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Sammanfattning 
Bakgrund Revisorns oberoende är ett ämne som det har diskuterats mycket kring det 

senaste årtiondet och efter de senaste årens redovisningsskandaler har äm-
net aktualiserats igen. Det är ett svårgripbart ämne och det är upp till revi-
sorn själv att avgöra om han/hon är oberoende och när detta är hotat. Revi-
sorns huvudsakliga uppgift är att granska företagens årsredovisning, bokfö-
ring samt dess förvaltning. Det här ska genomföras självständigt och obero-
ende från företaget och andra intressenter. Revisorns roll har utvecklats från 
att endast vara en renodlad kontrollant till att idag även agera som konsult, 
vilket medfört att revisorns oberoende ställning ifrågasatts allt oftare. För 
att förhindra det här har Revisorslagen (2001:883) utökats med analysmo-
dellen som både prövar och kan säkerställa revisorns oberoende. 

Syfte Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka uppfattningar som föreligger vad 
avser revisorns oberoende och analysmodellen i små revisionsbyråer bland 
godkända revisorer, kreditgivare och Skatteverket samt förklara vad eventu-
ella skillnader i uppfattningarna beror på. 

Metod Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning där vi undersökt hur reviso-
rerna själva samt hur olika intressenter förhåller sig till oberoendeproblema-
tiken och analysmodellen. Personliga intervjuer har genomförts med två 
godkända revisorer, två kreditgivare och en representant från Skatteverket. 

Slutsatser Studien visar på att oberoendeproblematiken inte är ett så stort problem 
som media uppmålar. Revisorerna anser sig själva som mycket oberoende, 
vilket även kreditgivarna och Skatteverket gör. Intressenterna har stort för-
troende för revisorerna. 

 Revisorerna anser att analysmodellen är ett hjälpmedel för att säkerställa 
oberoendet. När de tillämpar modellen upptäcker de lättare olika omstän-
digheter som kan hota oberoendet och kan då i ett tidigt stadie vidta motåt-
gärder för att eliminera hoten så att revisorerna kan ta sig an uppdragen. 
Dock är övriga respondenter inte direkt medvetna och analysmodellen och 
dess effekter, vilket troligen beror på att modellen är ett internt verktyg för 
revisorsyrket. Revisorerna upprätthåller sitt oberoende genom att inte sätta 
sig i beslutande ställning, d.v.s. agera rådgivare i samband med granskning-
en. Det är enligt alla respondenter viktigt att skilja på revisionsrådgivning 
och fristående rådgivning för att revisorn inte ska få ett inflytande och bero-
endeförhållande till sina klienter. 
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Abstract 
Background Auditor independence is a subject that has been discussed a lot the last ten 

years and after the last years accounting scandals the subject is up for dis-
cussion again. It is a subject that is very difficult to grasp and it has been up 
to the auditor to judge when he/she is independent and when it is threat-
ened. The auditor’s primary task is to control a company’s annual statement, 
book-keeping and how the company is managed and the auditor is sup-
posed to do this independently. The role of auditing has developed from 
being a controlling function to a more consultant function and the results of 
this have been that the independence of the auditor has been questioned. 
To prevent this, a new Auditor Act (Revisorslagen 2001:883) has been 
added with the Analysis model. The auditor should test every new audit 
commission according to the model before accepting the mission. 

Purpose The purpose in this thesis is to describe conceptions regarding auditor’s in-
dependence and the Analysis model within small firms of auditors, accord-
ing to auditors themselves, credit granters and Tax department. We will also 
explain what possible differences in the conceptions depends on. 

Method We have used a qualitative method where we have investigated how audi-
tors themselves and different participants’ remain to the problematic within 
audit independence and the Analysis model. We have carried out personal 
interviews with two auditors, two credit granters and one person from the 
Tax department. 

Conclusion This research shows that the problematic with audit independence is not 
that huge as media says. The auditors’ see their self as independent and the 
credit grantors and the Tax department also agree. 

The auditors consider the Analysis model as a support to remain their inde-
pendence. The model helps them to see obstacles with different audit 
commissions, but the model also helps them to eliminate these obstacles so 
that they can accept the mission. The other respondents are not conscious 
about the model and its effects. We believe this depends on the fact that the 
model is an internal support for the auditor professions. The auditor main-
tains their independence by not being a deciding part for the company, i.e. 
act as a consultant in connection to the controlling function. It is important 
to distinguish between the consulting part within the auditing and the non-
audit services, in order for the auditor to not reach dependency to their cli-
ents. 
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1 Inledning 
Kapitlet är till för att ge läsaren en övergripande bild över det valda uppsatsämnet. Kapitlet inleds med en 
bakgrund som sedan utmynnar i en problemdiskussion, problemfrågor och ett syfte. Ianslutning till syftet 
har vi valt att redogöra för uppsatsens avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
I Sverige väcktes debatten kring revisorn och dennes yrkesutövning under 1990-talet. De-
batten handlade om att revisorns oberoende kunde komma att hotas om denne utförde vis-
sa uppdrag. Dock har debatten kring revisorns relation till klientföretag pågått sedan 1970-
talet och väcktes från början i USA. Det var kongressens ledamöter som upptäckte att felen 
bland de finansiella rapporterna ökade markant. Det var bl.a. revisionsbyråernas verksam-
het som låg bakom felen eftersom verksamheten hade börjat sträcka sig utöver det vanliga 
revisionsarbetet som då ansågs hota revisorns oberoende (Evertsson & Lehtinen, 2001). 

I sitt yrkesutövande ställs en revisor inför många regler, både skrivna och oskrivna. Enligt 
Aktiebolagslagen (1975:1385) (ABL) 10:3 ska en revisor granska bolagets årsredovisning 
och bokföring samt styrelsen och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen 
ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. En revisor ska även en-
ligt Revisorslagen (2001:883) 19 § iaktta god revisorssed. Enligt SOU (1999:43) innebär god 
revisorssed att revisorn ska vara självständig i förhållande till sina intressenter så att de inte 
begränsar dennes professionella handlande. För att revisorn ska kunna agera efter god revi-
sorssed har Föreningen för revisionsbyråbranschen (FAR) utformat nio etiska regler som 
revisorn ska ta hänsyn till i sitt arbete. Av dessa etiska regler är oberoendet av central bety-
delse. 

Enligt Svenska Akademins Ordbok definieras begreppet oberoende som att någon är själv-
ständig i förhållande till någon annan. Begreppet används inte i revisorslagen utan där stad-
gas i stället att en revisor i sin revisionsverksamhet ska utföra sina uppdrag med opartiskhet 
och självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Det här är nödvändigt för 
att den som anlitar en revisor ska kunna försäkra sig om att inget beroendeförhållande exi-
sterar till någon av klientföretagets intressenter eller att revisorn har egna affärsintressen i 
företaget som denne reviderar. Dessutom ska revisionsverksamheten organiseras på ett så-
dant sätt att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet säkerställs. 

Debatten kring revisorns oberoende är ett ständigt aktuellt ämne och de senaste årens re-
dovisningsskandaler har aktualiserat den återkommande frågan om revisorns oberoende, 
såväl internationellt som nationellt. 2001 kollapsade Wall Streets sjunde största bolag, En-
ron. Bolaget hade haft samma revisionsbyrå i 17 år och det framkom i utredningen att revi-
sorer godkänt bokföringen trots att den innehöll flera luckor och oklarheter och revisions-
byrån anklagades även i utredningen för att både förfalskat och förstört viktiga dokument 
(”Revisorer i dubbla roller”, 2002). En liknande skandal avslöjades i det svenska bolaget 
Skandia under 2003. Bolaget hade genomfört bonusprogram och lägenhetsrenoveringar 
som gått till anställda på Skandia och deras barn. Stora summor i bonus hade betalats ut till 
cheferna under åren 1998-2000 och Skandiadirektörerna hade även bakom ryggen på sty-
relsen skrivit på omfattande pensionsavtal till varandra (Andersson, 2005).  

Uppmärksamheten för frågorna kring revisorns oberoende och för revisionens kvalitet i 
allmänhet har gradvis ökat i takt med ett alltmer komplext näringsliv och behovet av  
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tillförlitlig information om företagens verksamheter har blivit allt viktigare till följd av re-
dovisningsskandalerna (FAR, 2005). 

1.2 Problemdiskussion 
Revisionens övergripande funktion är att skapa ett förtroende för verksamheten som revi-
sorn granskar hos intressenterna (Diamant, 2004). Det här görs genom att kritiskt granska, 
bedöma och uttala sig om företagets redovisning och förvaltning och det här ska sedan re-
sultera i en revisionsberättelse (Moberg, 2003). Det finns många olika intressenter som har 
intresse av att revisorn i sitt arbete är oberoende t.ex. kreditgivare, anställda, leverantörer, 
Skatteverket och kunder m.fl. Alla intressenter är beroende av att den finansiella informa-
tionen är korrekt och att den ger en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Vid 
en granskning av företaget ska revisorn indirekt tillgodose alla intressenters intressen och 
därför krävs det att revisorn kan säkerställa sitt oberoende så att intressenterna kan lita på 
företagets årsredovisning.  

Diamant (2004) anser att kreditgivarna är de främsta intressenterna eftersom de beviljar 
krediter mot bakgrund av företagets tillgångar. Kreditgivarna har behov av revisionen efter-
som de bl.a. vill få en rättvisande bild av företagets återbetalningsförmåga samt kunna se 
den som en garanti för att fordringar ska kunna ses som säkra (FAR, 2000). Wennberg 
(1992) menar att Skatteverket är en primär intressent som är beroende av att redovisnings-
informationen är tillförlig då det finns ett starkt samband mellan redovisning och beskatt-
ning. Även FAR (2000) anser att Skatteverket har nytta av revisionen då företagets redovis-
ning ligger till grund för skatter och avgifter. Bokföringsnämnden (2005) styrker både Dia-
mants (2004) och Wennbergs (2004) uttalande, nämligen att när det gäller de små aktiebo-
lagen1 (används synonymt med litet bolag/företag) är det främst två intressenter som har 
intresse av redovisningen och att revisorn är oberoende, nämligen kreditgivare och Skatte-
verket. 

En annan omständighet som är av central betydelse i debatten kring revisorns oberoende är 
den konsultverksamhet som bedöms vara en väsentlig del i revisorns arbete. Enligt Holm-
quist (1999) har den fristående rådgivningen en betydande roll för att revisionsbyråerna ska 
kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden. I Ivarsson och Kjelléns studie (2003) fram-
kom att konsultation är en förutsättning för att revisorns arbete vid små revisionsbyråer ska 
vara ekonomiskt försvarbart. Det här motsäger det resultat som Bendelius, Brenner, Leijon 
och Söderberg (2004) i sin undersökning kom fram till, då de menar att små revisionsbyråer 
inte över huvudtaget erbjuder sina klienter fristående rådgivning. 

Fankel, Johnson och Nelson (2002) drog slutsatsen att revisorers tillhandhållande av kon-
sulttjänster påverkar oberoendet negativt i den bemärkelsen att det kan bildas ett beroende 
förhållande mellan revisorn och klienten. Ashbaugh, LaFond och Mayhew (2003) kom 
fram till motsatsen d.v.s. att tillhandhållandet av konsulttjänster inte påverkade oberoendet. 
Diamant (2004) däremot menar att revisorn har två syften med sin verksamhet, för det för-
sta vill han/hon maximera sina inkomster och för det andra minska sina risker. Eftersom 
revisorn främst har ett ekonomiskt intresse kan det i vissa situationer uppstå risker då revi-
sorn hellre ser till sina egna intressen som ger den högsta avkastningen än att tillgodose in-
tressenternas behov.  

                                                 
1 Aktiebolag med färre än 50 anställda, mindre än 50 miljoner i omsättning och mindre än 25 miljoner i ba-

lansomslutning (Thorell & Norberg, 2005). 
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Myndigheter är enligt DeFond, Raghunandan och Subramanyam (2002) oroliga att erbju-
dandet av konsulttjänster främst ska få två effekter. Det första är som diskuterats av Fran-
kel m.fl. (2002) att konsulttjänsterna gör revisorerna finansiellt beroende av sina klienter. 
Det andra är att tjänster av det här slaget kan sätta revisorn i en situation som gör att 
han/hon får ett bestämmande inflytande över klientens finansiella beslut som i sin tur hotar 
revisorns oberoende. Det som myndigheter är oroliga för är att revisorn är villig att offra 
sitt oberoende i utbyte mot att behålla klienter som utgör en betydande del av byråns totala 
intäkter. DeFond m.fl. (2002) håller inte med om myndigheternas resonemang och menar 
att de bortser ifrån att de flesta revisorer inte är villiga att offra sitt oberoende bara för att 
inte förlora en viktig klient. För dem är viktigare att behålla ett gott rykte och inte bli in-
dragna i några rättsliga processer som resulterar i att de förlorar sin titel. 

Ett annat problem som revisorn ställs inför är hur gränsen ska dras mellan revisionsrådgiv-
ning och fristående rådgivning. Christoffersson, Emanuelsson och Ryvallius (2002) påstår 
att revisorer anser det svårt att dra en tydlig gräns mellan revisionsrådgivning och fristående 
rådgivning och Svenska Revisors Samfundet (SRS) (2002) menar att exakt var gränsen går 
mellan dessa begrepp kommer att utvecklas i god revisionssed och praxis. Diamant (2004) 
säger att förhållandet mellan revisionsrådgivning och fristående rådgivning blir mer pro-
blematiskt i de små och medelstora revisionsklienterna. Anledningen till det här är att råd-
givningen som revisorn ger till ett stort bolag är en del av underlaget inför ett kommande 
beslut som fattas av styrelsen. De små företagen har vanligtvis få ägare och i dessa företag 
är ofta ägare och styrelse i princip samma person och Diamant (2004) menar att det här le-
der till att styrelsen frågar revisorn om råd eftersom de saknar egen kompetens. Även 
Wennberg (2004) säger att som företagare i ett litet aktiebolag fattas oftast den kompetens 
som krävs och då bli revisorn och kreditgivaren de enda som företaget kan diskutera med. 
Diamant (2004) menar att revisorn på förhand vet att företaget troligen kommer att följa 
hans/hennes råd vilket leder till att revisorn får ett bestämmande inflytande i bolaget och 
det är just det här som myndigheterna enligt DeFond m.fl. (2002) är oroliga över. 

Bakar, Rahman och Rashid (2005) kom i sin undersökning fram till att revisionsbyråns stor-
lek påverkar revisorns oberoende. Hela 75.6 % av de tillfrågade kreditgivarna i studien in-
dikerade på att storleken på revisionsbyrån var den viktigaste faktorn som påverkar revi-
sorns oberoende. Risken att förlora oberoendet var större bland de små revisionsbyråerna 
än bland de stora. De stora byråerna kunde lättare stå emot tryck från sina klienter och 
därmed behålla oberoendet. 

Att revisorns roll har utvecklats till att både omfatta revision och rådgivning menar Moberg 
(2003) ledde till diskussionen för huruvida samma revisionsbyrå kan erbjuda sina klienter 
båda dessa tjänster. Diskussionen var en viktig faktor inför framtagandet av en ny revi-
sorslag. Sverige var först i världen med att lagstifta analysmodellen. Modellen lagstadgades i 
och med den nya revisorslagen 1 januari 2002 och är till för att revisorer vid varje uppdrag 
ska pröva om det föreligger sådana omständigheter som kan hota dennes oberoende (FAR, 
2005). Modellen ska därför agera som ett praktiskt hjälpmedel för att pröva så att inte något 
beroende föreligger mellan revisorn och dess klienter. Revisorn måste ta hänsyn till om 
egenintressehot, självgranskningshot, partställningshot, vänskapshot eller skrämselhot före-
ligger och det är revisorn själv som avgör om oberoendet är hotat och om han/hon ska ta 
sig an uppdraget eller inte (FAR Info, 2004). Skulle det visa sig att det föreligger hot inför 
ett klientuppdrag, ska revisorn för att kunna acceptera uppdraget vidta åtgärder så att det 
inte finns anledning att ifrågasätta revisorns oberoende. Därefter ska beslutsprocessen do-
kumenteras, oavsett om revisorn accepterar uppdraget eller inte (FAR, 2005). Enligt FAR 
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(2003) anses små revisionsbyråer ha begränsade resurser vilket gör det svårare för dem att 
reducera och eliminera hot när de väl uppstår. 

Ivarssons och Kjellén (2003) skrev i sin studie att små revisionsbyråer inte hade de resurser 
som krävdes för att implementera analysmodellen och de prioriterade hellre lönsamhet och 
kundrelationer framför viljan att vidta motåtgärder som eliminerar eller reducerar oberoen-
dehoten. Även Larsson och Österberg (2002) kom fram till samma slutsats, nämligen att 
ingen av de små revisionsbyråerna hade påbörjat arbetet med att implementera modellen 
utan de hade bara fört en diskussion inom byrån. Det råder osäkerhet om huruvida reviso-
rer verksamma vid små revisionsbyråer upplever effekter av analysmodellen och arbetet 
med att säkerställa oberoendet. Revisorslagen och dess förarbeten ger begränsad vägled-
ning om hur analysmodellen ska tillämpas i praktiken d.v.s. vilket resultat som prövningen 
bör leda fram till i det enskilda fallet. Det mesta har lämnats öppet för utveckling genom 
god revisorssed och praxis (FAR, 2005). Analysmodellen har fått kritik för att vara svår att 
tillämpa och Christer Lefrell, pensionerad myndighetschef vid Revisorsnämnden (RN), sä-
ger i tidningen Balans (Wennberg, 2003) att det kommer ta tid innan man har byggt upp en 
praxis där revisorerna ser var gränserna går. Dock menar Leif Edling (Holmquist, 2001) 
ordförande vid SRS att analysmodellen kommer att bli ett mycket bra instrument för revi-
sorer att säkerställa sitt oberoende till sina klienter. 

1.2.1 Problemformulering 
Mot bakgrund av att det finns olika uppfattningar vad avser revisorns oberoende, blir det 
intressant att undersöka: 

• Vilka uppfattningar finns det vad avser revisorns oberoende i små revisionsbyråer2 
och varför upplevs det här olika/lika bland godkända revisorer, kreditgivare och 
Skatteverket? 

 
• Uppfattas analysmodellen olika/lika bland godkända revisorer, kreditgivare och 

Skatteverket och i så fall varför? 

1.3 Syfte 
Att beskriva vilka uppfattningar som föreligger vad avser revisorns oberoende och analys-
modellen i små revisionsbyråer bland godkända revisorer, kreditgivare och Skatteverket 
samt förklara vad eventuella skillnader i uppfattningarna beror på. 

Att vi har valt att begränsa vårt syfte till bl.a. små revisionsbyråer är av olika anledningar. 
För det första så visar Bakars m.fl. (2005) studie på att oberoendet kan vara mer hotat vid 
en liten revisionsbyrå än vid en stor. För det andra så menar Diamant (2004) att de flesta 
små byråer har små aktiebolag som klienter och Wennberg (2004) säger att revisorns obe-
roende bli mer hotat i en liten revisionsklient än i en stor, det eftersom de små bolagen ofta 
saknar den kompetens som krävs och då blir revisorn en viktig part att resonera med. För 
det tredje så råder det osäkerhet om huruvida revisorer verksamma vid små revisionsbyråer 
upplever effekterna av analysmodellen och arbetet med att säkerställa oberoendet. Dessa 
argument har lett fram till att vi anser det intressant att begränsa oss till små revisionsbyrå-
er. I syftet avgränsar vi oss även till kreditgivare och Skatteverket, det eftersom både Dia-

                                                 
2 Byråer som inte ingår i någon kedja och som har max fem anställda på byrån (egen definition). 
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mant (2004) och Wennberg (2004) menar att det är dessa intressenter som har störst nytta 
av att revisorn är oberoende. Bokföringsnämnden (2005) säger att när det gäller de små bo-
lagen så är det dessa två parter som har störst intresse av det lilla bolagets redovisning. 
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1.4 Disposition 
Nedan presenteras dispositionen av vår uppsats: 

Kapitel 1- Introduktion 

Kapitlet inleds med en bakgrund som sedan utmynnar i en problemdiskussion, problem-
frågor och ett syfte. I anslutning till syftet har vi valt att redogöra för uppsatsens avgräns-
ningar. 

 

Kapitel 2 - Metod 

Här redovisar vi vårt val av metod och de tillvägagångssätt som används för att uppfylla 
uppsatsens syfte. Kapitlet innefattar även datainsamling, intervjuer, urval av respondenter 
samt kritik mot vald metod. 

 

Kapitel 3 – Referensram 

I det här kapitlet presenterar vi nyttan av revision och att revisorn är oberoende, för olika 
intressenter. I kapitlet för vi även en allmän diskussion om revisorns oberoende och revi-
sorn som rådgivare. Kapitlet avslutas med en presentation av analysmodellen. 

 

Kapitel 4 – Empiri och analys 

Det här kapitlet består av såväl empiri som analys. Vi har valt att redogöra och analysera 
revisorerna för sig och intressenterna för sig, det för att skapa en så klar bild som möjligt. 
Vi återkopplar resultaten från våra undersökningar till teorin. 

 

Kapitel 5 – Slutsats och Diskussion  

I det här avslutande kapitlet presenterar vi slutsatser och ger våra egna reflektioner på upp-
satsen. Vi kommer även att ge förslag till fortsatta studier inom området. 
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2 Metod 
Här redovisar vi vårt val av metod och de tillvägagångssätt som används för att uppfylla uppsatsens syfte. 
Kapitlet innefattar även datainsamling, intervjuer, urval av respondenter samt kritik mot vald metod. 

2.1 Metodval 
Enligt Patel och Davidsson (1994) skiljer metodläran på kvantitativ och kvalitativ metod. 
Det är beteckningarna på dessa studier som syftar på hur den insamlade informationen be-
handlas och utvärderas. En kvalitativ ansats utmärks framför allt av att den insamlade datan 
presenteras i ordform snarare än i sifferform. De båda undersökningsansatserna känne-
tecknas både av för- och nackdelar och därför är framförallt syftet med uppsatsen, det som 
fäller det främsta avgörandet för vilken ansats som väljs (Patel & Davidsson, 1994). Där-
med har vi valt den kvalitativa ansatsen eftersom vårt syfte är att beskriva vilka uppfatt-
ningar som föreligger vad avser revisorns oberoende och analysmodellen i små revisionsby-
råer bland godkända revisorer, kreditgivare och Skatteverket samt förklara vad eventuella 
skillnader i uppfattningarna beror på.  

Den kvalitativa studien bygger på vår uppfattning eller tolkning av information och vi strä-
var inte i första hand efter att generalisera utan vi vill ge en djupare förståelse av problemet. 
Det här anser vi väsentligt eftersom vi vill gå in djupare på problemet och se vilka uppfatt-
ningar som föreligger bland godkända revisorer, kreditgivare och Skatteverket. 

Fördelen med att använda den här metoden är att den ger en ökad förståelse för respon-
denternas åsikter och värderingar. Den kvalitativa metoden lämpar sig för att kunna beskri-
va, tolka och förklara resultaten av våra intervjuer. Den passar även väl för vår undersök-
ning då svaren från intervjuerna förväntas variera, eftersom revisorerna själva kanske har en 
uppfattning och kreditgivarna en annan och Skatteverket en tredje. Det här hade vi inte 
kunnat göra med hjälp av en kvantitativ studie eftersom den innebär mätningar vid själva 
datainsamlingen som sedan bearbetas och analyseras med statistiska metoder (Patel & Da-
vidson, 2003). Dock ses kvantitativ data ofta som säker då många beslutsfattare vill ha siff-
ror som är baserade på stora slumpmässiga urval, vilket vi i vårt fall inte strävar efter. Det 
här gör att urvalet inte blir representativt för hela befolkningen i statistisk mening (Trost, 
2005).  

2.2 Datainsamling 
För att få fram relevant teori till vår uppsats började vi med att göra en studie av tidigare 
forskning, det för att få en uppfattning om vad som har skrivits tidigare om revisorns obe-
roende och analysmodellen. De tidigare studierna gav oss förslag på relevant litteratur kring 
ämnet som både har legat till grund för referensramen och som har hjälpt oss att uppfylla 
uppsatsens syfte. För att få fram tidigare studier och även annan relevant litteratur har vi 
använt oss av olika databaser såsom Julia, AffärsData, Libris, Diva och FAR komplett som 
varit tillgängliga vid Högskolebiblioteket i Jönköping. Med hjälp av dessa databaser har vi 
även hittat forskningsrapporter och tidskrifter. Exempel på tidskrifter där vi funnit an-
vändbara artiklar är The Journal of Business Ethics, Managerial Auditing Journal och Ac-
counting Horizons. 

Vi har också använt oss av sökmotorer på Internet och då främst Google och AltaVista. 
De sökord vi nyttjat är revisor, oberoende, revisorns oberoende, konsultverksamhet, revi-
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sorns dubbla roller samt analysmodellen. De flesta sökord användes även på engelska. Sve-
riges Rikes Lag har varit till hjälp, då främst revisorslagen och aktiebolagslagen för att finna 
definitioner och lagstadgade regler som revisorer ska rätta sig efter. 

2.3 Intervjuer 
Det enklaste sättet att få information om hur en person uppfattar eller känner inför en spe-
cifik företeelse är att genomföra intervjuer. En intervju kan utformas på många olika sätt. 
Utgår man från skillnader i struktureringsgraden, kan enligt Lantz (1993) en intervju vara 
antingen helt strukturerad eller också helt öppen.  

Till vår undersökning har vi valt att använda oss av en blandning mellan en strukturerad 
och en öppen intervju. Det här innebär att vi under intervjuerna utgick från en på förhand 
bestämd intervjuguide som innehöll frågor som respondenterna fritt fick svara på. Jämfört 
med en strukturerad intervju, där intervjuaren ställer frågor i en bestämd ordning och re-
spondenten svarar med uppgjorda svarsalternativ, ansåg vi att vår blandning av intervju-
form gav respondenten en möjlighet att fritt utveckla tankar och föra en diskussion kring 
det aktuella ämnet, dessutom hade båda parter i intervjun möjlighet att ställa eventuella 
följdfrågor (Lantz, 1993). Vi valde att utgå från en intervjuguide, då det annars kan vara 
svårt och ibland omöjligt att jämföra respondenternas svar med varandra. Dessutom hjälp-
te intervjuguiden till att hålla intervjuerna inom problemområdet och vi försäkrade oss även 
om att alla de planerade frågeställningarna behandlades. Båda författarna deltog i intervju-
erna för att öka tillförlitligheten i resultatet och det var samma person som genomförde 
samtliga intervjuer medan den andre tog anteckningar. Att respondenterna intervjuades av 
samma person och att de fick liknande frågor i ungefär samma ordning är ytterligare förde-
lar med att använda sig av en intervjuguide (Trost, 2005). Vi anser att kopplingen i intervju-
guiden mellan teori och empiri är bra, det eftersom alla frågor i de olika intervjuguiderna 
noga har övervägts för att med rimlig säkerhet få fram denna koppling. 

Vi valde att göra personliga intervjuer, det mot bakgrund av att vi ville få en djupare förstå-
else för revisorns oberoende, oberoendeproblematiken och analysmodellen. Det är färre 
missförstånd och att lättare se hur respondenten förhåller sig till olika frågor genom 
kroppsspråket som kännetecknar personliga intervjuer. Fördelen med att använda inter-
vjumetoden är att den är flexibel d.v.s. intervjuaren uppfattar känslor och kan följa upp idé-
er på ett sätt som är omöjligt vid en enkät (Bell, 1995). 

En annan fördel med intervjuer är dess mångsidighet, vilket betyder att vi kunde ställa 
följdfrågor och be respondenterna att utveckla sina svar samt föra en diskussion kring frå-
gorna. Nackdelen med den här intervjuformen är att den är tidskrävande både för förfat-
tarna och respondenterna, vilket ledde till att vissa respondenter var tvungna att neka oss 
eftersom de inte hade den tid som krävdes för intervjuerna. Ytterligare nackdel är att vi 
som intervjuare kanske inte fullt ut förhåller oss objektiva till ämnet samt att vi kan påverka 
respondenternas svar genom sättet vi ställer frågorna. Vi anser oss ha minimerat riskerna 
med det här eftersom vi skickade ut intervjuguiden en vecka innan själva intervjuerna skulle 
genomföras och på så vis fick även respondenterna tid till att förbereda sig och tänka ige-
nom frågorna (Bell, 1995). Dock kan det här förfarandet ses som en svaghet, då det kan 
vara svårt för intervjuaren att se naturliga reaktioner genom exempelvis kroppsspråket, som 
enligt Bell (1995) ska vara en fördel vid personliga intervjuer. 

Alla intervjuerna spelades in, efter att samtliga respondenter medgivit sitt samtycke. Förde-
len med att använda inspelning var att vi inte skulle riskera att gå miste om något som sades 
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under intervjun. Vi kunde då koncentrera oss mer på vad respondenten sa och hade då 
möjlighet att ställa lämpliga följdfrågor som vi annars kanske inte hunnit reflektera över. 
Dock kan inspelning i vissa fall vara besvärande för respondenten och det kan leda till att 
han/hon blir försiktigare i sina utlåtanden. Efter intervjuerna lyssnade vi igenom dem upp-
repade gånger samt att respondenterna fick möjlighet att läsa igenom det vi skrivit, det för 
att svaren på frågorna skulle bli så exakta som möjligt gentemot respondenternas svar.  

Svenning (1997) menar att en viktig aspekt att reflektera över vid intervjutillfället är inte 
endast vad respondenten säger utan även hur han/hon lägger fram sina svar. En annan 
aspekt som är viktig vid intervjun är den miljö som intervjun genomförs i (Holme & Sol-
vang, 1997). De menar vidare att om respondenten känner sig trygg kan han/hon på ett av-
slappnat och bättre sätt svara på de frågor som intervjuaren framför. Vi anser att vi har gett 
våra respondenter den här förutsättningen, då vi genomförde intervjuerna på deras arbets-
platser. 

Alla respondenterna fick valmöjligheten att behandlas anonymt i uppsatsen. Dock valde två 
av våra respondenter att vara offentlig medan de andra tre ville behålla sin anonymitet. Vi 
ansåg att möjligheten till att vara anonym skulle ge oss mer öppna och ärligare svar än om 
namnen skulle offentliggöras i uppsatsen. Ejvegård (1996) menar att om respondenterna 
får vara anonyma, minskar risken för att de ska svara mindre sanningsenligt. 

2.3.1 Urval av respondenter 
När det gäller urvalet i kvalitativa metoder är valet av respondenter en kritisk faktor. Enligt 
Holme och Solvang (1997) är det viktigast att välja ut de respondenter som har betydelse 
för undersökningens resultat och urvalet av respondenter måste noggrant övervägas och re-
lateras till uppsatsens problemställningar och syfte.  

Enligt Svenning (1997) finns det två urvalsmetoder, statistiskt och icke statistiskt urval. Vid 
ett statistiskt urval utgår undersökarna från en population och alla människor i populatio-
nen har lika stor chans att komma med i stickprovet. Den här metoden nyttjas vanligen vid 
en kvantitativ undersökning eftersom man strävar efter att dra generaliserade slutsatser ut-
ifrån en specifik population. Vid en kvalitativ undersökning används oftast ett icke statis-
tiskt urval, eller med ett annat ord strategiskt urval. Vid en sådan här undersökning är man 
inte i första hand ute efter att dra statistiskt generaliserade slutsatser utan det är viktigare att 
få tag på respondenter som har goda kunskaper inom det valda ämnet (Svenning, 1997). 

Vi valde att genomföra intervjuer med två godkända revisorer verksamma vid små revi-
sionsbyråer, två kreditgivare samt en person från Skatteverket. Härmed gjorde vi ett strate-
giskt urval, vilket innebär att vi själva bestämde vilka personer i populationen som skulle 
ingå i urvalet. 

Det finns olika anledningen till varför vi valde att koncentrera oss på små revisionsbyråer. 
För det första så kom Bakar m.fl. (2005) i sin studie fram till att risken att förlora oberoen-
det var större bland små revisionsbyråer än bland de stora. De stora byråerna kunde lättare 
stå emot tryck från sina klienter och därmed behålla oberoendet. För det andra så kan revi-
sorns oberoende vara mer hotat i en liten revisionsklient än i en stor, eftersom de små bo-
lagen ofta saknar den kompetens som krävs och då blir revisorn en viktig part. Då de flesta 
små byråer har även små aktiebolag som klienter blir det än mer naturligt att välja små revi-
sionsbyråer (Diamant, 2004). För det tredje kom Ivarsson och Kjellén (2003) och Larsson 
och Österberg (2002) fram till att små revisionsbyråer inte hade de resurser som krävdes 
för att implementera analysmodellen och att små revisionsbyråer hade endast fört en dis-
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kussion inom byrån. Det råder härmed osäkerhet om huruvida revisorer verksamma vid 
små revisionsbyråer upplever effekterna av analysmodellen och arbetet med att säkerställa 
oberoendet. 

De två godkända revisorerna valdes ut efter att vi tittat på gula sidorna och kartlagt vilka 
små revisionsbyråer som var verksamma i Jönköping med omnejd. Vi tog först kontakt 
med dem muntligen via telefon och efter att de tackat ja till intervjun skedde kommunika-
tionen fram till intervjun via e-post. Skillnaderna mellan kategorierna godkänd och auktori-
serad revisor är idag relativt små och därför ansåg vi det inte vara någon svaghet att bara in-
rikta oss på godkända revisorer. I och för sig så måste den revisor som strävar efter aukto-
risation läsa 40 poäng mer, alltså erhålla en magisterexamen än den som strävar efter att bli 
godkänd. Dock är det viktigt att påpeka är att nivån och val av ämne av de extra teoretiska 
poängen avgörs av varje enskild person (Prop. 2000/01:146). För auktorisation ställs dess-
utom speciella krav på den praktiska utbildningen vad avser stora och svårreviderade före-
tag. Dock har denna skillnad ingen större betydelse i praktiken eftersom det inte görs några 
utvärderingar så att den auktoriserade revisorn bibehåller sin kompetens. Likheten i kom-
petens mellan godkända och auktoriserade revisorer stärks av faktumet att flertalet auktori-
serade revisorer har en utbildning som motsvarar den utbildning som dagens godkända re-
visorer genomgår (Prop. 2000/01:146).  

Revisor A blev godkänd granskningsman 1967 och har arbetat som revisor sedan dess. Re-
visionsbyrån som han/hon är verksam vid är ett familjeföretag och totalt är det fyra perso-
ner på byrån, varav tre är familjemedlemmar. Byrån utför både revisionsuppdrag och kon-
sultuppdrag. De största klienterna är upp till 15 anställda och omsättningen uppgår som 
mest till 25 miljoner kronor. 

Revisor B har jobbat som godkänd revisor i 3,5 år och dessförinnan som revisorsassistent i 
10 år. Revisorn är den enda verksamma på sin byrå och han/hon erbjuder sina klienter re-
visionsuppdrag. Revisionsbyrå B: s klienter har upp till 10 anställda med en omsättning upp 
till 25 miljoner kronor. 

Anledningarna till varför vi valde att behandla intressentperspektivet var att Diamant 
(2004) menar att revisionens övergripande funktion är att skapa ett förtroende för verk-
samheten som revisorn ganskar hos intressenterna. Det finns många olika intressenter som 
har intresse av att revisorn i sitt arbete är oberoende, men vi har valt att inrikta oss på kre-
ditgivare och Skatteverket. När det gäller de små företagen är det främst två intressenter 
som har intresse av redovisningen och att revisorn är oberoende, nämligen kreditgivare och 
Skatteverket (Bokföringsnämnden, 2005). Även Diamant (2004) säger att kreditgivarna är 
de främsta intressenterna eftersom de beviljar krediter mot bakgrund av företagets tillgång-
ar. Skatteverket är en viktig intressent som har nytta av revisionen då företagets redovisning 
ligger till grund för skatter och avgifter (FAR, 2000).  

Den tredje respondenten är Anders Lundberg på SEB i Jönköping. Den här kreditgivaren 
blev ett naturligt val eftersom vi har haft kontakt med SEB tidigare under utbildningen. Vi 
tog kontakt med honom via e-post och skrev uttryckligen vad uppsatsen handlade om och 
vi klargjorde även att vi ville få kontakt med den person på banken som var mest kunnig 
inom uppsatsens område. Det visade sig senare att det var Anders Lundberg själv som hade 
den bästa kompetensen eftersom han har arbetat med företagsrådgivning sedan början av 
80-talet. På liknande sätt som vi fick kontakt med Anders Lundberg fick vi även kontakt 
med vår andra kreditgivare. Den här personen är även han/hon verksam vid en bank i om-
rådet omkring Jönköping och har mångårig erfarenhet av kreditgivning. 
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Vår första kontakt med Skatteverket var via e-post. Vi fick dock inget svar av dem och där-
för valde vi att besöka Skatteverket personligen istället. Där blev vi hänvisade till Magnus 
Gustafsson som är skatteinformatör på Jönköpingskontoret och som var kunnig inom om-
rådet revisorns oberoende. Det kan ses som en svaghet att endast en representant från det 
här perspektivet har intervjuats. Dock är vår personliga uppfattning att en statlig myndighet 
bör ha samma uppfattning oavsett vilken skatteinformatör från Skatteverket man talar med. 

2.4 Metodkritik 
Vi vill med vår undersökning ge en sann och rättvis bild av verkligheten. Det innebär att vi 
måste kritiskt granska den inhämtade informationen och då blir tillförlitlighet och giltighet 
två viktiga begrepp som bör uppmärksammas (Eriksson & Wiedesheim-Paul, 2001). 

2.4.1 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet eller med ett annat ord reliabilitet avser att en mätning är stabil och att den 
även visar på att de mätningar som görs är korrekta (Trost, 2005). Christensen, Andersson, 
Carlsson och Haglund (2001) menar att reliabiliteten har att göra med att en undersökning 
får samma resultat oavsett hur och när den genomförs. Det här är den kvalitativa metodens 
begränsning d.v.s. att det är relativt svårt att upprepa samma undersökning och erhålla 
samma resultat eftersom intervjuaren ofta tolkar respondenternas svar olika (Lekvall & 
Wahlbin, 2001). Mot bakgrund av det här är det viktigt att vi som undersökare kan genom-
föra intervjuerna på ett bra sätt, d.v.s. ha förmågan att arbeta objektivt för att inte rikta in-
tervjuerna åt något håll eller påverka resultatet (Christensen m.fl., 2001). Det blir då viktigt 
att både författarna och respondenterna utför sina uppgifter på ett trovärdigt sätt och att 
den tekniska utrustningen fungerar. 

I våra intervjuer har vi försökt ge alla respondenter samma förutsättningar för att besvara 
frågorna. Det betyder att vi har använt oss av samma intervjuguide och ställt frågorna i lik-
nande ordning till samtliga respondenter inom varje perspektiv. Trost (2005) menar att det 
här ökar tillförlitligheten eftersom situationen blir lika för alla respondenter. Tillförlitlighe-
ten har även ökat då båda författarna deltog vid intervjuerna och att inspelning användes 
samt att samma person intervjuade och den andre antecknade svaren vi erhöll från respon-
denterna. Vi lyssnade även på intervjuerna upprepade gånger då vi skrev empirin, det för 
att svaren från frågorna skulle bli så exakta som möjligt gentemot respondenternas svar 
(Patel & Davidsson, 1994). Alla omständigheter ovan anser vi lett till att tillförlitligheten 
ökat i vår undersökning. 

2.4.2 Giltighet 
Giltighet eller validitet, innebär att det som faktiskt studeras är det samma som vi ämnar 
undersöka (Trost, 2005). När en fråga mäter och beskriver det som vi vill att den ska mäta 
och beskriva, anser Bell (1995) det som ett mått på validiteten.  

En nackdel med validiteten enligt Lekvall och Wahlbin (2001) är att det är omöjligt att med 
säkerhet säga om en mätmetod är valid eller inte. En annan omständighet som Trost (2005) 
anser hotar validiteten i undersökningen är om ämnet som undersöks är känsligt, det här 
riskerar att minska sannolikheten för att respondenterna svarar ärligt.  

Validiteten anser vi ökat då vi bl.a. utformat intervjuguiden efter referensramen som i sin 
tur bygger på problemformuleringarna och syftet med uppsatsen. En annan omständighet 
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som ökat validiteten var att vi genomförde personliga intervjuer vilket gjorde att vi hade 
möjlighet att observera det respondenten sa och även hur han/hon sa det (Seymour, 1992). 
Under intervjuerna fanns det tid till att föra diskussioner och utveckla frågor som ansågs 
oklara och det tycker vi har ökat validiteten i vår undersökning. För att höja validiteten yt-
terligare lät vi respondenterna godkänna de renskrivna svaren från intervjuerna, det för att 
vi skulle försäkra oss om att resultatet var korrekt och därmed även trovärdigt. 

2.5 Källkritik 
Det är alltid betydelsefullt att vara kritisk i granskningen och tolkningen av sina källor, d.v.s. 
både av tryckt material och intervjuer. Som författare är det viktigt att inse att det alltid kan 
finnas andra val av litteratur, artiklar och tidigare studier som kunde ha varit mer relevanta 
än de faktiskt valda.  De viktigaste kriterierna vid källkritik är samtidskrav och tendenskri-
tik. Med samtidskrav menar Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) att den data som sam-
lats in är av aktuellt slag och med tendenskritik menas i vilken utsträckning uppgiftslämna-
ren förhåller sig subjektiv. 

Vid sammanställandet av vår referensram försökte vi att så långt som möjligt använda oss 
av nya källor av senaste version. Vi anser att den största delen av vår teori, när det gäller re-
visorns oberoende och analysmodellen består av källor som publicerats under 2000-talet 
och därmed anser vi att samtidskravet är uppfyllt. En del av vår litteratur utgjordes av lagar 
och rekommendationer vilket vi också betraktar som tillförlitligt. 

När det gäller tendenskritiken skulle en nackdel kunna vara att vi använt oss av litteratur 
som FAR och SRS har skrivit, vilket innebär att det kan finnas en risk för att författarna 
inte är helt subjektiva i sina bedömningar och uttalanden. För att minska tendenskritiken 
måste vi beakta andra synvinklar på vår litteratur och använda oss av olika källor för att 
försöka få en så objektiv bild som möjligt. Det här anser vi att vi har uppnått genom att 
blanda litteratur med olika forskningsartiklar och avhandlingar. Till vår referensram har vi 
även använt oss av artiklar från tidskriften Balans. De här artiklarna har varit mer av en de-
batt och diskussion och inte så mycket av akademisk karaktär, vilket vi har varit medvetna 
om. Det här anser vi inte varit någon nackdel utan vi har ansett det viktigt att få olika 
vinklar på revisorns oberoende och hur olika personer ser på problemet. När det gäller den 
personliga kommunikationen har respondenterna i efterhand kontrollerat och säkerställt in-
tervjumaterialet så att det är korrekt uppfattat. 
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3 Referensram 
I det här kapitlet presenterar vi nyttan av revision och att revisorn är oberoende, för olika intressenter. I 
kapitlet för vi även en allmän diskussion om bl.a. revisorns oberoende och revisorn som rådgivare. Kapitlet 
avslutas med en presentation av analysmodellen. 

3.1 God revisorssed 
Enligt 19 § revisorslagen ska en revisor iaktta god revisorssed. Det innebär bl.a. att etiskt 
agera så att man visar sig värd det förtroendet som yrket oberoende revisor kräver. Två be-
grepp som enligt Cassel (1996) är centrala i det här sammanhanget är ”oberoende” och 
”förtroende”. Revisorns uppdrag är förtroendeuppdrag och för att intressenter ska kunna 
lita på den kvalitetssäkrade informationen, krävs det att de kan lita på den som ansvarar för 
kvalitetssäkringen. Revisorns arbete menar Cassel (1996) är meningslöst om inte intressen-
terna har förtroende för revisorn. Revisorns förtroende bygger främst på tre grundkrav, 
nämligen oberoende, tystnadsplikt och kompetens. Kravet på att revisorn ska vara obero-
ende av den som han/hon granskar är av central betydelse. De etiska reglerna som FAR 
har ställt upp syftar till att försvara revisorns oberoende och de är: 

1) God yrkessed: revisorn ska uppträda och handla på ett sådant sätt att det präglas av gott 
omdöme och integritet. Revisorn får inte främja orätt och ska beakta god yrkessed. Revi-
sorn ska sträva efter sunda ekonomiska förhållanden (FAR, 2005). 

2) Professionellt uppträdande: revisorn måste kunna utföra sina uppdrag med integritet och ob-
jektivitet. Revisorn får inte vara i beroende ställning till klienten utan utföra sina uppdrag 
med opartiskhet och självständighet. Om revisorn i sina ställningstaganden inte anser sig 
kunna vara oberoende ska han/hon avböja eller avsäga sig uppdraget (FAR, 2005). 

3) Organisation av verksamheten: om förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet 
riskeras, får revisorn inte utöva någon annan verksamhet än revisionsverksamhet. Revisorn 
ska enligt FAR (2005) organisera verksamheten så att kraven i regel två, professionellt upp-
trädande uppfylls. 

4) Arvodesdebitering: arvodet ska vara skäligt med tanke på de kunskaper och erfarenheter re-
visorn besitter samt med hänsyn till uppdragets natur och omfattning. Klienten har på för-
hand rätt att få uppgifter om revisorns arvode och revisorn är skyldig att lämna uppgifter 
om arbetet han/hon lagt ner på uppdraget om klienten begär det (FAR, 2005). 

5) Tystnadsplikt: en revisor får inte, om det kan vara till skada för bolaget, till en enskild ak-
tieägare eller utomstående lämna uppgifter om sådana bolagsangelägenheter som han/hon 
får kännedom om när denne fullgör sitt uppdrag. Undantaget är om det föreligger upplys-
ningsplikt enligt lagen, professionell skyldighet eller rätt att yttra sig (FAR, 2005). 

6) Vidareutbildning: innebär att revisorn ska upprätthålla och utveckla sina yrkeskunskaper 
genom vidareutbildning (FAR, 2005). 

7) Yrkesutövning: innebär att revisorn ska utföra sina klientuppdrag omsorgsfullt samt ta alla 
lagar och regler i beaktning. Revisorn ska inte ta sig an ett uppdrag, om varken han/hon 
själv eller revisionsgruppen kan tillhandahålla uppdraget den kompetens som krävs (FAR, 
2005). 
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8) Förhållandet till kollegor: revisorn ska verka för goda relationer inom yrkeskåren (FAR, 
2005). 

9) Publicitet och marknadsföring: revisorn får göra sitt namn och kvalifikationer kända hos all-
mänheten på ett sätt som inte leder till dåligt rykte för yrket (FAR, 2005). 

3.2 Revisorns oberoende 
När ordet oberoende diskuteras i samband med revisorsyrket skapas vanligtvis missför-
stånd. Mats Fredricson ordförande på FAR säger i en intervju (Holmquist, 2001) att det 
finns inget som heter oberoende, utan det talas istället om objektivitet och självständighet. 
Oberoende är endast ett olyckligt ordval eftersom det i absoluta termer inte finns oberoen-
de mellan människor, det eftersom varje medborgare har någon form av beroende och rela-
tion till andra människor (SOU 1999:43). Även FAR: s generalsekreterare Dan Brännström 
säger till tidningen Balans (”Revisorn som hjälte”, 2005) att ”det finns inga oberoende revisorer” 
han grundar sitt uttalande på att det alltid uppstår någon form av relation mellan männi-
skor. 

Revisorslagen 20 § definierar oberoende som: 

”Revisorn ska agera opartiskt och självständigt i sina ställningstaganden och i övrigt agera på ett sådant 
sätt att hans/hennes oberoende ställning inte kan ifrågasättas.” 

Revisorns oberoende talas i termer om faktiskt och synbart. Faktiskt oberoende betyder att 
revisorns moral och heder i ett uppdrag inte ska påverkas på något sätt och är enligt Dia-
mant (2004) en handlingsnorm som är riktat mot revisorns egen uppfattning om sin för-
måga att utföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Bakar m.fl. (2005) menar att fokus 
bör ligga på det synbara oberoendet eftersom det faktiska oberoendet inte kan observeras 
av omvärlden. Det synbara oberoendet grundar sig på att revisorn verkligen kan visa på att 
han/hon är oberoende i förhållande till sina klienter och intressenter (Diamant, 2004). En-
ligt Artsberg (2003) delas oberoendet in i faktiskt och synbart, det för att bestämmelserna 
kring konsultinsatser inte kan lösa allt. En ständig fråga som återkommer i debatten om re-
visorns oberoende är möjligheten att upprätthålla oberoendet när revisorn även utför kon-
sultuppdrag. En revisor som trots det synbara oberoendet inte känner sig faktiskt oberoen-
de ska avsäga sig uppdraget. En av de viktigaste yrkesetiska reglerna är oberoendet och an-
ses av revisorer vara det viktigaste kännetecknet för professionen (Artsberg, 2003; Moberg, 
2003). 

Enligt Cassel (1996) kan oberoendet tolkas ur ett flertal olika perspektiv. Det ekonomiska 
intresset är ett utav perspektiven och det innebär att en persons handlande direkt påverkar 
hans/hennes ekonomiska situation. Det är därför viktigt för revisorn att följa regelverken 
så att han/hon inte ska kunna få något ekonomiskt intresse av att låta sina uttalanden få ett 
visst innehåll. Johnstone, Sutton och Warfield (2001) har undersökt olika faktorer som kan 
öka risken för att revisorn inte är oberoende i förhållande till sina klienter, vilket riskerar få 
negativa konsekvenser för kvalitén i revisionen. Faktorerna kan enligt Johnstone m.fl. 
(2001) vara antingen direkta, exempelvis ekonomiska intressen/mellanhavanden mellan kli-
enten och revisorn, vilket även Cassel (1996) ovan styrker, eller indirekta i form av sociala 
band mellan klienten och revisorn. Bakar m.fl. (2005) fann i sin undersökning att storleken 
på revisionsbyrån var den främsta faktorn som påverkade revisorns oberoende. Studien 
gjordes bland kreditgivare på Malaysia och de menade att det var lättare att förlora obero-
endet om revisorn var verksam vid en liten revisionsbyrå än om han/hon verkade vid en 
stor.  
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Det är av stor vikt att det finns en tilltro till företagets finansiella information och Moberg 
(2003) menar att det är av stor betydelse att företagets intressenter kan lita på att revisionen 
utförs av en oberoende revisor. Revisorns arbete präglas idag alltmer av rådgivning och 
konsultuppdrag och då är det många som menar att oberoendet sätts på prov. Diskussio-
nen som förts har främst fokuserats på huruvida en revisionsbyrå kan kombinera både revi-
sionsuppdrag och konsultuppdrag till samma klient. Den här frågeställningen har under se-
nare år blivit central i Sverige och frågan hade stor inverkan i lagstiftningsarbetet med den 
nya revisorslagen som trädde i kraft 1 januari 2002 (Moberg, 2003).  

Wennberg (2004) skriver att det är framförallt de små bolagen som behöver hjälp med bok-
föring, skattefrågor och annan finansiell rådgivning av sin revisor. Som företagare i ett litet 
bolag fattas oftast den kompetens som krävs och revisorn blir då den enda som man kan 
diskutera med. Gunvor Engström, VD i Företagarna säger i en intervju (Wennberg, 2004) 
att ”som företagare är man ofta ganska ensam” och hon säger vidare att då behöver man åtmin-
stone två viktiga personer att hålla i handen, den ena är banken och den andra är revisorn. 
En revisor som grankar en bokföring som denne själv har gjort är inte oberoende. Det 
finns dock de som menar att det finns fördelar med att samma revisionsbyrå erbjuder sin 
klient både rådgivning och revision. Det här förklaras med att revisorn vet hur företagets 
bokföring och redovisning görs och oklarheter och missförstånd kan lätt klaras upp, dess-
utom blir det lättare för revisorn att få löpande information om företaget. Det här leder i 
sin tur till att revisorns insyn i företaget ökar och att kvaliteten på revisionen blir högre 
(Wennberg, 2004). 

3.2.1 Revisorn som rådgivare 
Revisorns roll har utvecklats från den traditionella revisorsrollen till att även innefatta en 
roll som konsult och rådgivare (Derkum, Karlsson & Åberg, 2003). Även efterfrågan på att 
revisorer ska erbjuda sina klienter rådgivning har ökat markant. Enligt Ashbaugh (2004) har 
intäkterna som härleds från konsulttjänster ökat från 12 % till 32 % de senaste tio åren och 
det är därför många som menar att det ekonomiska beroendet mellan revisorn och dess kli-
enter stärkts. 

En omständighet som kan komma att påverka revisorns möjligheter att fungera oberoende 
är just den fristående rådgivningen till klienten. Det är framförallt två skäl som lyfts fram, 
det ena är att revisorn genom rådgivningen får ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i 
revisionsklienten och att ett egenintressehot uppstår. Det här kan gå ut över granskningens 
tillförlitlighet och kan rubba omgivningens tilltro till revisionen. Det andra skälet är att revi-
sorn i revisionen kan komma att granska resultatet av sin egen rådgivning d.v.s. att ett själv-
granskningshot uppstår (Moberg, 2003; Prop. 2000/01:146). Det är i dessa fall viktigt att 
revisorn försöker bryta presumtionen, alltså eliminera hoten mot oberoendet, vilket innebär 
att revisorn i det enskilda fallet måste bedöma omständigheterna med rådgivningen för att 
kunna fullfölja konsultuppdraget (Moberg, 2003). Moberg (2003) menar vidare att revisorn 
främst ska tänka på klienten och intressenternas bästa när denne utför konsulttjänster. 

Clikeman (1998) har argumenterat för att revisionsbyråer som erbjuder sina klienter rådgiv-
ning ökar byråns beroendeförhållande till klienten. Likaså Frankel m.fl. (2002) säger att till-
handahållandet av konsulttjänster kan bidra till att det ekonomiska beroendet stärks till kli-
enten. Det här eftersom revisorer numera erbjuder både revisions- och konsulttjänster vil-
ket gör att arvodena blir större än om de bara skulle tillhandahålla revisionstjänster. Lik-
nande studier genomfördes av DeFond m.fl. (2002) och Ashbaugh m.fl. (2003) men de kom 
båda två fram till att det inte fanns något som stärkte att konsulttjänstarvoden skulle skada 
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revisorns oberoende. DeFond m.fl. (2002) menar att deras resultat är i linje med marknads 
baserade incitament d.v.s. att revisorn inte vill äventyra sitt oberoende då det kan resultera i 
dåligt rykte, förlorat förtroende och förlorande av auktorisation eller godkännande. 

Jägerhorn (1981) anser att det finns tre faktorer som har inverkan på revisorns oberoende 
vid rådgivning, nämligen dess omfattning, inriktning samt dess roll i intressebevakningen. 
När det gäller rådgivningens omfattning är viktigt att revisorn följer de nio etikreglerna som 
FAR utformat. Det är även viktigt att rådgivningen som revisorn bistår klienten med håller 
sig inom dess kompetensområde, d.v.s. att revisionen har rätt inriktning. När revisorn till-
handahåller sina klienter rådgivning är det viktigt att han/hon ger klienten både för- och 
nackdelar med de olika alternativen, det för att på så sätt säkra att klienten självständigt kan 
fatta ett beslut. Det här är viktigt så att revisorn inte får ett bestämmanden inflytande i före-
taget som gör att ett beroendeförhållande uppstår och som i sin tur leder till att inte alla in-
tressenters intressen tillgodoses. 

När det gäller revisionsbyråns rådgivning till klienten så finns det anledning att skilja mellan 
rådgivning som sammanhänger med revisionen s.k. revisionsrådgivning och övrig rådgiv-
ning som brukar benämnas för fristående rådgivning (Moberg, 2003). Begreppet revisions-
verksamhet är av stor betydelse för revisorns verksamhet. Definitionen av revisionsverk-
samhet i revisorslagen består dels av sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk in-
formation som följer av författning eller bolagsordning och dels av annan verksamhet som 
har nära samband med granskningen d.v.s. revisionsrådgivning. Revisionsrådgivning ligger 
inom ramen för begreppet revisionsverksamhet och den är alltid tillåten och rådgivning 
som ligger inom begreppet konsultverksamhet får endast lämnas så länge det inte rubbar 
förtroendet för revisorn (Prop. 2000/01:146). Av diskussionen ovan framgår det att det är 
mycket vanligt att revisorn utför andra uppdrag än de som är kopplade till revisionsverk-
samheten. Problemet som revisorn då ställs inför är om rådgivningen till klienten utgör re-
visionsrådgivning eller fristående rådgivning. Enligt förarbeten till revisorslagen är det otyd-
ligt var gränsen går och det går inte att reglera i lag, utan den här gränsen bör skapas genom 
en utveckling av god revisors- och revisionssed (Prop. 2000/01:146). 

För att komma till rätta med den fristående rådgivningen som kan utgöra ett hot mot revi-
sorns oberoende så infördes i revisorslagen 25 § ett förbud för revisorn att ägna sig åt 
sidoverksamhet som kan hota oberoendet. Förbudet i 25 § kompletteras med en skyldighet 
för revisorn att avsäga sig uppdraget om det finns anledning att ifrågasätta revisorns obero-
ende (Moberg, 2003). 

3.2.2 Jäv 
För att garantera en oberoende granskning har lagstiftaren ansett det nödvändigt att ange 
en rad omständigheter som utgör hinder för att agera som revisor. Bestämmelserna om jäv 
för revisorer återfinns i ABL 10:16. Bestämmelserna anger situationer, där det finns skäl att 
anta att revisorn kan komma i beroendeställning och vilka verksamheter som revisorn inte 
kan utföra vid sidan av sina revisionsuppdrag (Moberg, 2003).  

Revisorn får inte: 

1) Äga aktier i bolaget eller i annat bolag inom samma koncern. Skälet till det här är att 
ett aktieinnehav kan komma att påverka revisorns oberoende och objektivitet. 

2) Vara styrelseledamot eller VD i ett bolag eller dess dotterföretag. 
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3) Vara anställd eller på något annat sätt ha en underordnad eller beroende ställning 
till bolaget eller någon som avses under punkt 2. 

4) Vara verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid 
grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver. 

5) Vara gift/sambo eller vara syskon/släkting i rätt upp- eller nedstigande led med en 
person som avses under punkt 2. 

6) Stå i låneskuld till bolaget eller till ett bolag i samma koncern eller ha en förpliktelse 
som ett sådan bolag har ställt säkerhet för (ABL 10:16). 

Enligt 10 kap. 24 § 2 st. ABL ska styrelsen, om den upptäcker att revisorn är obehörig en-
ligt 10:16 ABL, vidta åtgärder för att tillsätta en ny revisor. 

3.2.3 Revisorns kompetens 
Cassel (1996) menar att revisorns förtroende främst bygger på oberoendet, tystnadsplikten 
och kompetensen. Cassel (1996) menar vidare att om inte intressenterna har förtroende för 
revisorn är hans/hennes arbete meningslöst. 

För att få avlägga prov om revisorsexamen krävs både teoretisk och praktisk utbildning. 
För godkänd revisor krävs att utbildningen skett vid svenskt universitet eller svensk hög-
skola och omfattat minst 120 poäng i ämnena företagsekonomi, juridik, informations- och 
databehandling, nationalekonomi, matematik samt statistik. Den praktiska utbildningen 
måste vara under minst tre år och motsvara minst tre års heltidsarbete, d.v.s. 1600 arbets-
timmar om året (RNFS 1996:1). 

För att få avlägga prov om högre revisorsexamen krävs ytterligare 40 poäng vid svenskt 
universitet eller svensk högskola, d.v.s. totalt 160 poäng. 120 poäng ska ha den fördelning 
som nämns ovan och övriga 40 är valfritt. För auktorisation krävs minst fem års praktisk 
utbildning. De sista två åren ska omfatta lägst 1000 timmar revision och minst 500 av dessa 
måste innefatta kvalificerad medverkan vid revision av företag som p.g.a. sin storlek eller 
annan anledning är svåra att revidera (RNFS 1996:1).  

3.3 Intressenternas nytta av revision och att revisorn är obe-
roende 

Företagets ägare har intresse av revisionen, men revisionen har även stor betydelse för 
andra intressenter. Intressenterna utgörs av ägare, kreditgivare, Skatteverket, leverantörer, 
kunder, anställda, samt företagsledning. Alla har ett intresse av att revisorn är oberoende 
och kritiskt granskar företagets redovisning och förvaltning. Revisorn utses av aktieägarna, 
men av lagförarbeten blir det klart att val av revisor även görs med hänsyn till andra intres-
senter (FAR, 2000). 

3.3.1 Aktieägare 
En förklarning till varför aktieägare har nytta av revisionen kan vara den s.k. principal 
agentteorin. Teorin bygger på att det finns en inbyggd motsättning mellan bolagsledningen 
och bolagets ägare. Båda dessa grupper har ett intresse att maximera sitt eget välstånd och 
bolagsledningen kan komma att göra det på ägarnas bekostnad. För att undvika att det här 
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inträffar är revisorns uppgift att kontrollera bolagsledningen så att de uppfyller sina åtagan-
den mot ägarna och andra intressenter (Diamant, 2004). 

I större företag har aktieägare ingen egen insyn i företaget och de måste därför lita på den 
information som företagsledningen ger. Det är revisorns uppgift att granska företaget så att 
aktieägare kan lita på den finansiella informationen som finns i årsredovisningen och som 
de sedan grundar sina beslut på (FAR, 2000). Hodge (2003) undersökte icke-professionella 
investerares uppfattning om revisorns oberoende och användningen av årsredovisningen. 
Resultaten visade på att investerarnas tillit till företags årsredovisningar har minskat och att 
anledningen till det här är att investerarna uppfattar att revisorn inte är lika oberoende idag 
som för fem år sedan.  

Aktieägare har med andra ord nytta av att revisorn i sitt arbete är oberoende. Aktieägare i 
större bolag har större nytta av revisionen och att revisorn i sitt arbete är oberoende, efter-
som de får en extern granskning av företagets verksamhet. Nyttan begränsas för aktieägare 
i små bolag, då oftast styrelse och ägare är samma person (DTI, 1999).  

3.3.2 Kreditgivare 
Diamant (2004) anser att kreditgivarna är de intressenter som har störst intresse av revisio-
nen eftersom de utifrån den finansiella informationen ser om företagen har den återbetal-
ningsförmåga som krävs för beviljande och lån. Dessutom är en rättvisande redovisning en 
säkerhet för kreditgivaren och en grundläggande förutsättning är att den ekonomiska in-
formationen avspeglar verkligheten (Diamant, 2004; Svensson, 2004).  

Svensson (2004) menar att information angående redovisningen såsom årsredovisningen är 
en betydelsefull grund för kreditgivares bedömningar vid beviljande av en eventuell kredit 
till ett företag. Dock är inte årsredovisningen tillräcklig för en bedömning av ett företags 
kreditvärdighet, utan kreditgivarna kräver oftast även in periodrapporter, prognoser och 
budgetar. Kreditgivarna drar ofta nytta av relationerna till företagens och/eller företagens 
revisor för att få hjälp att hämta dessa uppgifter.  

Hur mycket redovisningsinformation som hämtas in vid olika kreditbeslut beror på situa-
tionen och företagets specifika förutsättningar. Handlar det om ett helt nytt företag som 
ansöker om krediter, så är inhämtningen av redovisningsinformationen mer omfattande, än 
om företaget är kund hos kreditgivaren sedan innan. Dock kan långa och förtroendefulla 
relationer resultera i att kreditgivarens informationsinhämtning och uppföljning blir bris-
tande (Svensson, 2004). 

Avgörande för årsredovisningens tillförlitlighet är ur kreditgivarnas perspektiv vilken revi-
sor/revisionsbyrå företagen anlitar. Revisionsberättelsen är väsentlig i det avseendet att den 
ska vara ren d.v.s. utan anmärkning (Svensson, 2004). För alla kreditgivare är det viktigt att 
revisorn i sin roll är oberoende (FAR: s Revisionsbok, 2000). 

3.3.3 Skatteverket 
Skatteverket måste kunna lita på företagets redovisning då den ligger till grund för skatter 
och avgifter. En oberoende och korrekt granskning av revisorn ökar sannolikheten att före-
tagen lämnar rättvisande uppgifter som gör att skatter och avgifter blir regelrätta (FAR: s 
Revisionsbok, 2000).  
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Revisorn är skyldig att rapportera om företaget inte efterlever kraven på skatter och avgifter 
(Diamant, 2004). Moberg (2003) säger att det var under 1980-talet som den här frågan av-
seende rapporteringsskyldigheten diskuterades av Regeringen. Någon upplysningsplikt in-
fördes ej då och som skäl för det här anfördes att i sådana fall skulle staten som borgenär få 
möjligheter till information som inte fanns tillgängliga för andra intressenter. En sådan 
ordning skulle kunna tas till intäkt för att bolagets intressenter inte längre behandlades på 
ett likvärdigt sätt och även medföra att revisorns oberoende ställning skulle kunna ifrågasät-
tas (Moberg, 2003). 

Mot bakgrund av att revisorn nu har rapporteringsskyldighet gentemot Skatteverket menar 
Diamant (2004) att man kan argumentera för att revisorn lämnar rådgivning så att klienter-
na fullgör sina åtaganden vad gäller skatter och avgifter och därför måste det finnas högt 
ställda krav på att revisorn ska agera oberoende. Mats Fredricson säger i en debattartikel 
(Holmquist, 2001) att Skatteverket har ett intresse av att revisorn verkligen är oberoende i 
sin revision och inte associerar sig med klienternas skatteprocess. Skatteverket är en primär 
intressent som är beroende av att redovisningsinformationen är tillförlig då det finns ett 
starkt samband mellan redovisning och beskattning (Wennberg, 1992). 

3.3.4 Kunder 
Kunder behöver ha korrekt ekonomisk information för att veta om de kan förvänta sig att 
företaget även i framtiden kommer att sköta sina leveranser (FAR:s Revisionsbok, 2000).  

3.3.5 Leverantörer 
Leverantörer vill ha korrekt ekonomisk information om den möjliga kunden, det för att 
kunna bedöma om de vågar leverera och hur stor kredit de vågar ge (FAR: s Revisionsbok, 
2000). Större leverantörer gör oftast en noggrannare undersökning av kunden, medan små 
leverantörer sällan undersöker kundens redovisning. Det här leder till att de större leveran-
törerna har mer nytta av att revisionen och att revisorn är oberoende än de små leverantö-
rerna har (DTI, 1999). 

3.3.6 Anställda 
De anställda är inte de primära intressenterna, men det är naturligtvis viktig att de anställda 
får ta del av årsredovisningen för att på det här sättet få inblick i hur det går för företaget. 
Det anställda har även ett personligt behov av företaget eftersom de för lön för sitt arbete. 
Det blir då viktigt att företaget visar på rättvisande finansiell information, det för att de ska 
känna trygghet i sin anställning (FAR: s Revisionsbok, 2000). 

3.3.7 Företagsledningen 
FAR: s Revisionsbok (2000) menar att styrelsen ansvarar för företagets redovisning och 
förvaltning och därmed blir revisorns oberoende, bedömningar och synpunkter till nytta 
för dem då de genom revisionen kan få vetskap om fel och brister i bolaget. Diamant 
(2004) menar att styrelsen och VD:n har ett intresse av revisionen vid utförandet av sina 
kontrollerande funktioner. Genom att revisorn upptäcker fel och misstag snabbt kan före-
tagsledningen vidta åtgärder som gör att de undviker ekonomiska förluster. Dock ser Dia-
mant (2004) inte styrelsen som en intressent eftersom det är företagsledningens prestatio-
ner som är föremål för granskning. Vidare förutsätter revisionens funktion att det finns en 
mottagare och en avsändare av den information som varit föremål för granskning. Det här 
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kan ses som ytterligare ett argument till varför inte styrelsen kan ses som en intressent, ef-
tersom det är styrelsen som upprättar den information som revideras (Diamant, 2004).  

Ovanstående diskussion visar på att alla intressenter nytta av att den finansiella informatio-
nen är korrekt och att den ger rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Vid en 
granskning av företaget ska revisorn indirekt tillgodose alla intressenters intressen. Därför 
krävs det att revisorn kan säkerställa sitt oberoende så att intressenterna kan lita på företa-
gets årsredovisning. I figuren nedan visar vi en sammanfattning av vilka intressenter som 
har nytta av att revisorn är oberoende vid revisionen. 

 

Figur 3.1 Nyttan av revision och att revisorn är oberoende (konstruerad av författarna). 

3.4 Förväntningsgap 
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Cassel (1996) menar att en anledning till varför ett förväntningsgap existerar är att revi-
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gjort vid revisionen och Mats Fredricson (Holmquist, 2001) säger att förväntningsgapet är 
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hör revisorn (Cassel, 1996). Leif Edling (Holmquist, 2001) håller med om att informationen 
till omvärlden är bristande och anser att intressenterna måste få bättre insikt i revisorns 
värld och dess roller. Han menar vidare att det är viktigt att klargöra att det inte är revisorn 
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3.5 Analysmodellen 
1995 gav FEE (Fédération des Experts comptable Européens) ut publikationen Audit In-
dependence and Objectivity. Det var i den här publikationen som analysmodellen presente-
rades för första gången och skulle ses som en prövning av revisorns oberoende. EU-
kommissionen publicerade kort där efter en grön bok gällande revisorns roll, ställning och 
ansvar. EU parlamentet framförde mot bakgrund av den gröna boken att regler skulle infö-
ras på EU-nivå angående revisorns oberoende (FAR, 2003). 

En Revisionsbolagsutredning tillsattes av den svenska regeringen i syfte att klargöra om re-
visorers arbete med rådgivning till klienter behövde regleras hårdare. Utredningsgruppen 
lämnade betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (SOU 1999:43) 
och det är den här utredningen som ligger till grund för införandet av den svenska analys-
modellen (FAR, 2003). 

Enligt revisorslagens 20 § är modellen i huvudsak till för att säkerställa att revisorns 
granskningsuppdrag genomförs med opartiskhet och självständighet samt att han/hon ska 
vara objektiv i sina ställningstaganden. Införandet av analysmodellen i lagstiftningen inne-
bär att alla företag, oberoende storlek ska tillämpa den här lagregeln (SRS, 2002). 

3.5.1 Det praktiska arbetet med analysmodellen 
Enligt 21 § revisorslagen ska revisorn för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om 
det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans/hennes opartiskhet eller 
självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Prövningen ska ske i alla revi-
sions- och granskningsuppdrag som omfattas av definitionen revisionsverksamhet. Revi-
sorn ska använda modellen som ett verktyg för att analysera olika hot som kan rubba 
hans/hennes oberoende Det är inte ett måste att förtroendet faktiskt rubbas utan det räck-
er med att det finns misstankar om att förtroendet kan rubbas, dvs. det synbara. Om hot 
uppstår ska revisorn antingen vidta motåtgärder eller avsäga sig uppdraget. 

Arbetet med analysmodellen kan delas upp i tre steg: 

1) Analysera om det finns någon omständighet som kan rubba förtroendet för revi-
sorns opartiskhet och självständighet. 

2) Vidta motåtgärder så att det inte längre finns anledning att ifrågasätta oberoendet. 

3) Dokumentera analysen av steg 1 och 2 (SRS, 2002). 
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Figur 3.2 Flödesschema för analysmodellen (FAR, 2005). 
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3.5.2 Omständigheter som kan rubba förtroendet 
De förtroenderubbande omständigheter som föranleder en prövning enligt analysmodellen 
i 21 § revisorslagen är följande: 

Egenintressehotet innebär att revisorn eller någon annan person i revisionsgruppen har ett di-
rekt eller indirekt ekonomiskt intresse i klientens verksamhet. Ett direkt ekonomiskt intres-
se kan föreligga när revisorn har affärsmässiga band till klienten och om dessa band är av 
någon större omfattning kan det här förhållandet rubba förtroendet för revisorns oberoen-
de. Det här kan exempelvis bli fallet om revisorn mot bakgrund av fristående rådgivning 
erhåller inkomster som är betydande i förhållande till revisionsbyråns totala intäkter (Prop. 
2000/01:146). Ett direkt ekonomiskt intresse föreligger även när revisorn gett lån till klien-
ten eller gått i borgen för klientens skulder. Ett indirekt ekonomiskt intresse förekommer 
när någon närstående person till revisorn har nära affärsrelationer till revisorns klient eller 
när revisorn har ekonomiska intressen i företag som äger andelar i klienten (FAR, 2005). 
Regeringens bedömning i samband med framarbetningen av den nya revisorslagen var att 
det inte var aktuellt att införa någon bestämd maxgräns för rådgivningsarvoden eller andra 
arvoden till en revisor (Prop. 2000/01:146). Istället stadgas det i ABL 5:21 att upplysning 
vad avser revisorns arvode ska lämnas i årsredovisningen och särskild uppgift ska lämnas 
angående den ersättningen som avser andra uppdrag än revisionsuppdraget.  

Självgranskningshotet innebär att revisorn eller någon annan i revisionsgruppen redan tidigare 
tagit ställning till de förhållanden som ska granskas vilket innebär ett hot mot revisorns tro-
värdighet i granskningen. Ett direkt självgranskningshot förekommer även i de fall när revi-
sorn vid fristående rådgivning har lämnat råd i en fråga som han/hon senare själv får ta 
ställning till under granskningsuppdraget. Självgranskningshot föreligger likaså då revisorn i 
tidigare sammanhang varit anställd hos klienten. Även indirekta självgranskningshot måste 
beaktas och det kan förekomma när någon närstående person till revisorn ingår i klientens 
ledning eller på något annat sätt deltagit i arbetet som revisorn ska granska (FAR, 2005). 

Partställningshotet innebär att revisorn eller någon annan person i revisionsgruppen uppträder 
eller har uppträtt till stöd för eller emot klientens ställningstagande i rättslig eller ekonomisk 
fråga där det råder meningsskiljaktigheter, vilket leder till att förtroendet för revisorns opar-
tiskhet rubbas. Det kan exempel förekomma i de fall när revisorn agerar som ett biträde åt 
klienten vid dennes kontakter med Skatteverket eller i en skatteprocess (Prop. 
2000/01:146). 

Vänskapshotet innebär nära personliga relationer mellan revisorn eller någon annan person i 
revisionsgruppen och klienten vilket medför en risk att revisorn kan bli allt för inställd i kli-
entens intressen. Det här leder till reducerat förtroende för revisorns opartiskhet och själv-
ständighet. Vänskapshot föreligger då revisorn har nära personliga relationer till någon per-
son i klientens ledning, exempelvis VD eller ekonomichef (Prop. 2000/01:146). 

Skrämselhotet innebär hot och påtryckningar från klienten eller annan person, riktade mot 
revisorn som är utformat i syfte att bringa revisorn obehag. Det här leder till att förtroendet 
för att revisorn ska kunna agera opartiskt och självständigt rubbas (FAR, 2005). 

Andra förhållanden, är en generalklausul vilket syftar till att täcka upp övriga förhållanden 
som kan hota revisorns förtroende. Om det föreligger en kombination av några av de 
ovanstående fem hoten, men som var för sig inte är tillräckliga för att rubba förtroendet för 
revisorns opartiskhet och självständighet, kan generalklausulen tillämpas (FAR, 2005). 
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3.5.3 Motåtgärder 
Föreligger hot enligt analysmodellen är presumtionen att revisorn måste avböja ett nytt el-
ler avgå ett befintligt uppdrag för att förtroendet för revisorns opartiskhet och självständig-
het rubbas. 

Presumtionen kan även brytas i de fall revisorn vidtar motåtgärder för att reducera hoten 
till en acceptabel nivå så att revisorns opartiskhet och självständighet inte ifrågasätts. Det är 
revisorn som har bevisbördan och det är han/hon som ska kunna visa på att uppdraget kan 
fullföljas. Vilka åtgärder som krävs för att bryta presumtionen beror helt på vilket eller vilka 
hot som förekommer i situationen och hur starkt hotet/hoten är. Även hur stark koppling-
en är mellan de situationer som föranleder hotet och revisorns granskning samt hur effekti-
va motåtgärderna är för att reducera hotet/hoten i det enskilda fallet har betydelse för vilka 
motåtgärder som krävs. Ju större hoten är mot revisorns oberoende, desto kraftigare mot-
åtgärder erfordras (Moberg, 2003).  

De motåtgärder som kan komma att nyttjas vid ett försök att bryta presumtionen, delas 
upp i generella och individuella åtgärder och de används i olika situationer beroende på ho-
tet/hotens karaktär. Enligt SRS (2002) kan ett svagare hot övervinnas med hjälp av en ge-
nerell motåtgärd medan ett starkare hot kräver individuella motåtgärder. 

De generella motåtgärderna används främst då hoten inte är av högsta allvarlighetsgrad och 
syftar till att höja den generella kvalitetsnivån inom revisionsbyrån. De generella motåtgär-
derna tar sikte på åtgärder som har betydelse för nästan samtliga revisionsuppdrag och de 
här åtgärderna kommer ofta till uttryck i byrårutiner. Genom väl fungerande byrårutiner 
kan behovet av andra åtgärder minska vid vissa typer av hot. Det är även av stor vikt att ar-
betet i en revisionsbyrå organiseras på ett sådant sätt att revisorns opartiskhet och själv-
ständighet säkerställs. Det som påverkar revisionsbyråns organisation är byråns storlek, 
även en enmansbyrå måste ha rutiner för att kunna hantera oberoendefrågor. För en mind-
re revisionsbyrå bör byrårutiner omfatta ett antal av nedanstående åtgärder: 

- Skriftligt dokumenterande rutiner för hantering av oberoendefrågor. 

- Checklistor och hjälpmedel för att identifiera, åtgärda och dokumentera hot mot opar-
tiskhet och självständighet samt motåtgärder för att reducera hoten. 

- Återkommande utbildning och erfarenhetsbyte i oberoendefrågor. 

- Rutiner så att medarbetare konsulterar ansvarig revisor eller annan revisor i oberoen-
defrågor. 

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

- Byråinterna kvalitetssäkringssystem. 

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

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

- Branschorganisationens kvalitetskontroll (SRS, 2002). 
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En revisionsbyrå som inte har organiserat sin verksamhet enligt riktlinjerna ovan ställs inför 
det faktum att högre krav ställs på individuella motåtgärder för att reducera hoten i det en-
skilda fallet (Moberg, 2003). 

De individuella motåtgärderna är mer omfattande än de generella eftersom dess syfte är att bry-
ta presumtionen i enskilda uppdrag. Individuella motåtgärderna delas in i tre grupper, med 
olika styrka, beroende på vilket/vilka hot motåtgärden avser. SRS delar in de individuella 
motåtgärderna i grupperna interna, informativa och externa motåtgärder (SRS, 2002).  

Interna motåtgärder tar sikte på att bryta presumtionen i det enskilda fallet då de generella 
motåtgärderna inte anses som tillräckliga (Moberg, 2003). Interna motåtgärder är vanligtvis 
tillräckliga för att reducera hot mot revisorns opartiskhet och självständighet som upp-
kommer vid rådgivning angående redovisnings- och skattefrågor som inte lämnats av den 
valda revisorn, utan av exempelvis någon annan person i revisionsgruppen. De interna 
motåtgärderna är tillräckliga så länge rådgivningen inte påverkar klientföretagets ställning 
och resultat. Informativa motåtgärder lämpar sig bäst när det föreligger ett självgranskningshot 
som exempelvis orsakats av att revisorns ställningstagande år 1 ifrågasätts inför ställnings-
tagandet år 2 Det här kan bli fallet om revisorn ger råd till klienten exempelvis angående 
bokföringen som han/hon sedan kommer att granska i revisionen. Externa motåtgärder krävs 
vanligen vid rådgivning om hotet gäller en väsentlig fråga som innefattar bedömningar och 
valet mellan olika lösningar har stor betydelse för klientföretagets ställning och resultat. Det 
är viktigt att reducera hotet för att revisorns opartiskhet och självständighet inte ska ifråga-
sättas av omgivningen (SRS, 2002). 

Det finns dock hot som är så starka att de aldrig kan reduceras, oberoende vilka motåtgär-
der som vidtas. Det innebär att revisorn i sådana situationer alltid måste avböja eller avsäga 
sig uppdraget (Moberg, 2003). 

3.5.4 Dokumentation 
För att visa på att utvärderingen av analysmodellen har gått till på ett tillfredsställande sätt 
är revisorn skyldig att dokumentera de överväganden som han/hon gjort. Av dokumenta-
tionen ska framgå att revisorn har behandlat samtliga hot som kan rubba förtroendet för 
honom/henne. Det ska även framgå om motåtgärder vidtagits för att eliminera eller redu-
cera hoten mot revisorns opartiskhet och självständighet. 

Kraven på dokumentation gäller endast för revisionsverksamhet, alltså revisions- och andra 
granskningsuppdrag. Dokumentation av fristående rådgivning och andra uppdrag ska ske i 
den grad som behövs för att kunna bedöma revisorns opartiskhet och självständighet. Lag-
stiftningen kräver endast att dokumentation förs över revisionsklienter men om en rådgiv-
ningsklient vid ett senare tillfälle skulle bli revisorns revisionsklient måste en komplettering 
göras i dokumentationen (SRS, 2002). Dokumentationen ska ske kontinuerligt och ju tidi-
gare den sker, desto riktigare och bättre är den information som dokumenteras (FAR, 
2005). Dokumentationsskyldigheten ger tillsynsmyndigheten möjligheten att i efterhand 
kontrollera så att revisorn har levt upp till analysmodellens regler (Moberg, 2003). 

3.6 Sammanfattning av referensramen 
Referensramen har haft sin utgångspunkt i ett resonemang kring revisorns oberoende. 
Ämnet är ständigt debatterat och har de senaste tio åren aktualiserats mot bakgrund av att 
revisorns arbete har utvecklats från den traditionella revisorsrollen till att även innefatta en 
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roll som konsult och rådgivare. En återkommande fråga i debatten om revisorns oberoende 
är möjligheten att upprätthålla oberoendet när revisorn även utför konsultuppdrag. Diskus-
sionen har även omfattat huruvida en revisionsbyrå kan kombinera både revisionsuppdrag 
och konsultuppdrag till samma klient. Den här frågeställningen har under senare år blivit 
central i Sverige och frågan hade stor inverkan i lagstiftningsarbetet med den nya revi-
sorslagen innehållande analysmodellen, som trädde i kraft 1 januari 2002. 

När det gäller konsultuppdragen är det framför allt två skäl som talar emot, det ena är att 
revisorn genom rådgivningen får ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i revisionskli-
enten och att ett egenintressehot uppstår. Det andra skälet är att revisorn i revisionen kan 
komma att granska resultatet av sin egen rådgivning d.v.s. att ett självgranskningshot upp-
står. Det är framförallt de små klientföretagen som behöver hjälp med redovisningsfrågor, 
eftersom de ofta saknar den kompetens som krävs. När det gäller de små aktiebolagen är 
det främst kreditgivarna och Skatteverket som har intresse av redovisningen och att revi-
sorn är oberoende. 

Modellen nedan kan ses som en sammanfattning av referensramen och hur de olika teori-
erna hänger samman. Revisorn är i centrum och de viktigaste intressenterna är Skatteverket 
och kreditgivarna. De revisorer som vi inriktat oss på har mestadels små aktiebolag som 
klienter och som bl.a. Wennberg (2004) har argumenterat för ovan så är det främst små ak-
tiebolag som behöver hjälp med redovisningen. 

 

 

Figur 3.3 Modell över uppsatsen (konstruerad av författarna). 

Litet aktiebolag 

Revisor 

Kreditgivare Skatteverket

Revision/Rådgivning Analysmodellen 



 Revisorns oberoende – tre olika perspektiv 

 30

4 Empiri och analys 
Det här kapitlet består av såväl empiri som analys. Vi har valt att redogöra och analysera revisorerna för 
sig och intressenterna för sig, det för att skapa en så klar bild som möjligt. Vi återkopplar resultaten från 
våra undersökningar till teorin. För de respondenter som har valt att vara anonyma använder vi namnen 
revisor A (RA), revisorn B (RB) och kreditgivare A. De respondenter som har valt att vara offentliga är 
Anders Lundberg (SEB) och Magnus Gustafsson (Skatteverket). 

4.1 Revisorer verksamma vid små revisionsbyråer 
I följande empiri och analys redogör vi för revisorernas syn på revisorns oberoende, revi-
sorn som rådgivare och deras syn på analysmodellen. Vi har valt att väva ihop empiri och 
analys, det för att läsaren ska få en direkt koppling mellan teorin och verkligheten. Vissa av-
snitt börjar med att redovisa empirin medan andra börjar med teori. Intervjuerna finns i sin 
helhet att läsa i bilaga 4. 

4.1.1 Revisorns oberoende 
Generellt, vad har ni för uppfattning om revisorns oberoende och oberoendeproblematiken i stort? 

Både RA och RB upplever inte revisorns oberoende som något direkt problem och RA po-
ängterar att det avgörande är omgivningens bedömning. RA citerar vidare att han/hon hela 
tiden måste tänka: ”Hur ser andra på min roll som revisor i ett bolag?”. RA menar därför att det 
synbara oberoendet är det viktigaste. RA säger vidare att han/hon ser revisorns roll som en 
oberoende part som ska öka tillförlitligheten i den ekonomiska redovisningen och RB me-
nar att det är en själklarhet att en revisor ska vara oberoende, vilket har lett till att det inom 
branschen inte diskuteras lika mycket om revisorns oberoende längre. RA: s uppfattning 
om att omgivningens bedömning är det som är avgörande får medhåll från Bakar m.fl. 
(2005) som menar att det synbara oberoendet bör ligga i fokus, eftersom det faktiska obe-
roendet inte kan observeras av omvärlden. Vi anser inte att den bild som revisorerna ger 
avspeglar den bild som vi har fått av omvärlden. Bl.a. så säger FAR: s generalsekreterare 
Dan Brännström till tidningen Balans (2005) att: ”det finns inga oberoende revisorer” och sitt ut-
talande grundar han på att det uppstår alltid någon form av relation mellan människor.  

Anser ni att införandet av analysmodellen har underlättat i att avgöra om revisorns oberoende är hotat? I 
så fall, på vilket sätt? Och upplever ni er själva som mer oberoende idag jämfört med tidigare? 

Båda RA och RB är överens om att införandet av analysmodellen har underlättat i att avgö-
ra om oberoendet är hotat. RB menar vidare att de hot som en revisor ska ta hänsyn till, nu 
finns uppstrukturerade och kan lättare identifieras jämfört med tidigare. Såväl RA som RB 
anser att modellen leder till att de tvingas tänka till en extra gång och det här gör att de inte 
missar något viktigt. Det här är i linje med det uttalande som Leif Edling, ordförande vid 
SRS gjorde i tidningen Balans (Holmquist, 2001), då han förutspådde att analysmodellen 
skulle fungera som ett bra verktyg för revisorer att säkerställa sitt oberoende. Dock känner 
sig varken RA eller RB mer eller mindre oberoende idag jämfört med tiden innan införan-
det av analysmodellen, men RA tillägger att han/hon känner sig säkrare att en avstämning 
har gjorts. RA menar vidare att de arbetade på ungefär samma sätt innan analysmodellen 
infördes och att byrån har egna utarbetade checklistor för att säkra sitt oberoende. 
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Hur tror ni att intressenter/klienter ser på revisorns oberoende och tror ni att deras syn har förändrats i och 
med lagstadgandet av analysmodellen? 

Både RA och RB tror att byråns klienter är relativt omedvetna om att det finns en analys-
modell och RB tillägger att han/hon inte tror att klienterna bryr sig om revisorns oberoen-
de överhuvudtaget. RA menar att det är ytterst ovanligt att klienterna tar upp revisorns 
oberoende. För att påvisa vad det är klienten betalar för brukar RA varje år visa sina klien-
ter revisionspärmen. På det är sättet blir även klienterna mer medvetna om hur mycket ar-
bete som RA lägger ner på revisionen varje år. Cassel (1996) menar att RA: s agerande är 
ett bra sätt för att undvika att ett förväntningsgap uppstår, eftersom denne förklarar vad re-
visorn faktiskt gör och vad revisionen innebär. 

Enligt Diamant (2004) är kreditgivarna de främsta intressenterna eftersom de utifrån den 
finansiella informationen ser om företagen har den återbetalningsförmåga som krävs för 
beviljande och lån. Såväl RA som RB menar att intressenten kreditgivaren är väl medveten 
om vad analysmodellen innebär och de är mer insatta än klienterna eftersom de gör sina 
bedömningar utifrån årsredovisningen om de ska bevilja lån eller inte. RA och RB: s reso-
nemang är i linje med Svensson (2004) som säger att informationen angående ett företags 
redovisning såsom årsredovisningen är en betydelsefull grund för kreditgivaren när de ska 
besluta om en eventuell kredit eller inte. 

4.1.2 Revisorn som rådgivare 
Hur förhåller ni er till att revisionsbyråer erbjuder samma klienter både revisionsuppdrag och konsultupp-
drag? 

Av erfarenhet så säger RA att byråer som erbjuder sina klienter både redovisning, bokslut, 
årsredovisning och revision har en bättre kvalitet på sina arbeten jämfört med om revisorn 
bara utför revisionen. RA säger som ett exempel att om den som sköter redovisningen eller 
upprättar bokslut, årsredovisning får ett problem så kan den här personen enkelt göra en 
avstämning med revisorn hur denne ser på problemet. RA menar att enligt statistik från 
SRS så är det mindre felfrekvenser i årsredovisningen om revisionsbyrån erbjuder både re-
dovisning och revision. Den här argumentationen stämmer väl överens med den som 
Wennberg (2004) gör, nämligen att det finns fördelar med att samma revisionsbyrå erbjuder 
sin klient både rådgivning och revision. När revisorn känner till företagets bokföring och 
redovisning blir det lättare för revisorn att få löpande information om bolaget och det här 
leder i sin tur att revisorns insyn i företaget ökar och kvaliteten blir högre. 

RB erbjuder endast sina klienter revisionsuppdrag, alltså inga konsultuppdrag och har där-
för inga problem med att oberoendet hotas mot bakgrund av konsulttjänster. RB påpekar 
dock att det är viktigt att han/hon inte blir allt för involverad i sina klienter och på så sätt 
skapa ett beroendeförhållande. 

När anser ni att rådgivningen är av sådant slag att det hotar revisorns oberoende?  

RA: s inställning är att rådgivningen inte får utföras på sådant sätt att revisorn tar beslut åt 
företaget som denne sedan ska granska och poängterar vidare att beslutet måste alltid tas av 
företagsledaren. Det här uppnår RA genom att han/hon ger klienten olika alternativ och 
förklarar sedan innebörden av dem och dess för- och nackdelar och sedan är det upp till 
klienten själv att fatta beslutet. Även RB anser det viktig att inte svara på för många frågor 
från klienten angående redovisningen. Diamant (2004) håller delvis med om det här reso-
nemanget när det gäller ett stort bolag eftersom där är råden som revisorn ger en del av 
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underlaget inför ett kommande beslut som fattas av styrelsen. I ett minde företag däremot 
är ofta ägare och styrelse samma person vilket enligt Diamant (2004) leder till att styrelsen 
frågar revisorn om råd eftersom den saknar egen kompetens. Wennberg (2004) styrker Di-
amants (2004) resonemang då han säger att de är framförallt de små företagen som behöver 
hjälp med den finansiella rådgivningen av revisorn, det eftersom företagare i ett litet bolag 
ofta saknar kompetensen och då blir revisorn den enda som man kan diskutera med. Dia-
mant (2004) menar då vidare att revisorn på förhand vet att företaget troligen kommer att 
följa hans/hennes råd vilket leder till att revisorn får ett bestämmande inflytande i bolaget. 
DeFond m.fl. (2002) skriver i sin studie att det är just det här som myndigheter är oroliga 
över att revisorn ska hamna i en situation som gör att han/hon får ett bestämmande infly-
tande över klientens beslut och som i sin tur hotar oberoendet. 

Hur drar ni gränsen mellan fristående rådgivning och revisionsrådgivning? 

RA anser det svårt att dra en gräns mellan fristående rådgivning och revisionsrådgivning ef-
tersom dessa båda begrepp ofta flyter ihop. RA: s inställning överensstämmer med det som 
Christoffersson m.fl. (2002) antyder, nämligen att revisorer bedömer det svårt att dra tydliga 
gränser mellan revisionsrådgivning och fristående rådgivning och även SRS (2002) menar 
att exakt var gränsen går mellan dessa begrepp kommer att utvecklas i god revisionssed och 
praxis.  

Eftersom RB inte erbjuder sina klienter konsultuppdrag har denne inga större problem 
med att se var gränsen går. RB anser vidare att revisionsrådgivning innebär att han/hon ef-
ter granskningen påpekar hur redovisningen kan förbättras. RB anser det bra att lämna råd i 
samband med revisionen som i sin tur leder till att kvaliteten på revisionen förbättras. Ett 
exempel kan vara att det fattas underlag för revisionen, alltså att det inte finns kvitton som 
styrker på att vissa köp verkligen existerar och då påpekar RB att klienten måste ta fram 
underlag till det här. Den här typen av rådgivning tycker inte RB påverkar oberoendet, det 
förklaras med att han/hon måste kunna lämna råd så att klientens redovisning förbättras. 
RB: s förhållningssätt överensstämmer med Prop. 2000/01:146, där det står att revisions-
rådgivning ligger inom ramen för begreppet revisionsverksamhet och den är alltid tillåten.  

4.1.3 Analysmodellen 
Tycker ni att analysmodellen är ett hjälpmedel för att säkerställa oberoendet? 

Både RA och RB anser att analysmodellen är ett hjälpmedel för att säkerställa oberoendet 
och då i form av en checklista. Enligt FAR Info (2004) ska analysmodellen agera som ett 
praktiskt hjälpmedel för att pröva så att inte något beroende föreligger mellan revisorn och 
dess klienter. Analysmodellen ligger som ett obligatoriskt steg i revisionsprogrammen både 
hos RA och RB. I RA: s revisionsprogram ingår en oberoendeanalys (bilaga 5) som innebär 
att de olika hoten, var för sig ska gås igenom och dokumenteras och på det här sättet kän-
ner sig RA mer säker. Det här stämmer varken överens med Ivarssons och Kjelléns studie 
(2003) eller med Larsson och Österbergs studie (2002) då de menade att små revisionsbyrå-
er inte hade de resurser som krävdes för att implementera analysmodellen och att de små 
revisionsbyråerna endast hade fört en diskussion inom byrån. En orsak till varför dessa 
studier kom fram till den här slutsatsen kan vara att de genomfördes så nära inpå lagstad-
gandet av analysmodellen. 
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Hur objektivt är det att analysmodellen grundar sig på självgranskning? 

Både RA och RB anser att det inte är speciellt objektiv att modellen grundar sig på själv-
granskning, eftersom de granskar sig själva. Det här anser RA inte vara något problem ef-
tersom han/hon har ett krav på sig att vara ärlig i sin bedömning. RA tillägger att efter revi-
sionens slut så framgår det ju av revisionsdokumentationen vem som har gjort vad och det 
kan i efterhand kontrolleras av SRS eller RN. RA: s inställning stämmer i stor utsträckning 
överens med DeFond m.fl. (2002) då de menar att de flesta revisorer inte är villiga att offra 
sitt oberoende, utan det är viktigare för dem att behålla ett gott rykte och inte bli indragna i 
några rättsliga processer som resulterar i att de förlorar sin titel.  

Vad anser ni vara analysmodellens för- och nackdelar? 

RA anser inte att det finns några speciella nackdelar med analysmodellen eftersom model-
len inte är tidskrävande. Det här håller inte RB med om då denne anser att revisionen tar 
längre tid än innan modellen infördes, det eftersom allt nu ska dokumenteras. Dock anser 
RB att dokumentationen är viktig för att visa på att revisorn har tänkt till. En av fördelarna 
blir då att både RA och RB känner sig säkrare i sin bedömning angående oberoendet. 
Dessutom tycker RB att en annan fördel är att analysmodellen strukturerar upp de hot som 
är viktiga att ta i beaktning, vilket leder till att han/hon inte missar något hot som kan även-
tyra oberoendet. RA och RB: s inställning stämmer in på det uttalande som Leif Edling 
(Holmquist, 2001) ordförande vid SRS gjorde innan analysmodellen infördes, nämligen att 
analysmodellen skulle bli ett mycket bra instrument för revisorer att säkerställa sitt obero-
ende till sina klienter. 

Anser du att analysmodellen har haft effekter på revisorns oberoende och vilken effekt har modellen haft för 
er byrå? 

Revisorslagen och dess förarbeten ger endast begränsad vägledning om hur analysmodellen 
ska tillämpas i praktiken d.v.s. vilket resultat som prövningen bör leda fram till i det enskil-
da fallet. Det mesta har lämnats öppet för utveckling genom god revisorssed och praxis 
(FAR, 2005).  

RA anser att analysmodellen har haft den effekten på revisorns oberoende att revisorerna 
har fått stanna upp och tänka till lite extra. Hade analysmodellen inte funnits anser RA att 
det varit lättare att missa något av hoten eller någon annan omständighet t.ex. vänskap. 
Vänskap kan byggas upp med tiden, då revisorn haft samma klient under en längre tid vil-
ket gör att revisorn måste tänka sig för en extra gång i analysmodellen så att vänskapshotet 
inte existerar. Enligt Prop. (2000/01:146) föreligger vänskapshot när revisorn har nära per-
sonliga relationer till någon person i klientföretagets ledning.  

RA säger att det finns nog en och annan revisor som har insett att han/hon bör lämna sitt 
uppdrag efter att ha prövat sina uppdrag mot analysmodellen. RA säger dock att analysmo-
dellen inte haft någon inverkan på deras uppdrag. Både RA och RB menar att han/hon re-
dan innan modellen kom hade tänkt igenom situationen. RB menar att analysmodellen togs 
fram för att revisorn skulle kunna visa på att han/hon är oberoende. RB säger vidare att det 
är många delar som ska gås igenom men att det samtidigt är bra att man dokumenterar det 
som man tidigare haft i huvudet.  
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Anser ni att oberoendehoten, (egenintressehotet, självgranskningshotet, partställningshotet, vänskapshotet 
och skrämselhotet) är lättare att identifiera samt eliminera med hjälp av analysmodellen? Motivera. 

RB tycker att det är lättare att identifiera hoten med hjälp av analysmodellen. RB upplever 
sällan att det existerar hot bland klientuppdragen och han/hon tvingas därför inte ta några 
motåtgärder i beaktning. Skrämselhot är något som varken RA eller RB varit i kontakt med 
men RB tillägger att han/hon tror att det är vanligare förekommande bland storstäderna. 
Enligt FAR (2005) innebär skrämselhot, hot och påtryckningar från klienten eller annan 
person, riktade mot revisorn som är utformat i syfte att bringa revisorn obehag. Det här le-
der till att förtroendet för att revisorn ska kunna agera opartiskt och självständigt rubbas. 

Anser ni att det finns andra omständigheter som kan påverka revisorns oberoende? 

Andra omständigheter som kan hota oberoendet anser både RA och RB vara jäv och då 
speciellt familjejävet. På revisionsbyrån där RA är verksam är jävet med familjemedlemmar 
ett hot mot oberoendet. RA beskriver det här som att om den ena familjemedlemmen skö-
ter bokföringen åt klienten så får inte en annan familjemedlem på byrån granska den klien-
ten eftersom ett beroende förhållande kan uppstå. Enligt FAR (2005) är familjejävet ett s.k. 
indirekt självgranskningshot som kan förekomma när någon närstående person till revisorn 
på något sätt har deltagit i arbetet som revisorn ska granska.  

Om ett hot uppstår, vilka motåtgärder vidtas i det enskilda fallet? Har det hänt att ni avsagt er ett upp-
drag till följd av att oberoendet är hotat? Har analysmodellen bidragit till ditt beslut?  

Revisionsbyrån där RA är verksam har blivit tvungna att avsäga sig vissa uppdrag p.g.a. att 
familjejävet existerar. Byrån kan ibland inte ta sig an hela uppdrag, d.v.s. både sköta revi-
sionen och bokslut och årsredovisning åt klienten. För att det här ska vara möjligt får det 
inte förekomma någon jävsituation men det är tillåtet för byrån att ta sig an hela uppdraget 
om ena delen sköts av någon i familjen och den andra delen sköts av en annan revisor som 
arbetar på byrån. Det uppstår med andra ord ingen jäv situation trots att båda revisorerna 
jobbar på samma byrå. Skulle ett s.k. självgranskningshot uppstå p.g.a. jäv i revisionsbyrå 
där RA är verksam så tar byrån själva hand om bokföringen åt klienten och en utomstående 
rekommenderad revisor granskar sedan företaget. Det är resonemanget stämmer in på Mo-
bergs (2003) uttalande att ett självgranskningshot som uppkommer p.g.a. familjejävet anses 
så starkt att det aldrig kan reduceras, oberoende vilka motåtgärder som vidtas. Det innebär 
att revisorn i sådana situationer alltid måste avböja eller avsäga sig uppdraget. RB har under 
sina 3,5 år som godkänd revisor inte upplevt några av de hot som står uppställda i analys-
modellen och har därför aldrig behövt avsäga sig ett uppdrag till följd att oberoendet varit 
hotat. 

Hur går ni tillväga vid dokumentationen för att visa på att analysen skett på ett tillfredställande sätt och 
att oberoendet inte är hotat? 

Dokumentationen ska ske kontinuerligt och ju tidigare den sker, desto riktigare och bättre 
är den information som dokumenteras (FAR, 2005). 

Både hos RA och RB är dokumentationen programstyrd och de båda revisionsbyråerna an-
vänder sig av Nordstedt revision som är ett databaserat revisionshjälpmedel. För att visa på 
att dokumentationen har skett på ett tillfredställande sätt använder sig RA av en oberoen-
deanalys som finns i revisionsprogrammet där han/hon visar på att alla hoten i analysmo-
dellen har säkerställts. RB arbetar på liknande sätt och tillägger att, för att visa på att doku-
mentationen har skett på ett tillfredställande sätt så dokumenterar RB varje klient varje år 
för att se så att inget har förändrats som gör att oberoendet hotas. Ett hot som både RA 



 Revisorns oberoende – tre olika perspektiv 

 35

och RB gav exempel på var hur de säkerställde egenintressehotet. För att visa på att inte 
något egenintressehot föreligger dokumenterar både RA och RB hur stor procentandel kli-
entens arvode utgör av byråns totala intäkter, det här för att påvisa att byrån inte är bero-
ende av endast några få klienter. 

Egenintressehotet innebär att revisorn har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i kli-
entens verksamhet. Egenintressehotet har diskuterats mycket de senaste åren eftersom re-
visorn roll har gått från den traditionella revisorsrollen till att även innefatta en roll som 
konsult och rådgivare (Derkum m.fl., 2003). Ashbaugh (2004) säger även att intäkterna som 
härleds från konsulttjänster har ökat från 12 % till 32 % de senaste tio åren. Det här menar 
Frankel m.fl. (2002) leder till att det ekonomiska beroendet stärks till klienten. Moberg 
(2003) menar att dokumentationsskyldigheten ger tillsynsmyndigheten möjligheten att i ef-
terhand kontrollera så att revisorn har levt upp till analysmodellens regler. 

4.2 Intressenternas syn på oberoendet 
I den här delen av empirin och analysen redogör vi gör intressenternas syn d.v.s. Kreditgi-
vare A, SEB och Skatteverkets syn på revisorns oberoende, revisorn som rådgivare och 
analysmodellen. Den kreditgivare som har valt att vara anonym har vi valt att kalla kreditgi-
vare A. Även i den här delen varvar vi empiri med teori. Intervjuerna finns i sin helhet att 
läsa i bilaga 6. 

4.2.1 Revisorns oberoende 
Vad har ni för uppfattning om revisorns oberoende/oberoendeproblematiken? Och skiljer sig er uppfattning 
åt om revisorn var verksam vid en liten revisionsbyrå kontra en stor revisionsbyrå? 

Samtliga respondenter, Kreditgivare A, Anders Lundberg och Magnus Gustafsson uppfat-
tar revisorerna som oberoende. Respondenternas uttalande motsäger det som FAR:s gene-
ralsekreterare Dan Brännström säger till tidningen Balans (”Revisorn som hjälte”, 2005) att 
”det finns inga oberoende revisorer” han grundar sitt uttalande på att det alltid uppstår någon 
form av relation mellan människor. Dock anser Kreditgivare A att han/hon inte ser hur re-
visorn arbetar, utan ser endast det färdigställda materialet, d.v.s. företagets årsredovisning 
som revisorn granskat. Kreditgivare A tror att revisorn oftast fungerar som ett ”bollplank” 
till mindre företag, men det är inget som han/hon tror hotar revisorns oberoende. Anders 
Lundberg, SEB, säger att banken ibland har synpunkter på revisorns oberoende men den 
officiella inställningen inom banken är att de måste kunna lita på att revisorerna är obero-
ende. Även Skatteverket, Magnus Gustafsson anser att revisorn fungerar mycket bra och på 
ett oberoende sätt, dock säger han att Skatteverket har en förmåga att internt förstora upp 
problemen kring revisorns oberoende, men tillägger att flertalet av revisorerna gör ett rik-
tigt bra jobb.  

Den största risken i en liten revisionsbyrå anser Anders vara att revisorn oftast är väldigt 
ensam vilket kan bl.a. leda till att han/hon släpper på sitt oberoende men även att han/hon 
gör mer själva än vad de egentligen får göra. Det här för att revisorn ska minska kostnader-
na både för sig själva och sina klienter, vilket kan leda till att revisorer trampar över gränsen 
och hotar oberoendet. Skatteverket uppfattar revisorn som oberoende och att revisorerna 
fungerar väldigt oberoende. Problemet generellt med små revisionsbyråer anser Magnus 
vara när revisorn har ett nära samarbete med bokföringsbyrån, som gör att revisorn får ett 
inflytande även över bokslutet som han/hon sedan granskar. Den här omständigheten an-
ser även Moberg (2003) som ett hot mot oberoendet. Skälet till det här är att revisorn kan 
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komma att granska resultaten av sin egen rådgivning, d.v.s. att ett självgranskningshot upp-
står. Om revisorn vid revisionen skulle ge råd till företaget angående dess redovisning, an-
ser Jägerhorn (1981) att det är av stor vikt att revisorn ger både för- och nackdelar med oli-
ka alternativ, det för att revisorn inte ska få ett bestämmande inflytande i företaget. 

Har revisorn oberoende enligt er uppfattning förändrats de senaste fem åren? 

Det som talar för att revisorns oberoende skulle ha förändrats de senaste fem åren är att 
revisorns arbete präglas idag alltmer av rådgivning och då är det många som menar att obe-
roendet sätts på prov (Moberg, 2003). Både Clikeman (1998) och Frankel m.fl. (2002) har 
argumenterat för att revisionsbyråer som erbjuder sina klienter rådgivning löper stor risk att 
hamna i ett beroende förhållande till klienten, vilket leder till att ett egenintressehot kan 
uppstå. Ett annat skäl som lyfts fram är självgranskningshotet d.v.s. att revisorn i revisionen 
kan komma att granska resultaten av sin egen rådgivning (Moberg, 2003; Prop. 
2000/01:146).  

Varken Kreditgivare A, Anders eller Magnus anser att revisorns oberoende har förändrats 
de senaste fem åren. Kreditgivare A tror däremot att revisorerna ser sig själva som mer 
oberoende idag jämfört med tidigare, men det är inget som Kreditgivare A ser i sitt dagliga 
arbete som långivare. Den enda förändringen som Kreditgivare A ser är att han/hon tror 
att revisorn har blivit starkare och att man som revisor är noggrannare med att hålla isär sa-
ker p.g.a. att de har fått stor uppmärksamhet i media till följd av de redovisningsskandaler 
som varit. Anders säger att revisorslagen, inklusive analysmodellen som infördes 2002 in-
nebar en skärpning i sig, men han har jobbat med företagsrelaterade frågor sedan början på 
80- talet och anser att bankernas inställning till revisorns oberoende inte har förändrats 
p.g.a. det nya införandet. Magnus menar att revisorns oberoende inte har förändrats så att 
Skatteverket praktiskt märkt det t.ex. att de skulle ser färre fel eller fler orena revisionsbe-
rättelser, dock tillägger Magnus att det har förts en diskussion inom revisionsbranschen 
mot bakgrund av skandaler som varit. Samtliga intressenter säger att revisorernas arbete 
kanske har förändrats, men det är inget som de ser i sitt dagliga arbete. Det här styrker utta-
landet som Bakar m.fl. (2005) gör, då de menar att fokus bör ligga på det synbara oberoen-
det eftersom det faktiska oberoendet inte kan observeras av omvärlden. 

Anser ni att pålitligheten av ett företags finansiella information har förändrats de senaste fem åren? Moti-
vera 

Kreditgivare A säger att årsredovisningen har blivit bättre och den innehåller mer informa-
tion om vad som egentligen ligger bakom siffrorna. Kreditgivare A tror att årsredovisning-
en har blivit fylligare till följd av att företagen har blivit tvungna att anpassa sig mer efter de 
redovisningsregler som gäller i övriga Europa. Dock menar Anders att SEB varken litar 
mer eller mindre på den finansiella informationen nu jämfört med för fem år sedan. Årsre-
dovisningen som är en del av företagets finansiella information fungerar som ett bra under-
lag för banken. Det här styrks av Diamant (2004) som menar att det är kreditgivarna som 
har störst intresse av den finansiella informationen, då de utifrån den ser om företagen har 
den återbetalningsförmåga som krävs för beviljande och lån. SEB kan i vissa fall ha syn-
punkter när det gäller den rådgivning som revisorn ägnar sig åt, att revisorn är rådgivare 
samtidigt som han/hon granskar, anser Anders kunna leda till att revisorn riskerar sitt obe-
roende. Det här stämmer överrens med det som står skrivet i Prop. (2000/01:146) att revi-
sorer som ger rådgivning till företag, riskerar att i slutändan granska sig själva, vilket då ho-
tar revisorns oberoende och enligt FAR (2005) är det här ett s.k. direkt självgranskningshot.  
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Skatteverket anser inte att pålitligheten av ett företags finansiella information har förändrats 
de senaste åren. Magnus säger vidare att revisorerna har säkert ändrat sitt arbete och sina 
rutiner men det är inget som Skatteverket märker i sitt dagliga arbete. Magnus anser att det 
har varit tillräckligt bra finansiell information innan för att de ska kunna fastsälla ett korrekt 
resultat och han ser ingen dramatisk förändring. Det här är i linje med det som Moberg 
(2003) säger, alltså att det är viktigt att alla intressenter kan lita på företagets finansiella in-
formation och att revisionen utförts av en oberoende revisor. 

I vilken omfattning sker kreditvärdigheten i en lånesituation på bolagets årsredovisning? 

Svensson (2004) skriver att årsredovisningen är en betydelsefull grund för kreditgivares be-
dömningar vid beviljande av en eventuell kredit till ett företag. Dock är den inte tillräcklig 
för en bedömning av ett företags kreditvärdighet, utan kreditgivarna kräver oftast även in 
periodrapporter, prognoser och budgetar.  

Påståendet av Svensson (2004) är helt i linje med det som både Kreditgivare A och Anders 
säger, då de menar att årsredovisningen är viktigt för att bedöma tidigare år. Det här för att 
se så att företaget inte haft några orena revisionsberättelser. Skulle en oren revisionsberät-
telse förekomma, ser kreditgivarna det som en varningssignal och är extra försiktiga innan 
de beviljar eventuella krediter. Även det här stämmer med det som Svensson (2004) säger, 
alltså att det som avgör om årsredovisningens är tillförlitlig eller inte är vilken revi-
sor/revisionsbyrå företagen anlitar, att revisorn är oberoende och att revisionsberättelsen är 
ren d.v.s. utan anmärkning. Dock anser båda kreditgivarna att den årsredovisning som revi-
sorerna granskat inte är tillräcklig som underlag för ett kreditbeslut utan banken måste göra 
egna bedömningar av företaget. Både Kreditgivare A och Anders på SEB tittar då bl.a. på 
hur företagets nuläge och framförallt hur dess framtid ser ut innan de fattar beslut om 
eventuella krediter, det för att uppskatta företagets återbetalningsförmåga.  

Vilket intresse har ni av att revisorn i sitt arbete är oberoende? 

Revisorn är oberoende, det säger samtliga intressenter. Kreditgivare A påpekar att det är 
viktigt att revisorn arbetar oberoende och att han/hon genomför en korrekt granskning. 
Även Anders på SEB säger att det är viktigt att revisorerna skiljer på rådgivning och 
granskning samt att uppdragen utförs av två olika revisorer. Det finns många som anser att 
revisorns konsultverksamhet inte är förenlig med en oberoende revisor. Moberg (2003) lyf-
ter framförallt fram två skäl det ena är att revisorn genom rådgivningen får ett direkt eller 
indirekt ekonomiskt intresse i revisionsklienten och att ett egenintressehot uppstår. Det 
andra skälet är att revisorn i revisionen kan komma att granska resultatet av sin egen råd-
givning d.v.s. att ett självgranskningshot uppstår. Även Clikeman (1998) och Frankel m.fl. 
(2002) menar att erbjudandet av konsulttjänster leder till ett ökat ekonomiskt beroendeför-
hållande mellan revisorn och dess klienter.  

För att säkra så att inget beroendeförhållande föreligger, anser Anders att det är viktigt att 
revisorerna har ”fyra” ögon på uppdragen, såsom deras egna principer är. Det här menar 
Anders kan vara svårare på en mindre revisionsbyrå än på en stor, men tillägger att det är 
endast hans personliga uppfattning. Även Skatteverket trycker på en oberoende revisor då 
de ser revisorns arbete som en kontrollstation innan uppgifterna kommer in till dem. Skat-
teverket vet av erfarenhet att, om revisorn hittar mycket fel i ett företags redovisning så re-
sulterar det ofta i en rättelse gentemot Skatteverket. Typexempel är om revisorn granskar 
ett bolags bokslut och löneredovisning och hittar tveksamheter i t.ex. reseräkningar. Det 
här påpekar revisorn direkt till företaget vilket resulterar i att företaget frivilligt ändrar sin 
redovisning gentemot Skatteverket. På det här sättet underlättas Skatteverkets arbete mar-
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kant. Det här får medhåll från det som FAR: s Revisionsbok (2000) skriver, nämligen att en 
oberoende och korrekt granskning av revisorn ökar sannolikheten att företagen lämnar 
rättvisande uppgifter som gör att skatter och avgifter blir regelrätta.  

Har ni förtroende för revisorerna? Skiljer det sig mellan små och stora revisionsbyråer? 

Samtliga intressenter (Kreditgivare A, Anders och Magnus) har förtroende för revisorerna 
och uppfattningen skiljer sig inte åt beroende på om revisorn är från en liten eller stor revi-
sionsbyrå. Cassel (1996) menar att två begrepp som är väsentliga i revisorns arbete är obe-
roende och förtroende. Revisorns uppdrag är förtroendeuppdrag och för att intressenter 
ska kunna lita på den kvalitetssäkrade informationen krävs det att de kan lita på den som 
ansvarar för kvalitetssäkringen. Cassel (1996) menar vidare att revisorns arbete är menings-
löst om inte intressenterna har förtroende för revisorn. Cassels (1996) uttalande styrks även 
av Diamant (2004) som säger att revisionens främsta uppgift är att skapa ett förtroende för 
verksamheten som revisorn granskar. Moberg (2003) menar att det här görs genom att kri-
tiskt granska, bedöma och uttala sig om företagets redovisning och förvaltning, som sedan 
utmynnar i en revisionsberättelse.  

Anders anser att förtroendet baserar sig på att de känner revisorn sedan innan. Är det så att 
det kommer en helt ny revisor som är helt okänd för banken baseras förtroendet på om re-
visorn är godkänd eller auktoriserad. Anders resonemang stämmer överens med Cassel 
(1996) som säger att revisorns förtroende bygger på tre grundkrav, nämligen oberoende, 
tystnadsplikt och kompetens. Kompetensen menar Anders ger tillit eftersom revisorerna 
har kontrollerats innan de fått sin titel. Det här står skrivet i RNFS (1996:1) där det finns 
föreskrifter angående utbildning och prov som en revisor måste följa för att få sin revisors-
examen. Anders på SEB ser ingen större skillnad mellan en godkänd eller auktoriserad revi-
sor, men tillägger att det finns viss skillnad då den auktoriserade har mer erfarenhet. Erfa-
renheten kan ta sig i uttryck i att en auktoriserad revisor har två års längre praktisk utbild-
ning än en godkänd (RNFS 1996:1). Anders tillägger dock att en godkänd revisor kan ha 
minst lika goda kompetenser. Slutligen säger Anders att revisorerna och bankerna har ett 
bra samarbete och de stöter ofta på varandra på gemensamma seminerier och de har ofta 
även gemensamma kunder. Dessutom brukar SEB anlita revisorerna när det gäller att ut-
bilda personalen på banken i exempelvis nya skatteregler, det för att banken hela tiden ska 
vara uppdaterade på vad som händer på företagsområdet och dess redovisningsregler. 

Tror ni att revisorns oberoende är mer hotat på en liten revisionsbyrå än på en stor? 

Bakar m.fl. (2005) kom i sin studie fram till att den faktor som hade störst inverkan på att 
hota revisorns oberoende var storleken på revisionsbyrån. Studien genomfördes bland kre-
ditgivare på Malaysia och de menade att det var lättare att förlora oberoendet om revisorn 
var verksam vid en liten revisionsbyrå än om han/hon verkade vid en stor. Anders på SEB 
anser att oberoendet kan vara mer hotat i en liten revisionsbyrå än i en stor. Anledningarna 
till det här anser Anders beror på flera parametrar. Det kan bl.a. bero på att en liten revi-
sionsbyrå måste köpa in tjänster som är komplicerade och det här gör att kostnaderna ökar 
för dennes klient. Det blir då en balansgång med det belopp som revisionsbyrån ska faktu-
rera kunden. På den stora byrån finns oftast den kompetens som krävs och därmed kan kli-
enten få ett annat pris. En annan omständighet som Anders ser är att i en liten revisionsby-
rå är att revisorn oftast är väldigt ensam vilket kan leda till att han/hon släpper på sitt obe-
roende. Att revisorn ofta är ensam kan även leda att han/hon gör mer själv än vad de 
egentligen skulle göra för att få ner kostnaderna, vilket kan leda till att revisorer trampar 
över gränsen. Det här styrks av Moberg (2003) som säger att revisorns oberoende hotas om 
revisorn i revisionen granskar resultat av sin egen rådgivning. Även Skatteverket anser att 
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revisorn oberoende kan vara mer hotat på en liten revisionsbyrå än på en stor. Magnus me-
nar att det kan bildas ekonomiska band mellan revisionsbyrån och klienten och risken är då 
att parterna kommer i en beroende ställning till varandra. Magnus säger även att om en li-
ten revisionsbyrå har ett ganska stort företag som kund är risken att revisorn gör som före-
taget säger bara av den anledningen att han/hon är rädd för att förlora kunden och drabbas 
ekonomiskt. Det här är i motsats med det som DeFond m.fl. (2002) säger, d.v.s. att de flesta 
revisorer är inte villiga att offra sitt oberoende bara för att inte förlora en viktig klient utan 
det är viktigare för dem att behålla ett gott rykte och inte blir indragna i några rättsliga pro-
cesser som resulterar i att de förlorar sin titel. Dock får Skatteverkets uttalanden medhåll 
från Cassel (1996) som säger att ett ekonomiskt intresse kan bildas hos revisorn när dennes 
handlande direkt påverkar hans/hennes ekonomiska situation. För att motverka det här är 
det viktigt att revisorn följer regelverken så att han/hon inte får något ekonomiskt intresse 
av att låta sina uttalanden få ett visst innehåll. Johnstone m.fl. (2001) menar att det ekono-
miska intresset i kunden ökar risken för att revisorn inte är oberoende i förhållande till sina 
klienter, vilket riskerar få negativa konsekvenser för kvalitén i revisionen. 

Vilka omständigheter anser ni hotar revisorns oberoende?  

En omständighet som skulle kunna hota revisorns oberoende är enligt Kreditgivare A om 
revisorn anser att företaget inte kan agera på ett visst sätt och företaget i sin tur hotar att 
byta revisor om han/hon inte gör som företaget vill, d.v.s. att ett slags skrämselhot förelig-
ger. Kreditgivare A tror dock att revisorerna har det förnuft som krävs för att i en sådan 
här situation avsäga sig uppdraget. En omständighet som Skatteverket ser som ett hot mot 
revisorns oberoende är att det i vissa fall kan bildas vänskapsband mellan revisorn och dess 
klient. Enligt (Prop. 2000/01:146) innebär vänskapshot nära personliga relationer mellan 
revisorn och dess klient, vilket medför en risk att revisorn kan bli allt för inställd i klientens 
intressen. Det här leder till reducerat förtroende för revisorns opartiskhet och självständig-
het. Magnus menar vidare att ju närmare kunden revisorn kommer desto svårare är det att 
vara oberoende. Det här uttalandet håller inte Anders på SEB med om. Han menar att det 
som kan hota revisorns oberoende är att revisorerna inte känner sina kunder och att revi-
sionsbyrån har för många kunder. Revisorn ska ju inte bara granska bolagets räkenskaper 
utan även styrelsens och VD:s förvaltning. Har revisorerna då för många kunder så finns 
risken att de inte är så noggranna som arbetet kräver p.g.a. att tiden inte räcker till. Tids-
bristen tror dock Anders är ett problem för revisorer över lag. Oberoendet kräver att revi-
sorn kan stå upp för det som lagen kräver. Känner revisorerna kunderna för lite, är risken 
att revisorn inte vet hur klientens verksamhet fungerar samt hur företagets omgivning ser 
ut och problem kan uppkomma då byrån har för många kunder, samtidigt som han/hon 
inte känner kunderna tillräckligt väl. En annan omständighet som Anders anser skulle kun-
na hota oberoendet är om det skulle uppkomma kompetensluckor i revisionssystemet. An-
ders menar att oberoendet har med kompetensområdet att göra och så länge som auktori-
sationen fungerar så är kompetensen säkerställd. Skulle det bli kompetensbrister i systemet, 
anser Anders att det blir svårt att hålla ett oberoende, därför är auktorisationen viktig för 
att revisorns oberoende inte ska vara hotat. Även Cassel (1996) menar att kompetensen är 
ett grundkrav för att intressenterna överhuvudtaget ska ha förtroende för revisorns arbete. 
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4.2.2 Revisorn som rådgivare 
Hur förhåller ni er till att revisionsbyråer erbjuder samma klienter både revisionsuppdrag och konsultupp-
drag? 

Revisorns arbete präglas idag alltmer av rådgivning och konsultuppdrag och många menar 
därför att oberoendet sätts på prov. Diskussioner som förts har främst fokuserats på huru-
vida en revisionsbyrå kan kombinera båda revisionsuppdrag och konsultuppdrag till samma 
klient. Moberg (2003) menar att den här frågeställningen har under senare år blivit central i 
Sverige och frågan hade stor inverkan i lagstiftningsarbetet med den revisorslagen som 
trädde i kraft 1 januari 2002.  

Samtliga intressenter (Kreditgivare A, Anders och Magnus) anser det mycket viktigt att om 
revisionsbyråerna faktiskt erbjuder samma klienter båda revisionsuppdrag och konsultupp-
drag så är det av stor vikt att inte samma person arbetar med båda uppdragen samtidigt. 
Anders bedömer det som mycket svårt att ha kontroll över och Magnus på Skatteverket är 
osäker på om revisionsbyråerna faktiskt erbjuder samma klienter både revisionsuppdrag 
och konsultuppdrag. Kreditgivare A har den uppfattningen att revisionsbyråer är mycket 
noggranna med att hålla isär revisionsuppdrag och konsultuppdrag och han/hon tror att 
det är helt olika personer som arbetar med de olika uppdragen på de större byråerna och 
ser därför inga problem med det. Anders på SEB tar som exempel, att om en stor revi-
sionsbyrå kommer med ett förslag som innebär att banken ska ta ställning till en viss före-
teelse, så vill banken alltid ha en skriftlig uppgift från revisorerna på hur upplägget är gjort 
och vad det får för konsekvenser för företaget. Banken menar att det är okej om förslaget 
görs av en revisor, men de tycker inte att det är förenligt med oberoendet om sedan 
granskningen av räkenskaperna görs av samma revisor. Det här är enligt Anders en fördel 
bland stora revisionsbyråer, eftersom det finns personer som specialiserar sig på rådgivning 
och att revisorerna tar hand om revisionen. 

Tycker ni att rådgivning kan ges i samband med revision? Om ja, i vilken utsträckning? 

Moberg (2003) menar att när det gäller revisionsbyråns rådgivning till klienten så finns det 
anledning att skilja mellan rådgivning som sammanhänger med revisionen s.k. revisionsråd-
givning och övrig rådgivning som benämns för fristående rådgivning. Av Prop. 
(2000/01:146) framgår det att revisionsrådgivning ligger inom ramen för begreppet revi-
sionsverksamhet och den är alltid tillåten 

Rådgivning kan ges i samband med revisionen, det håller samtliga intressenter med om och 
Magnus på Skatteverket tillägger att det ofta är ett naturligt led av revisionen att revisorn 
hittar saker och ger råd när det gäller rutiner i företaget. Även Kreditgivare A tillägger att 
om det skulle visa sig att företaget är på väg att göra ett fel i redovisningen så är det bra om 
revisorn ger råd som får företaget på rätt spår igen. Problemet som Anders på SEB ser är i 
vilken omfattning som rådgivningen kan ges. Enligt förarbeten till revisorslagen är det 
otydligt var gränsen går och det går inte att reglera i lag, utan den här gränsen bör skapas 
genom en utveckling av god revisors- och revisionssed (Prop. 2000/01:146). Revisorn ställs 
därmed inför problemet om rådgivningen till klienten utgör revisionsrådgivning eller fristå-
ende rådgivning. Anders på SEB anser att oberoendet är hotat om revisorn säger till sin kli-
ent att han/hon ska göra på ett visst sätt för att det t.ex. skulle bli skattemässigt bättre för 
företaget och sedan själv granskar det. Kreditgivare A påpekar att det är viktigt att revisorn 
ger företaget olika alternativ så att inte han/hon får en beslutande roll i företaget. Det här 
resonemanget stämmer med det som Jägerhorn (1981) säger, nämligen att det är viktigt att 
revisorn ger företaget olika alternativ så att revisorn inte får inflytande över företagets re-
dovisning. 
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Christofferson m.fl. (2002) kom fram till att revisorerna ansåg det svårt att dra en tydlig 
gräns mellan revisionsrådgivning och fristående rådgivning. Det här styrker det som sades 
ovan, nämligen att förarbeten säger att det är svårt att dra en tydlig gräns och att den här 
gränsen kommer att utvecklas genom praxis. Magnus på Skatteverket anser att gränsen för 
när rådgivning är tillåten i samband med revision går när revisorn börjar närma sig företa-
gets skatteplanering. Magnus resonemang är i linje med Mats Fredricsons, som i en debatt-
artikel (Holmquist, 2001) säger att Skatteverket har ett intresse av att revisorn verkligen är 
oberoende i sin revision och inte associerar sig med klientens skatteprocess. Skatterådgiv-
ning anser Magnus inte ska göras av företagets revisor utan då bör revisorn hänvisa företa-
get till någon annan kollega. Här kan det åter bli problem i den lilla revisionsbyrån, efter-
som revisorn ofta är ensam på byrån. Om revisorn agerar som ett biträde åt klienten vid 
dennes kontakter med Skatteverket eller i en skatteprocess kan ett partställningshot uppstå 
(Prop. 2000/01:146).  

Anser ni att det finns någon åtskillnad mellan små och stora klientföretag? Risken att oberoendet hotas är 
större i ett litet klientföretag än i ett stort, eftersom de små ofta är beroende av revisorns kompetens. 

Den stora åtskillnaden som samtliga intressenter är överens om är att revisorn i ett mindre 
företag ofta står för den kompetens som bolaget behöver men som inte finns inom företa-
get. I det stora bolaget är man inte så beroende av revisorns kompetens utan där kan en 
diskussion föras inom byrån, eftersom de oftast har en egen redovisningsavdelning med 
kunniga ekonomer. Kreditgivare A tror att revisorn fungerar som ett ”bollplank” i de 
mindre bolagen och Magnus på Skatteverket menar att i det lilla företaget är ofta revisorn 
den enda som man har att rådfråga och det är ofta revisorn som kommer med förslag. In-
tressenternas diskussion stämmer väl med det som Wennberg (2004) skriver, nämligen att 
det är framförallt de små bolagen som behöver hjälp med bokföring, skattefrågor och an-
nan finansiell rådgivning av sin revisor. Som företagare i ett litet bolag fattas oftast den 
kompetens som krävs och revisorn blir då den enda som man kan diskutera med.  

Anders på SEB menar att när en revisor står för mycket av den kompetens som bolaget 
behöver är det lätt att företaget sväljer allt som revisorn säger. Det här resonemanget stäm-
mer med det som Diamant (2004) skriver, nämligen att rådgivning blir mer problematiskt i 
de små och medelstora revisionsklienterna. Anledningen till det är att i de mindre företagen 
är ofta ägare och styrelse i princip samma person vilket gör att styrelsen frågar revisorn om 
råd eftersom den saknar egen kompetens och det är kan leda till att revisorn får ett be-
stämmande inflytande i bolaget. Anders på SEB anser dock att revisorn kan hantera det här 
på ett mycket bra sätt och det finns inget som tyder på att oberoende skulle hotas. Anders 
tillägger att i ett litet bolag är banken och revisorn oftast de enda som bolaget har att disku-
tera med och det här argumenterar även Gunvor Engström, VD i Företagarna för när hon 
säger att (Wennberg, 2004), ”som företagare är man ofta ganska ensam” och då behöver man åt-
minstone två viktiga personer att hålla i handen, den ena är banken och den andra är revi-
sorn. 

Slutsatsen som samtliga intressenter drar är att revisorerna kan hantera situationen och 
oberoendet anses inte mer hotat i ett litet klientföretag än i ett stort. 
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4.2.3 Analysmodellen 
Hur uppfattar ni analysmodellen? Anser ni att analysmodellen har haft effekter på revisorns oberoende? 
Har analysmodellen lett till att ert förtroende för revisorerna har ökat? Vilken effekt har analysmodellen 
haft för er? 

RA såväl RB menar att intressenten kreditgivaren är väl medveten om vad analysmodellen 
innebär och de är mer insatta än klienterna eftersom de gör sina bedömningar utifrån års-
redovisningen om de ska bevilja lån eller inte. RA och RB: s resonemang är i linje med det 
som Svensson (2004) säger, nämligen att informationen angående ett företags redovisning 
såsom årsredovisningen är en betydelsefull grund för kreditgivaren när de ska besluta om 
en eventuell kredit eller inte. 

Varken Kreditgivare A eller Magnus på Skatteverket hade hört talas om analysmodellen in-
nan intervjun, de hade även hört sig för bland sina medarbetare men ingen hade någon 
uppfattning om modellen. Efter att vi som intervjuare hade berättat om modellen, drog 
Kreditgivare A slutsatsen att modellen verkar fungera som ett bra verktyg för revisorn att 
säkerställa sitt oberoende, det eftersom revisorn måste tänka sig för en extra gång innan 
han/hon tar sig an ett uppdrag eller inte. Magnus på Skatteverket tillägger att analysmodel-
len är en intern modell för revisorn som kanske har lett till att revisorn har tackat nej till 
kunder för att oberoendet skulle vara hotat. 

Anders på SEB visste att det fanns en modell i den nya revisorslagen som innebar att revi-
sorerna skulle bocka av vissa punkter vid ett uppdrag men han trodde att analysmodellen 
skulle vara mer omfattande och innehålla många fler steg än vad den gör. Anders var dock 
tvungen att läsa på om analysmodellen innan intervjun för att han skulle kunna bilda sig en 
uppfattning. Anders tycker att modellen verkar vara ett bra hjälpmedel och stöd för revi-
sorn så att han/hon vet att oberoendet är säkerställt och att de inte har gått utanför ram-
men där oberoendet kan hotas. Det Anders ställer sig frågande till var att modellen byggde 
på självgranskning. Generellt så har analysmodellen inte påverkat något av intressenternas 
arbeten och modellen har inte lett till några ändrade uppfattningar vad avser revisorns obe-
roende. Anders tror att revisorerna har arbetat på liknande sätt tidigare och SEB ser ingen 
skillnad i den redovisningen som kommer som ett resultat av revisionen. Anders har varken 
bättre eller sämre förtroenden för revisorerna efter att den nya revisorslagen infördes. 

Tror ni att stora och små revisionsbyråer generellt hanterar oberoendefrågorna utifrån analysmodellen på 
olika sätt? Motivera 

Kreditgivare A och Magnus hade ingen uppfattning om den här frågan eftersom de mena-
de att analysmodellen är en intern modell som bara revisorerna arbetar efter.  

SEB har egentligen inte heller någon uppfattning om stora och små revisionsbyråer hante-
rar oberoendefrågor på olika sätt utifrån analysmodellen. Banken tror dock inte att själva 
hanteringen av oberoende frågorna är annorlunda eftersom alla revisorer måste följa lagen 
och det finns strikta regler för hur det ska gå till. Enligt revisorslagens 20 § är analysmodel-
lens syfte att säkerställa att revisorns granskningsuppdrag genomförs med opartiskhet och 
självständighet samt att han/hon ska vara objektiv i sina ställningstaganden. Införandet av 
analysmodellen i lagstiftningen innebär att alla företag, oberoende storlek ska tillämpa den 
här lagregeln (SRS, 2002). 
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4.2.4 Övrigt 
Hur ofta använder revisorn sin rapporteringsskyldighet vad avser skatter och avgifter?  

Revisorn är skyldig att rapportera om företaget inte efterlever kraven på skatter och avgifter 
(Diamant, 2004). Revisorerna har inte alltid haft upplysningsplikt gentemot Skatteverket 
och skälet för det har varit att i sådana fall skulle ”staten som fordringsägare få möjligheter till in-
formation som saknades för andra intressenter. En sådan ordning skulle kunna tas till intäkt för att bola-
gets intressenter inte längre behandlades lika och även medföra att revisorns oberoende ställning skulle sät-
tas i fråga” (Moberg, 2003). Mats Fredricson säger i en debattartikel (Holmquist, 2001) att 
Skatteverket har ett intresse av att revisorn verkligen är oberoende i sin revision och inte 
associerar sig med klientens skatteprocess. Något som argumenterar för revisorernas rap-
porteringsskyldighet är enlig Wennberg (1992) att Skatteverket är en primär intressent som 
är beroende av att redovisningsinformationen är tillförlig då det finns ett starkt samband 
mellan redovisning och beskattning. 

När det gäller revisorns rapporteringsskyldighet så får Skatteverket in en del orena revi-
sionsberättelser vad avser skatter och avgifter men det är dock inte särskilt många. På Jön-
köpingskontoret så handlar det om 10-talet på ett år. Alla revisorer rapporterar inte och det 
här anser Magnus inte vara bra då det är en tydlig signal att någonting inte står rätt till i fö-
retaget. Här finns en risk att oberoendet hotas för att man som revisor vill vara snäll och lå-
ter bli att skicka in den orena revisionsberättelsen. 

Hur vet ni att det inte förekommer/förekommer beroende förhållande mellan revisorn och dess klienter? 

Kreditgivare A säger, skulle det visa sig att siffrorna i årsredovisningen inte stämmer över-
ens med deras egen bedömning av företaget och att det inte finns någon förklaring till var-
för siffrorna skiljer sig åt, kan misstankar väckas om att ett eventuellt beroende förhållande 
föreligger mellan revisorn och dess klient. Anders på SEB tillägger att de inte kan veta om 
det förkommer något beroende förhållande mellan revisorn och dess klienter, men SEB 
försöker att kontrollera så att inte samma person inom revisionsbyrån fungerar som både 
rådgivare och granskare av bolaget. 

Skatteverket säger helt tvärtom mot kreditgivarna, nämligen att de vet att det förekommer 
beroendeförhållande mellan revisorn och dess klienter, men det är inget som de ser. Det är 
först när Skatteverket själva gör en noggrannare granskning av företaget som de kan se ett 
beroende förhållande mellan parterna. Vid den egna granskningen som Skatteverket gör fö-
rekommer det till och med att företagets revisor svarar på deras frågor. Det här menar 
Skatteverket är ett tydligt tecken på att det finns ett beroendeförhållande.  

Händer det att ni tar kontakt med företagets revisor? 

Både Kreditgivare A och Anders på SEB tar ofta kontakt med företagets revisor vid even-
tuella frågor angående företagets redovisning. Anders säger att det gäller vanligtvis de 
mindre företagen då de ofta inte har den kompetens som krävs, medan de stora företagen 
oftast har egna ekonomer som kan ge svar. Anders resonemang stämmer överens med det 
som Wennberg (2004) skriver, att som företagare i ett litet bolag fattas oftast den kompe-
tens som krävs och revisorn blir då den enda som man kan diskutera med.  

Anders säger att frågor som berörs är t.ex. hur den framåtriktade informationen ser ut i fö-
retaget, det eftersom de små bolagen sällan gör prognoser eller budgetar som är förutsätt-
ningen för att banken ska kunna bedöma återbetalningsförmågan. Svensson (2004) säger att 
kreditgivarna drar ofta nytta av relationerna till företagens och/eller företagens revisor för 
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att få hjälp att hämta in dessa uppgifter. Både Anders och Kreditgivare A poängterar att ef-
tersom revisorn har sekretess får information inte lämnas ut utan företagets medgivande 

Skatteverket är av annan uppfattning och säger att generellt så får de inte ta kontakt med 
företagets revisor eftersom det är företaget som är ansvariga för redovisningen. Det är upp 
till företaget att i sin tur ta kontakt med sin bokförare eller revisor om de inte själva kan 
svara på Skatteverkets frågor. Magnus menar vidare att det är viktigt att revisorn håller isär 
sina roller, det så att inte oberoendet hotas. 
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5 Slutsatser och diskussion 
I det här avslutande kapitlet presenterar vi slutsatser och ger våra egna reflektioner på uppsatsen. Vi 
kommer även att ge förslag till fortsatta studier inom området. 

5.1 Slutsatser 
Vilka uppfattningar finns det vad avser revisorns oberoende i små revisionsbyråer och varför upplevs det 
här olika/lika bland godkända revisorer, kreditgivare och Skatteverket? 
 
De godkända revisorerna är av den uppfattningen att de inte upplever revisorns oberoende 
som något problem och de menar att det är en självklarhet att agera oberoende. Bakgrun-
den till deras uppfattning anser vi kan vara att de arbetar i branschen och att de har ett krav 
på sig att agera oberoende. Revisorerna kan alltid i efterhand komma att kontrolleras av till-
synsmyndigheten så att de har levt upp till analysmodellens regler vad gäller genomgången 
av de olika hoten samt dokumentationsskyldigheten. 

Även kreditgivarna och Skatteverket uppfattar revisorerna som oberoende, dock kan den 
här synen skilja sig åt om revisorn är verksam vid en liten eller en stor revisionsbyrå. Den 
bakomliggande orsaken till det här är av olika slag. För det första så är revisorn ganska en-
sam i den lilla revisionsbyrån vilket kan leda till att denne gör mer arbete än vad han/hon 
egentligen bör göra för att få ned kostnaderna för klienten, istället för att köpa in de tjäns-
ter som är komplicerade. För det andra så kan det bildas ekonomiska band mellan den lilla 
revisionsbyrån och klienten p.g.a. att klienten är en stor kund för den lilla byrån. Risken är 
då att parterna kommer i beroendeställning till varandra och att revisorn gör som företaget 
säger enbart för att inte förlora sin klient och drabbas ekonomiskt. Samtliga intressenter är 
dock överens om att revisorerna vid små revisionsbyråer kan hantera situationen och för-
troendet för revisorsyrket är stort. 

En annan omständighet som kan hota revisorns oberoende är att det kan bildas vänskaps-
band mellan revisorn och dess klient. Skatteverket menar att ju närmare klienten revisorn 
kommer desto svårare är det för revisorn att vara oberoende, medan kreditgivarna menar 
att oberoendet är hotat om revisorn inte känner sin klient tillräckligt väl och om revisions-
byrån har för många kunder. En anledning till varför uppfattningarna skiljer sig åt anser vi 
kan vara att Skatteverket och kreditgivarna såg revisorn inta olika roller. Skatteverket kan-
ske såg revisorn mer som en granskare medan kreditgivarna såg revisorn mer som en rådgi-
vare och det här skulle i så fall förklara varför de tycker olika. Revisorerna menar själva att 
de upprätthåller sitt oberoende genom att inte sätta sig i någon beslutande ställning d.v.s. 
agera rådgivare i samband med granskningen och de godkända revisorerna menar att vän-
skapsband sällan bildas och hotar därmed inte revisorns oberoende. 

Uppfattas analysmodellen olika/lika bland godkända revisorer, kreditgivare och Skatteverket och i så fall 
varför? 
 
Genom vår undersökning har vi kommit fram till att analysmodellen uppfattas olika bland 
intressenterna. Revisorerna uppfattar modellen som ett bra verktyg för att säkerställa så att 
inget beroende förhållande existerar till klienterna, men tillade att de hade arbetat på lik-
nande sätt redan innan modellen var lagstadgad. Den enda skillnaden gentemot tidigare var 
att nu skulle allt dokumenteras. Skatteverket var inte medvetna om att det fanns en analys-
modell som revisorerna var tvingade att arbeta efter och kunde därför inte uttala sig om 
den här modellen. När det gäller kreditgivarna var det endast en av de två tillfrågade som 
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hade hört talas om modellen och visste att den innebar att revisorn skulle bocka av vissa 
punkter innan han/hon tog sig an ett uppdrag. Vi anser att en möjlig anledning till varför 
analysmodellen inte är känd bland Skatteverket och kreditgivarna är att det är en intern 
modell som revisorerna själva arbetar efter och det är inget som revisionsbranschen har 
valt att informera omgivningen om. 

Genom att vi har besvarat våra två problemfrågor anser vi nu ha uppfyllt syftet med vår 
uppsats, nämligen att beskriva vilka uppfattningar som föreligger vad avser revisorns obe-
roende och analysmodellen i små revisionsbyråer bland godkända revisorer, kreditgivare 
och Skatteverket samt förklara vad eventuella skillnader i uppfattningarna beror på. 

5.2 Diskussion 
Innan vi genomförde vår empiriska undersökning d.v.s. efter att vi hade genomfört littera-
turstudien fick vi den uppfattningen att revisorns oberoende var ett stort problem. Dock 
har vi under arbetet med vår uppsats kommit fram till att själva oberoendeproblematiken 
egentligen är uppförstorat till följd av de senaste årens redovisningsskandaler runt om i 
världen. De godkända revisorerna och intressenterna i vår undersökning är av den uppfatt-
ningen att revisorer generellt genomför sitt arbete mycket oberoende och mot bakgrund av 
det här anser vi därför inte att revisorns oberoende i dagligt tal är något större problem. 

Diskussionen kring revisorns oberoende har även kretsat kring den konsultverksamhet som 
bedöms som en viktig del i revisorernas arbete. De godkända revisorerna i vår undersök-
ning påpekade att det är vikigt att de inte tar beslut åt sina klienter utan lämnar fördelar re-
spektive nackdelar med olika förslag så att klienten själv fattar ett eget beslut, det så att re-
visorerna inte får ett inflytande i redovisningen som denne sedan kan komma att granska. 
Vi tror att små aktiebolag i stor utsträckning är beroende av revisorns kompetens och att 
rådgivningen som revisorerna kan erbjuda är viktigt för deras fortlevnad. Det är dock vik-
tigt att två helt oberoende revisorer sköter revisionen och respektive rådgivningen för att 
ett beroende inte ska uppstå. 

De båda revisorerna i vår undersökning säkerställer sitt oberoende med hjälp av analysmo-
dellen. Vi har genom vår empiriska studie kommit fram till att analysmodellen bygger helt 
på revisorns subjektiva bedömningar. När revisorn ska ta sig an ett uppdrag måste han/hon 
gå igenom de olika stegen i analysmodellen för att se så att inget hot föreligger och det här 
görs genom revisorns egna tolkningar och bedömningar. Därmed bygger analysmodellen 
på ett förtroende från lagstiftarens sida att revisorerna klarar av att genomföra dessa be-
dömningar på ett korrekt sätt. Vi anser att praxis måste utvecklas något mer angående ana-
lysmodellen för att uppnå mer rättvisande bedömningar. I dagsläget är det upp till varje en-
skild revisor att bevisa sitt oberoende och vi anser därför att för revisionsbranschens skull 
är det viktigt att revisorernas oberoende utåt inte kan ifrågasättas, d.v.s. det synliga. 

Intressant är även att analysmodellen inte i större utsträckning bidragit till att revisorerna 
avsäger sig uppdrag. Revisorerna anser att de är lika oberoende i dagsläget som de var in-
nan analysmodellen infördes, det eftersom de då använde sig av liknande metoder för att 
säkerställa sitt oberoende. Dock anser vi att analysmodellen bidrar till att revisorerna på ett 
bra sätt får en indikation på om ett oberoendeproblem föreligger mellan revisorn och klien-
ten. Dessutom har analysmodellen lett till att man i efterhand kan kontrollera revisorernas 
ställningstagande genom den obligatoriska dokumentationen. 

De senaste årens diskussioner om revisorns oberoende och oberoendeproblematiken har 
kanske i vissa fall varit överdrivna men vi anser att de har förts med sig något bra för revi-
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sorsyrket. Diskussionerna har lett till att revisorerna själva tvingas ta både oskrivna och 
skrivna regler i beaktning, att nya arbetsmetoder vuxit fram för att säkerställa oberoendet 
och att omvärlden har blivit mer medvetna om revisorsyrket. Det här anser vi vara viktigt i 
ett allt mer komplext näringsliv. 

Vi anser dock att det alltid kommer att finnas olika uppfattningar om revisorns oberoende 
och oberoendeproblematiken beroende på vem man frågar, eftersom det är ett svårgripbart 
ämne. Efter att ha genomfört den här undersökningen tror vi emellertid att de flesta reviso-
rer inte äventyra sitt oberoende då det kan resultera i dåligt rykte, förlorat förtroende och 
förlorande av auktorisation eller godkännande. 

5.3 Förslag till fortsatta studier 
Under arbetets gång har det dykt upp intressanta frågeställningar som kan leda till vidare 
forskning.  

- Genomföra en liknande undersökning men använda sig av ett större urval, det för att 
ha möjlighet att dra mer generella slutsatser eventuellt genom att göra enkätundersök-
ningar. 

- Det skulle även vara intressant att undersöka hur övriga intressenter ser på revisorns 
oberoende och analysmodellen exempelvis aktieägare, kunder och leverantörer. 

- En undersökning skulle även kunna göras med utgångspunkt i att se eventuella skillna-
der/likheter angående revisorns oberoende mellan nyblivna revisorer och revisorer 
med lång erfarenhet. 
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Bilaga 1 Intervjuguide till revisorer 
Revisorns oberoende 

1. Mer generellt, vad har ni för uppfattning om revisorns oberoende och oberoen-
deproblematiken i stort? 

2. Anser ni att införandet av analysmodellen har underlättat i att avgöra om revi-
sorns oberoende är hotat? I så fall, på vilket sätt? Och upplever ni er själva som 
mer oberoende idag jämfört med tidigare? 

3. Hur tror ni att intressenter/klienter ser på revisorns oberoende och tror ni att 
deras syn har förändrats i och med lagstadgandet av analysmodellen? 

Konsultation/rådgivning 

4. Hur förhåller ni er till att revisionsbyråer erbjuder samma klienter både revi-
sionsuppdrag och konsultuppdrag? 

5. När anser ni att rådgivningen är av sådant slag att det hotar revisorns oberoen-
de? 

6. Hur drar ni gränsen mellan fristående rådgivning och revisionsrådgivning? 

Allmänt om analysmodellen 

7. Tycker ni att analysmodellen är ett hjälpmedel för att säkerställa oberoendet? 

8. Hur objektivt är det att analysmodellen grundar sig på självgranskning? 

9. Vad anser ni vara analysmodellens för- och nackdelar? 

10. Anser du att analysmodellen har haft effekter på revisorns oberoende och vil-
ken effekt har modellen haft för er byrå? 

Steg 1 Omständigheter som kan rubba förtroendet 

11. Anser ni att oberoendehoten, (egenintressehotet, självgranskningshotet, part-
ställningshotet, vänskapshotet och skrämselhotet) är lättare att identifiera samt 
eliminera med hjälp av analysmodellen? Motivera. 

12. Anser ni att det finns andra omständigheter som kan påverka revisorns obero-
ende? 

Steg 2 Motåtgärder 

13. Om ett hot uppstår, vilka motåtgärder vidtas i det enskilda fallet? 

14. Har det hänt att ni avsagt er ett uppdrag till följd av att oberoendet är hotat? 
Har analysmodellen bidragit till ditt beslut?  

Steg 3 Dokumentation 

15. Hur går ni tillväga vid dokumentationen för att visa på att analysen skett på ett 
tillfredställande sätt och att oberoendet inte är hotat? 
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Bilaga 2 Intervjuguide till Skatteverket 
Revisorns Oberoende 

1. Vad har ni för uppfattning om revisorns oberoende/oberoendeproblematiken? 

Och skiljer sig er uppfattning åt om revisorn var verksam vid en liten revisionsbyrå 

kontra en stor revisionsbyrå? 

2. Har revisorns oberoende enligt er uppfattning förändrats de senaste fem åren? 

3. Anser ni att pålitligheten av ett företags finansiella information förändrats de senas-

te fem åren? Motivera 

4. Vilket intresse har ni av att revisorn i sitt arbete är oberoende? 

5. Har ni förtroende för revisorerna? Skiljer det sig mellan små och stora revisionsby-

råer? 

6. Tror ni att revisorns oberoende är mer hotat på en liten revisionsbyrå än på en 

stor? 

7. Vilka omständigheter anser ni hotar revisorns oberoende? 

Konsultation/Rådgivning 

8. Hur förhåller ni er till att revisionsbyråer erbjuder samma klienter både revisions-

uppdrag och konsultuppdrag? 

9. Tycker ni att rådgivning kan ges i samband med revision? Om ja, i vilken utsträck-

ning?  

10. Anser ni att det finns någon åtskillnad mellan små och stora klientföretag? Risken 

för att oberoendet hotas är större i ett litet klientföretag än i ett stort, eftersom de 

små ofta är beroende av revisorns kompetens. 

Analysmodellen 

11. Hur uppfattar ni analysmodellen? 

12. Anser ni att analysmodellen har haft effekter på revisorns oberoende? 

13. Har analysmodellen lett till att ert förtroende för revisorerna har ökat? 

14. Vilken effekt har analysmodellen haft för er? 

15. Tror ni att stora och små revisionsbyråer generellt sätt hanterar oberoendefrågorna 

utifrån analysmodellen på olika sätt? Motivera 
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Övrigt 

16. Hur ofta använder revisorn sin rapporteringsskyldighet vad avser skatter och avgif-

ter? 

17. Hur vet ni att det inte förekommer/förekommer beroende förhållande mellan revi-

sorn och dess klienter? 

18. Händer det att ni tar kontakt med företagets revisor? 
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Bilaga 3 Intervjuguide till kreditgivare 
Revisorns Oberoende 

1. Vad har ni för uppfattning om revisorns oberoende/oberoendeproblematiken? 

Och skiljer sig er uppfattning åt om revisorn var verksam vid en liten revisionsbyrå 

kontra en stor revisionsbyrå? 

2. Har revisorns oberoende enligt er uppfattning förändrats de senaste fem åren? 

3. Anser ni att pålitligheten av ett företags finansiella information förändrats de senas-

te fem åren? Motivera 

4. I vilken omfattning sker kreditvärdigheten i en lånesituation på bolagets årsredovis-

ning? 

5. Vilket intresse har ni av att revisorn i sitt arbete är oberoende? 

6. Har ni förtroende för revisorerna? Skiljer det sig mellan små och stora revisionsby-

råer? 

7. Tror ni att revisorns oberoende är mer hotat på en liten revisionsbyrå än på en 

stor? 

8. Vilka omständigheter anser ni hotar revisorns oberoende? 

Konsultation/Rådgivning 

9. Hur förhåller ni er till att revisionsbyråer erbjuder samma klienter både revisions-

uppdrag och konsultuppdrag? 

10. Tycker ni att rådgivning kan ges i samband med revision? Om ja, i vilken utsträck-

ning? 

11. Tycker ni att det finns någon åtskillnad mellan små och stora klientföretag? Risken 

för att oberoendet hotas är större i ett litet klientföretag än i ett stort, eftersom de 

små ofta är beroende av revisorns kompetens. 

Analysmodellen 

12. Hur uppfattar ni analysmodellen? 

13. Anser ni att analysmodellen har haft effekter på revisorns oberoende? 

14. Har analysmodellen lett till att ert förtroende för revisorerna har ökat? 

15. Vilken effekt har analysmodellen haft för er? 

16. Tror ni att stora och små revisionsbyråer generellt sätt hanterar oberoendefrågorna 

utifrån analysmodellen på olika sätt? Motivera 
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Övrigt 

17. Hur vet ni att det inte förekommer/förekommer beroende förhållande mellan revi-

sorn och dess klienter? 

18. Händer det att ni tar kontakt med företagets revisor innan ni beviljar krediter till ett 

företag? 
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Bilaga 4 Intervjuer med Revisor A och B 
Intervju med Revisor A (RA) 

RA upplever inte revisorns oberoende som något direkt problem och poängterar att det 
avgörande är omgivningens bedömning. RA citerar vidare att han/hon hela tiden måste 
tänka: ”Hur ser andra på min roll som revisor i ett bolag?”. RA säger att han/hon ser revisorns 
roll som en oberoende part som ska öka tillförlitligheten i den ekonomiska redovisningen. 

RA anser att analysmodellens införande har underlättat i att avgöra om revisorns oberoen-
de är hotat. Modellen ger en eftertanke så att revisorn inte missar något viktigt. Revisorn 
känner sig i praktiken inte mer oberoende idag jämfört med tiden innan införandet av ana-
lysmodellen, men känner sig säkrare att en avstämning har gjorts. Revisorn arbetade på un-
gefär samma sätt innan analysmodellen infördes och den här byrån har egna utarbetade 
checklistor för att säkra sitt oberoende. 

RA anser att byråns klienter är relativt omedvetna om att det finns en analysmodell. Klien-
terna är inte medvetna om hur mycket arbete det är med revisionen och varje år visar där-
för RA sina klienter revisionspärmen, det för att verkligen påvisa vad det är klienterna beta-
lar för. RA menar också att det är ytterst ovanligt att klienterna tar upp revisorns oberoen-
de med revisorn. RA menar att kreditgivare är väl medvetna om vad analysmodellen inne-
bär eftersom de gör bedömningar utifrån årsredovisningen om de ska bevilja lån eller inte. 

Av erfarenhet så säger RA att byråer som utför både redovisning, bokslut, årsredovisning 
och revision har en bättre kvalitet på sina arbeten jämfört med om revisorn bara utför revi-
sionen. RA säger som ett exempel att om den som sköter redovisningen eller upprättar 
bokslut, årsredovisning får ett problem så kan den här personen enkelt göra en avstämning 
med revisorn hur denne ser på problemet. RA menar att enligt statistik från SRS så är det 
mindre felfrekvenser i årsredovisningen om revisionsbyrån erbjuder både rådgivning och 
revision. 

RA anser att rådgivningen inte får utföras på så sätt att revisorn tar beslut åt företaget som 
han/hon sedan ska revidera. Beslutet måste alltid tas av företagsledare. Det här uppnår RA 
genom att han/hon ger klienten olika alternativ och förklarar sedan innebörden av dem 
och dess för- och nackdelar och sedan är det upp till klienten själv att fatta beslutet. 

RA menar att det är svårt att dra gränsen mellan fristående rådgivning och revisionsrådgiv-
ning eftersom dessa båda begrepp ofta flyter ihop. 

RA ser analysmodellen som ett hjälpmedel i form av en checklista. I byråns revisionspro-
gram ingår en oberoendeanalys som innebär att de olika hoten, var för sig ska gås igenom 
och dokumenteras. På det här sättet känner sig revisorn säker. 

Det är subjektivt att analysmodellen bygger på självgranskning, men RA har ett krav på sig 
att vara ärlig i sin bedömning, efter revisionens slut framgår det ju i revisionsdokumenta-
tionen vem som gjort vad och det kan kontrolleras av SRS eller RN. 

RA anser inte att det finns några speciella nackdelar med analysmodellen eftersom model-
len inte är tidskrävande. Byrån hade kontroller redan innan analysmodellen infördes och 
därför ses inga direkta nackdelar med modellen. Fördelarna är som tidigare sagts, d.v.s. re-
visorn känner sig säkrare i sin bedömning angående oberoendet. 
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RA anser att analysmodellen har haft den effekten på revisorns oberoende att revisorerna 
har fått stanna upp och tänka till lite extra. Hade analysmodellen inte funnits anser 
han/hon att det varit lättare att missa något av hoten eller någon annan omständighet t.ex. 
vänskap. 

RA säger att det finns nog en och annan revisor som har insett att han/hon bör lämna sitt 
uppdrag efter att ha prövat sina uppdrag mot analysmodellen. RA säger dock att analysmo-
dellen inte haft någon inverkan på deras uppdrag och att han/hon redan innan modellen 
kom hade tänkt igenom situationen.  

Hade analysmodellen inte funnits anser RA att det varit lättare att missa något av hoten el-
ler någon annan omständighet t.ex. vänskap. Vänskap kan byggas upp med tiden, då revi-
sorn haft samma klient under en längre tid vilket gör att revisorn måste tänka sig för en ex-
tra gång i analysmodellen så att vänskapshotet inte existerar. 

Andra omständigheter som kan hota oberoendet anser RA vara jäv. På den här byrån är jä-
vet med familjemedlemmar ett hot mot oberoendet. I det här fallet kan jävet ligga under 
självgranskningshotet, d.v.s. att exempelvis att den ena familjemedlemmen sköter bokfö-
ringen åt klienten och då får inte en annan familjemedlem på byrån granska den klienten då 
ett beroendeförhållande kan uppstå. 

Skulle exempelvis jäv i självgranskningshotet uppstå, så är motåtgärden inom den här byrån 
att de själva tar hand om bokföringen åt klienten och en utomstående rekommenderad re-
visor får sedan granska företaget. Det här för att det inte ska uppstå någon form av bero-
ende. 

Revisionsbyrån där RA är verksam har blivit tvungna att avsäga sig vissa uppdrag p.g.a. att 
familjejävet existerar. Byrån kan ibland inte ta sig an hela uppdrag, d.v.s. både sköta revi-
sionen och bokslut och årsredovisning åt klienten. För att det här ska vara möjligt får det 
inte förekomma någon jäv situation men det är tillåtet för byrån att ta sig an hela uppdraget 
om ena delen sköts av någon i familjen och den andra delen sköts av en annan revisor som 
arbetar på byrån. Det uppstår med andra ord ingen jäv situation trots att båda revisorerna 
jobbar på samma byrå. 

För att visa på att dokumentationen har gått till på ett tillfredsställande sätt, använder sig 
RA av oberoendeanalysen i sitt revisionsprogram, där han/hon visar på att alla hoten i ana-
lysmodellen har säkerställts. Exempelvis så brukar revisorn under egenintressehotet doku-
mentera hur stor procentandel av arvodes intäkten som utgör byråns totala intäkter. Det 
här för att påvisa att byrån inte är beroende av endast några få klienter. 

 

Intervju med Revisor B (RB) 

RB upplever inte revisorns oberoende som något direkt problem och menar att det är en 
själklarhet att en revisor ska vara oberoende, vilket har lett till att det inom branschen inte 
diskuteras lika mycket om revisorns oberoende längre. 

Analysmodellen underlättar i arbetet med oberoendet på det sätt att hoten står uppstruktu-
rerade och revisorn tvingas tänka till en extra gång. RB upplever inte sig själv mer oberoen-
de idag jämfört med tiden före införandet av analysmodellen. 

RB tror inte att klienterna vet vad analysmodellen är och han/hon tror heller inte att de 
egentligen bryr sig om revisorns oberoende över huvudtaget. Däremot tror RB att kreditgi-
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vare är mer insatta eftersom de grundar sina kreditbeslut mot bakgrund av årsredovisning-
en. 

RB erbjuder endast sina klienter revisionsuppdrag, alltså inga konsultuppdrag och har där-
för inga problem med att oberoendet hotas mot bakgrund av konsulttjänster. RB påpekar 
att det är viktigt att han/hon inte blir allt för involverad i klienter och på så sätt skapa ett 
beroendeförhållande. 

RB anser att det är viktigt att inte svara på för många frågor från klienterna angående redo-
visningen, däremot är det bra att lämna råd i samband med revisionen som gör att kvalite-
ten på revisionen kan förbättras. Ett exempel kan vara att det fattas underlag för revisio-
nen, alltså att det inte finns kvitton som styrker på att vissa köp verkligen existerar och då 
påpekar RB att klienten måste ta fram underlag till det här. RB tycker dock inte att sådan 
här rådgivning påverkar oberoendet, det eftersom han/hon måste kunna lämna råd så att 
klientens redovisning förbättras. 

Revisionsrådgivning anser RB är att han/hon efter granskningen påpekar hur redovisning-
en kan förbättras. RB väljer att inte kommentera fristående rådgivning eftersom han/hon 
inte erbjuder sina klienter konsultuppdrag. 

Analysmodellen anser RB som ett bra hjälpmedel eftersom revisorn måste gå igenom mo-
dellens olika steg, då de finns uppställda i revisionsprogrammet. 

RB anser att det inte är speciellt objektivt att analysmodellen bygger på självgranskning ef-
tersom revisorn granskar det han/hon själv gjort. 

Det nya med analysmodellen jämfört med tidigare är att revisorn ska dokumentera de olika 
hoten, säkerställa att de inte existerar, vilket betyder att det tar lite längre tid och det ser RB 
som en av modellens nackdelar. Dock anser RB att dokumentationen är viktig för att visa 
på att han/hon tänkt till. Ytterligare nackdel är att analysmodellen inte är objektiv då den 
bygger på att RB granska sig själv. En fördel anser RB vara att analysmodellen strukturerar 
upp de hot som är viktiga att ta i beaktning, vilket innebär att han/hon inte missar något 
hot som kan äventyra oberoendet. 

RB menar att han/hon redan innan modellen kom hade tänkt igenom situationen och me-
nar att analysmodellen togs fram för att revisorn skulle kunna visa på att han/hon är obe-
roende. RB säger vidare att det är många delar som ska gås igenom men att det samtidigt är 
bra att man dokumenterar det som man tidigare haft i huvudet. 

RB tycker att det är lättare att identifiera hoten med hjälp av analysmodellen. RB upplever 
sällan att det existerar hot bland klientuppdragen och han/hon tvingas därför inte ta några 
motåtgärder i beaktning. Skrämselhot är något som RB inte varit i kontakt med men 
han/hon tror dock att det är vanligare förekommande bland storstäderna. 

Andra omständigheter som kan hota revisorns oberoende kan vara familjejävet. Eftersom 
RB är ensam på sin byrå så påverkas han/hon inte av familjejävet. 

RB har under sina 3,5 år som godkänd revisor inte upplevt några av de hot som står upp-
ställda i analysmodellen vilket även innebär att han/hon aldrig behövt vidta några motåt-
gärder eller avsäga sig något uppdrag p.g.a. att oberoendet varit hotat. 

Dokumentationen hos RB är programstyrt eftersom han/hon inte har några egna mallar 
utan den mall som revisorn följer ligger i revisionsprogrammet. För att visa på att doku-
mentationen skett på ett tillfredställande sätt så dokumenterar RB varje klient varje år och 
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då är det viktigt att se så att inget har förändrats, exempelvis så att inget hot kan sätta obe-
roendet ur spel. För att visa på att det inte föreligger något egenintressehot så skriver RB i 
sin dokumentmall hur stor ekonomisk betydelse varje klient har för byrån. 
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Bilaga 5 Oberoendeanalys 
        Utfört av 1(4) 
        Sign  Datum 

Oberoendeanalys 

Egenintresse 

Hjälptext 

Egenintresse avser ett direkt eller indirekt intresse i klientens verksamhet. 

Till exempel: 

- ickeordinära affärsmässiga transaktioner 
- ekonomiska mellanhavanden (säljer andra tjänster eller varor till klienten) 
- revisorn närstående har betydande intressen i klienten 
 

Du bör alltid i fältet nedan motivera ditt ställningstagande. 

  

  

  

 

Självgranskning 

Hjälptext 

Biträder byrån med: 

- bokföring 
- bokslut 
- deklaration 
- skattekonsultationer 
- annan rådgivning? 
 

Har råd lämnats rörande bolagets förvaltning? 

Har missbedömningar skett vid tidigare års granskning? 

 

Du bör alltid i fältet nedan motivera ditt ställningstagande. 
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        Utfört av 2(4) 
        Sign  Datum 

Oberoendeanalys 

Partställning 

Hjälptext 

Partställningshot avser fall då man uppträtt som talesman för eller emot klientens ståndpunkt i rättslig eller eko-
nomisk angelägenhet. 

 

- vid kontakter med skattemyndigheten 
- vid förvärv/försäljning av bolagets tillgångar 
- i annan fråga 
 

Du bör alltid i fältet nedan motivera ditt ställningstagande. 

  

  

  

 

Vänskap 

Hjälptext 

Finns nära personliga relationer till klienten eller till någon person i dennas ledning? 

 

T ex: 

- mångåriga vänskapsband 
- ofta återkommande sociala kontakter 
- haft revisionsuppdraget under lång följd av år 
 

Du bör alltid i fältet nedan motivera ditt ställningstagande. 
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        Utfört av 3(4) 
        Sign  Datum 

Oberoendeanalys 

Skrämsel 

Hjälptext 

Avser fall då revisorn eller medlem i revisionsgruppen utsätts för hot eller annan påtryckning som är ägnad att 
inge obehag. 

 

Du bör alltid i fältet nedan motivera ditt ställningstagande. 

  

  

  

 

Övrigt 

Hjälptext 

Förekommer annat hot mot revisorns opartiskhet eller självständighet? 

 

Du bör alltid i fältet nedan motivera ditt ställningstagande. 

  

  

  

 



 Bilagor 

 63

        Utfört av 4(4) 
        Sign  Datum 

Oberoendeanalys 

Sammanfattning och slutsats 

Hjälptext 

- särskild redogörelse i granskningsutlåtandet 
- intern kvalitetssäkring 
- intern second opinion 
- extern kompletterande granskning 
- revisorsbyte 
- arbetsfördelning 
- övriga organisatoriska åtgärder 
- dokumenterande skriftlig policy avseende interna arbetsrutiner 
- särskilda rutiner 
- annan revisor bedömer granskningsarbetet 
 

Du bör alltid i fältet nedan motivera ditt ställningstagande. 

  

  

  

 

Godkänt av 

KA: 
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Bilaga 6 Intervjuer med Intressenter 
Intervju med Kreditgivare A 

Kreditgivare A anser att det är viktigt att revisorn i sitt arbete är oberoende men tillägger att 
han/hon själv inte ser hur revisorn faktiskt arbetar. Han/hon ser endast det färdiga materi-
alet som revisorn granskat d.v.s. företagets årsredovisning. Eftersom de flesta kunder till 
kreditgivare A är mindre företag tror han/hon att revisorn fungerar som ett ”bollplank” till 
sin klient, men det här är inte något som respondenten anser hotar revisorns oberoende.  

Kreditgivare A tror att revisorn har blivit starkare och att man som revisor är noggrannare 
med att hålla isär saker p.g.a. att de har fått stor uppmärksamhet i media till följd av de re-
dovisningsskandaler som varit de senaste åren. Kreditgivare A tror att revisorerna eventu-
ellt ser sig själva som mer oberoende idag med det är inget som han/hon ser i sitt dagliga 
arbete som kreditgivare. 

Kreditgivare A anser att årsredovisningen har blivit bättre och den innehåller mer informa-
tion om vad som egentligen ligger bakom siffrorna. Att årsredovisningen har blivit fylligare 
tror respondenten beror på att företagen har blivit tvungna att anpassa sig mer efter regler-
na som gäller i övriga Europa.  

Respondenten anser att det är viktigt att revisorn i sitt arbeta är oberoende och att gransk-
ningen som han/hon gör är korrekt. Kreditgivarna kan inte grunda sina beslut endast på 
den årsredovisningen som revisorn granskat utan kreditgivaren har en skyldighet att göra en 
egen bedömning av företaget. I den egna bedömningen som kreditgivaren gör inför ett 
kreditbeslut tittar de bl.a. på hur företagets framtid ser ut och inte endast på de siffror som 
finns i årsredovisningen. 

En omständighet som skulle kunna hota revisorns oberoende är enligt kreditgivare A om 
revisorn anser att företaget inte kan agera på ett visst sätt och företaget i sin tur hotar att 
byta revisor om han/hon inte gör som företaget vill, d.v.s. att ett slags skrämselhot förelig-
ger. Kreditgivare A tror dock att revisorerna har det förnuft som krävs för att i en sådan 
här situation avsäga sig uppdraget. 

Kreditgivare A har den uppfattningen att revisionsbyråer är mycket noggranna med att hål-
la isär revisionsuppdrag och konsultuppdrag. Han/hon tror att det är helt olika personer 
som arbetar med de olika uppdragen på de större revisionsbyråerna och ser därför inga 
problem med det. 

Rådgivning i samband med revisionen anser kreditgivare A vara ok om det skulle visa sig 
att företaget är på väg att göra ett fel i redovisningen och revisorn ger råd som får företaget 
på rätt spår igen. Respondenten påpekar att det är viktigt att revisorn ger företaget olika al-
ternativ så att inte han/hon får en beslutande roll i företaget. 

Respondenten menar att revisorn till ett litet företag fungerar mer som ett ”bollplank” me-
dan det i ett större företag kan föras en diskussion inom företaget eftersom de ofta har 
kunniga ekonomer. Kreditgivare A anser dock inte att det finns någon åtskillnad mellan 
små och stora klientföretag och revisorns oberoende anses inte hotat i något utav dem. 

Analysmodellen är något som varken kreditgivare A eller någon på hans/hennes arbetsplats 
har någon uppfattning om och analysmodellen är något som han/hon aldrig har reflekterat 
över. Efter att intervjuaren hade förklarat vad analysmodellen innebär och handlar om samt 
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hur revisorn använder den i sitt arbete, gjorde kreditgivare A ett uttalande om att analys-
modellen verkar fungera som ett bra verktyg för revisorn att säkerställa sitt oberoende. Det 
eftersom revisorn måste tänka sig för en extra gång innan han/hon tar sig an ett uppdrag 
eller inte och det tycker respondenten är positivt. 

Visar det sig att siffrorna i årsredovisningen inte stämmer överens med kreditgivarens egen 
bedömning av företaget och att det inte finns någon förklaring till varför siffrorna skiljer sig 
åt, kan misstankar väckas om att ett eventuellt beroende förhållande föreligger mellan revi-
sorn och dess klient. 

Det händer ofta att kreditgivare A tar kontakt med företagets revisor vid eventuella frågor 
angående företagets redovisning. Företagen kan i regel inte själva svara på kreditgivarens 
frågor och eftersom de oftast inte har något att dölja hänvisar de till sin revisor för att kre-
ditgivaren ska få så mycket information som möjligt om företaget inför ett kommande kre-
ditbeslut. Eftersom revisorn har sekretess får information inte lämnas ut utan företagets 
medgivande. 

 

Intervju med Anders Lundberg, SEB i Jönköping 

Banken har den uppfattningen att revisorn är oberoende, eller i alla fall ska vara oberoende. 
Ibland har SEB synpunkter på revisorns oberoende men de förstår att det i vissa fall är en 
balansgång för revisorn. Den officiella inställningen inom SEB är dock att de måste kunna 
lita på att revisorerna är oberoende Anders säger att oberoendet kan vara mer hotat i en li-
ten revisionsbyrå än i en stor. Det här beror på flera parametrar, t.ex. så måste en liten revi-
sionsbyrå ofta köpa in tjänster som är komplicerade och det här gör att kostnaderna ökar 
för den lilla revisionsbyråns klient. Det blir här en balansgång med vilket belopp revisions-
byrån ska fakturera kunden. På den stora byrån finns oftast den kompetens som krävs och 
därmed kan klienten få ett annat pris. Den största risken i en liten revisionsbyrå är att revi-
sorn oftast är väldigt ensam vilket kan leda till att han/hon släpper på sitt oberoende. Att 
revisorn ofta är ensam kan även leda att han/hon gör mer själv än vad de egentligen skulle 
göra, det för att få ner kostnaderna vilket kan leda till att revisorer trampar över gränsen. 

Den nya revisorslagen, inklusive analysmodellen som infördes 2002 innebar en skärpning i 
sig, men Anders har jobbat med företagsrelaterade frågor sedan början på 80- talet och an-
ser att bankernas inställning till revisorns oberoende inte har förändrats p.g.a. det nya infö-
randet. Han tillägger dock att revisorns arbete som banken inte ser kan ha blivit annorlun-
da.  

Anders säger att de litar varken mer eller mindre på den finansiella informationen nu jäm-
fört med för fem år sedan. Årsredovisningen som är en del av företagets finansiella infor-
mation fungerar som ett bra underlag för banken. Banken kan ha synpunkter när det gäller 
den rådgivning som revisorn ägnar sig åt, att revisorn är rådgivare samtidigt som han/hon 
granskar, men SEB påpekar att det är viktigt att man har fyra ögon på allting. 

Även om en reviderad årsredovisning visar historiken i ett företag, vill banken ändå ha in-
formation om företagets nuläge och framförallt om företagets framtid innan de fattar beslut 
om eventuella krediter. SEB är intresserad av att kunden har den återbetalningsförmåga 
som krävs för att bevilja ett lån och återbetalningsförmågan ser banken bara endast genom 
framåtriktad information såsom budgetar och prognoser. Eftersom all denna information 
inte framgår av årsredovisningen, gör banken en egen bedömning av företaget. Årsredovis-
ningen är dock mycket viktig för banken och de tittar mycket på föregående år, det för att 
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se så företaget inte har haft några orena revisionsberättelser. Skulle en oren revisionsberät-
telse förekomma, ser banken det som en varningssignal. 

Bankens principer är att alltid ha fyra ögon på kreditbesluten och det tycker de att reviso-
rerna också bör ha. För att SEB ska betrakta revisorerna som oberoende är det viktigt att 
revisorerna skiljer på rådgivningen och granskningen samt att uppdragen utförs av två olika 
revisorer. Anders menar att risken att det här inte efterlevs är större på en mindre revi-
sionsbyrå, men tillägger att det likaväl kan förekomma på en stor. Det finns inget belägg för 
att det skulle förekomma oftare på en liten byrå än på en stor, men SEB menar risken är 
större.  

Banken har förtroende för revisorerna och den här uppfattningen skiljer sig inte åt, bero-
ende på om revisorn är från en liten eller stor revisionsbyrå. Förtroendet baseras mycket på 
att man känner till revisorerna sedan innan. Anders menar att revisorerna och bankerna har 
ett bra samarbete och de stöter ofta på varandra på gemensamma seminerier och att de har 
gemensamma kunder. Dessutom brukar SEB anlita revisorerna när det gäller att utbilda 
personalen på banken i exempelvis nya skatteregler, det för att banken hela tiden ska vara 
uppdaterade på vad som händer på företagsområdet och dess redovisningsregler. Är det så 
att det kommer en helt ny revisor som är helt okänd för banken baserar sig förtroendet på 
att revisorn är godkänd eller auktoriserad. Det här säger Anders ger tillit eftersom reviso-
rerna har synats innan de fått sin titel. Han ser ingen större skillnad mellan en godkänd och 
auktoriserad revisor, men tillägger att det finns viss skillnad då den auktoriserade har mer 
erfarenhet. Han tillägger dock att en godkänd revisor kan ha minst lika goda kompetenser. 

En omständighet som SEB anser hotar revisorns oberoende är att revisorerna inte känner 
sina kunder och att revisionsbyrån har för många kunder. Revisorn ska ju inte bara granska 
bolagets räkenskaper utan även styrelsens och VD: ns förvaltning. Har revisorerna då för 
många kunder så finns risken att de inte är så noggranna som arbetet kräver p.g.a. att tiden 
inte räcker till. Tidsbristen tror dock Anders är ett problem för revisorer över lag. Obero-
endet kräver att revisorn kan stå upp för det som lagen kräver. Känner revisorerna kunder-
na för lite, är risken att revisorn inte vet hur klientens verksamhet fungerar samt hur före-
tagets omgivning ser ut. Som revisor är det viktigt att vara insatt i företagets verksamhet 
och problem kan uppkomma då byrån för många kunder, samtidigt som han/hon inte kän-
ner kunderna tillräckligt väl. En annan omständighet som skulle kunna hota oberoendet är 
om det skulle uppkomma kompetensluckor i revisionssystemet. Anders menar att obero-
endet har med kompetensområdet att göra och så länge som auktorisationen fungerar så är 
kompetensen säkerställd. Skulle det bli kompetensbrister i systemet, anser Anders att det 
blir svårt att hålla ett oberoende, därför är auktorisationen viktig för att revisorns oberoen-
de inte ska vara hotat. 

Att revisionsbyråer erbjuder samma klienter både revisions- och konsultuppdrag, anser 
SEB svårt att ha kontroll över. Om en stor revisionsbyrå kommer med ett förslag som in-
nebär att banken ska ta ställning till en viss företeelse, så vill banken alltid ha en skriftlig 
uppgift från revisorerna på hur upplägget är gjort och vad det får för konsekvenser för fö-
retaget. Banken menar att det är okej om förslaget görs av en revisor, men de tycker inte att 
det är förenligt med oberoendet om sedan granskningen av räkenskaperna görs av samma 
revisor. Det här är enligt Anders en fördel bland stora revisionsbyråer, eftersom det finns 
personer som specialiserar sig på rådgivning och att revisorerna tar hand om revisionen. 
Banken tycker det är viktigt att de har koll på vem som har gjort vad. 

SEB tycker att rådgivning kan ges i samband med revision men problemet är i vilken om-
fattning. Oberoendet är hotat om revisorn säger till sin klient att han/hon ska göra på ett 
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visst sätt för att det t.ex. skulle bli skattemässigt bättre för företaget och sedan själv grans-
kar det. Rådgivningen kan även innebära att bolagets revisor hänvisar till en kollega och på 
det här sätter ger revisorn en god rådgivning till kunden samtidigt som oberoendet inte ho-
tas.  

Den stora åtskillnaden som SEB ser mellan små och stora klientföretag är att i ett litet fa-
miljeföretag finns inte samma kompetens som finns på ett större internationellt företag. 
Det blir då lätt att revisorn i ett litet bolag står för mycket av den kompetensen som bolaget 
behöver men som inte finns inom företaget. När det är på det här sättet är det lätt att bola-
get sväljer allt det revisorn säger. Det här anser dock Anders att revisorn kan hantera på ett 
mycket bra sätt och det finns inget som tyder på att oberoende skulle hotas. I ett litet bolag 
är banken och revisorn oftast de enda som bolaget har att diskutera med, men i det stora 
bolaget kan en diskussion föras mer inom företaget.  

Anders var tvungen att läsa på om analysmodellen och innan intervjun genomfördes visste 
SEB inte vad analysmodellen var för något. Han visste att det fanns en modell i den nya re-
visorslagen som innebar att revisorerna skulle bocka av vissa punkter vid ett uppdrag men 
banken trodde att analysmodellen skulle vara mer omfattande och innehåll många fler steg 
än vad den gör. Anders tycker att modellen verkar vara ett bra hjälpmedel och stöd för re-
visorn så att han/hon vet att oberoendet är säkerställt och att de inte har gått utanför ram-
men så att oberoendet hotas. Det Anders ställer sig frågande till var att modellen byggde på 
självgranskning. 

Banken anser inte att analysmodellen har lett till några ändrade uppfattningar om revisorns 
oberoende. Anders tror att revisorerna har arbetat på liknande sätt tidigare. Banken ser ing-
en skillnad i den redovisningen som kommer som ett resultat av revisionen och Anders har 
varken bättre eller sämre förtroenden för revisorerna efter att den nya revisorslagen inför-
des. 

SEB har egentligen ingen uppfattning om stora och små revisionsbyråer hanterar oberoen-
defrågor på olika sätt utifrån analysmodellen. Banken tror dock inte att själva hanteringen 
av oberoende frågorna är annorlunda eftersom alla revisorer måste följa lagen och det finns 
strikta regler för hur det ska gå till.  

Banken kan inte veta om det förekommer något beroende förhållande mellan revisorn och 
dess klienter, men SEB försöker att kontrollera så att inte samma person inom revisionsby-
rån fungerar som både rådgivare och granskare av bolaget. 

Det händer att banken tar kontakt med företagets revisor, men först efter företagets tillåtel-
se, då både banken och revisorn har tystnadsplikt. Det här gäller vanligtvis de mindre före-
tagen då de ofta inte har den kompetens som krävs, medan de stora företagen oftast har 
egna ekonomer som kan ge svar. Frågor som berörs är t.ex. hur den framåtriktade informa-
tionen ser ut i företaget, det eftersom de små bolagen sällan gör prognoser eller budgetar 
som är förutsättningen för att banken ska kunna bedöma återbetalningsförmågan. 

 

Intervju med Magnus Gustafsson, Skatteverket i Jönköping 

Uppfattningen som Skatteverket har om revisorns oberoende är att revisorerna fungerar 
mycket bra och även fungerar väldigt oberoende. Magnus säger att ibland har Skatteverket 
en förmåga att förstora upp problemen internt vad avser revisorns oberoende, men flertalet 
av revisorerna gör ett riktigt bra jobb. Problemet generellt när det gäller de små revisions-
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byråerna, som Skatteverket ser det, är när revisorn har ett nära samarbete med bokförings-
byrån, som gör att revisorn får ett inflytande även över bokslutet som han/hon sedan 
granskar.  

Revisorns oberoende har inte förändrats så att Skatteverket praktiskt märkt det t.ex. att de 
skulle ser färre fel eller fler orena revisionsberättelser. Dock har det förts en diskussion 
inom revisionsbranschen och mellan revisorerna till följd av skandaler som varit, men Skat-
teverket anser inte att revisorns oberoende har förändrats de senaste fem åren. 

När det gäller pålitligheten av ett företags finansiella information så ser Skatteverket ingen 
förändring de senaste åren. Magnus säger vidare att revisorerna har säkert ändrat sitt arbete 
och sina rutiner men det är inget som Skatteverket märker i sitt dagliga arbete. Det har varit 
tillräckligt med bra finansiell information innan för att man ska kunna fastsälla ett korrekt 
resultat så Magnus ser ingen dramatisk förändring. 

Skatteverket tycker generellt mycket bra om revisorn, han/hon är en jättehjälp för Skatte-
verket och ju mer oberoende desto bättre. De ser revisorns arbete som en kontrollstation 
före uppgifterna kommer in till dem, vilket leder till att många uppgifter är rätt redan från 
början. Skatteverket vet av erfarenhet att, om revisorn hittar mycket fel i ett företags redo-
visning så resulterar det ofta i en rättelse gentemot Skatteverket. Typexempel är om revi-
sorn granskar ett bolags bokslut och löneredovisning och hittar tveksamheter i t.ex. rese-
räkningar. Det här påpekar revisorn direkt till företaget vilket resulterar i att företaget frivil-
ligt ändrar sin redovisning gentemot Skatteverket. På det här sättet underlättas Skattever-
kets arbete markant. 

Skatteverket har förtroende för revisorerna. 

En omständighet som Skatteverket ser som ett hot mot revisorns oberoende är att det kan 
bildas ekonomiska band mellan revisionsbyrån och klienten och risken är då att parterna 
kommer i en beroende ställning till varandra. Det här gäller generellt de små revisionsbyrå-
erna för där menar Magnus att kunden ofta är stor för den lilla byrån. T.ex. om en liten re-
visionsbyrå har ett ganska stort företag som kund är risken att revisorn gör som företaget 
säger bara av den anledningen att han/hon är rädd att förlora kunden. En annan omstän-
dighet som Skatteverket ser som ett hot mot revisorns oberoende är att det i vissa fall kan 
bildas vänskapsband mellan revisorn och dess klient. Magnus menar att ju närmare kunden 
revisorn kommer desto svårare är det att vara oberoende. 

Respondenten är osäker på om revisionsbyråerna faktiskt erbjuder samma klient både revi-
sionsuppdrag och konsultuppdrag, men är det så att det förekommer så är det viktigt att 
inte samma person arbetar med båda uppdragen samtidigt.  

Skatteverket tycker att viss form av rådgivning kan ges i samband med revisionen och re-
spondenten tillägger att det är ofta ett naturligt led av revisionen att revisorn hittar saker 
och ger råd när det gäller rutiner i företaget. Gränsen för när rådgivning är tillåten i sam-
band med revisionen går när revisorn börjar närma sig företagets skatteplanering. Skatte-
rådgivning anser Skatteverket inte ska göras av företagets revisor utan då bör revisorn hän-
visa företaget till någon annan kollega. Här kan det åter bli problem i den lilla revisionsby-
rån, eftersom revisorn ofta är ensam på byrån.  

Åtskillnaden som Skatteverket ser mellan stora och små klientföretag är att ett stort företag 
har oftast en egen redovisningsavdelning och det blir mer diskussion mellan revisorn och 
ekonomerna i företaget. I det lilla företaget däremot är ofta revisorn den enda som man har 
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att rådfråga och det är ofta revisorn som kommer med förslag. Skatteverket tror dock inte 
att oberoende skulle vara mer hotat i ett litet klientföretag än i ett stort.  

Skatteverket hade inte hört talas om analysmodellen innan intervjun. Generellt så har ana-
lysmodellen inte påverkat Skatteverkets arbete och de har inte märkt någon märkbar för-
ändring vad avser revisorns oberoende. Respondenten säger att det är en intern modell för 
revisorn som kanske har lett till att revisorn har tackat nej till kunder för att oberoendet 
skulle vara hotat. 

När det gäller revisorns rapporteringsskyldighet så får Skatteverket in en del orena revi-
sionsberättelser vad avser skatter och avgifter men det är dock inte särskilt många.  På Jön-
köpingskontoret så handlar det om 10-talet på ett år. Alla revisorer rapporterar inte och det 
här anser Skatteverket inte vara bra då det är en tydlig signal att någonting inte står rätt till i 
företaget. Här finns en risk att oberoendet hotas för att man som revisor vill vara snäll och 
låter bli att skicka in den orena revisionsberättelsen.  

Skatteverket vet att det förekommer beroendeförhållande mellan revisorn och dess klient, 
men det är inget som de ser. Det är först när Skatteverket själva gör en noggrannare 
granskning av företaget som de kan se ett beroende förhållande mellan parterna. Vid den 
egna granskningen som Skatteverket gör förekommer det till och med att företagets revisor 
svarar på deras frågor. Det här menar Skatteverket är ett tydligt tecken på att det finns ett 
beroendeförhållande.  

Skatteverket tar inte så ofta kontakt med företagets revisor utan kontakten sker direkt till 
företaget. Det är upp till företaget att i sin tur ta kontakt med sin bokförare eller revisor om 
de inte själva kan svara på Skatteverkets frågor. Generellt så får inte Skatteverket ta kontakt 
med företagets revisor eftersom det är företaget som är ansvariga för redovisningen. Re-
spondenten tillägger att det är viktigt att revisorn håller isär sina roller så att inte oberoen-
det hotas. 


