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Förord 
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Revisorns oberoende är en viktig förutsättning för en opartisk, självständig och objektiv 
revision. Trots att revisorns oberoende beskrivs som hörnstenen för att uppfylla revisionens 
funktion har det uppdagats i flera stora konkurser att revisorer brustit i sitt ansvar att 
oberoende och kritiskt granska företaget. Under 2016 införs ny reglering som begränsar 
revisorns uppdragslängd, vilka konsulttjänster denne får göra samt att sanktionsavgifter 
införs. Litteraturstudien som genomförts inför uppsatsen har funnit att teorin är motstridig 
huruvida utvalda faktorer kan påverka revisorns oberoende. 

Syftet med denna uppsats är att beskriva, förklara och utveckla en modell för hur utvalda 
faktorer påverkar revisorns oberoende, samt undersöka revisorers attityd till hur ny reglering 
kommer att påverka revisorers oberoende. Genom en kvalitativ studie har sex revisorer från 
stora och mindre revisionsbyråer intervjuats där svaren analyserats mot befintlig teori i ämnet. 
Faktorerna konsulttjänster, klientens betydelse, klientens anknytning och revisorns 
uppdragslängd har identifierats som faktorer som ger upphov till ett antal olika hot; 
konsulttjänster kan ge upphov till självgranskningshot och egenintressehot, klientens 
betydelse kan ge upphov till ett egenintressehot, klientens anknytning kan ge upphov till 
vänskaps- och skrämselhot samt revisorns uppdragslängd kan ge upphov till vänskapshot. 
Vidare finner studien att revisorer är positiva till den nya regleringen om byrårotation och 
minskade konsulttjänster men de ställer sig skeptiska till införandet av sanktionsavgifterna 
som anses orimliga. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Auditor independence is an important precondition for an independent, self-standing and 
objective audit. Although the auditor's independence is described as the cornerstone for audit 
function it has been discovered in several large bankruptcies that auditors failed in their 
responsibility to independently and critically examine the company. New regulations are 
introduced in 2016 that limit the auditor's tenure, non-auditing services as well as new 
penalties are imposed. The literature review conducted for the thesis has found that the theory 
is conflicting whether selected factors may affect the auditor's independence. 

The purpose of this paper is to describe, explain and develop a model of selected factors that 
influence the auditor independence, and to examine the auditors' attitude to how new 
regulation will affect auditor independence. Through a qualitative study, six auditors from 
large and small auditing firms were interviewed and the answers analyzed against existing 
theory on the subject. Non-auditing services, client importance, client affiliation and auditor 
tenure has been identified as factors that give rise to a variety of threats; non-auditing services 
can give rise to self-review and self-interest threat, client importance can create a self-interest 
threat, the client affiliation can give rise to familiarity and intimidation threats and auditor 
tenure can cause familiarity threat. Furthermore, the study finds that auditors are in favor of 
mandatory auditor rotation and reduced non-auditing services but they are skeptical about the 
introduction of penalty fees as they are seen as unreasonable. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Revision syftar till att ge trovärdighet till den ekonomiska informationen och handlar om att 
kvalitetssäkra den redovisningsinformation som företag lämnar ut till de 
redovisningsberättigade intressenterna (Moberg, 2006; Öhman, 2007). Själva värdet av 
revisionen kan förklaras i termer av det bestyrkande som revisorn ger företagsledningens 
påståenden och det faktum som gör revisorns bestyrkande värdefullt är att revisorn är en 
oberoende part (Carrington, 2010). Kravet på att revisorn ska vara oberoende utgör därför 
hörnstenen för säkrandet av revisionens funktion (Diamant, 2004; Imhoff, 1978; Porter, 
Simon och Hatherly, 2003). 

Trots att revisorns oberoende är av central betydelse för att intressenter ska kunna lita på 
revisionen har det i historien skett ett flertal redovisningsskandaler där revisorns oberoende 
har varit tvivelaktigt. Ett av de mest omtalade exemplen på oberoendets betydelse är det 
amerikanska bolaget Enron som vid tillfället för bolagets konkurs var USA:s sjunde största 
företag och blev då den mest omfattande konkursen i landets historia (Wallerstedt, 2009). En 
av orsakerna till Enrons konkurs var att bolagets revisorer Arthur Andersen inte agerade 
tillräckligt kraftfullt och skälet var de starka relationerna mellan Enron och Arthur Andersen 
(Diamant, 2004). Arthur Andersen anklagades bland annat för att ha varit alltför beroende av 
de konsultintäkter som bolaget fick från Enron vilket gjorde att de inte vågade ifrågasätta 
Enrons redovisning (Carrington, 2010). Den skandal som kan vara den största i svensk 
historia är Kreuger-kraschen 1932 som gav ett eko långt utanför Sveriges gränser. G. O. May 
från Price Waterhouse vittnade inför United States Banking and Currency SubCommittee att  

“det skulle inte ha varit möjligt att dölja bedrägerierna inom Kreuger & Toll om 
antingen revisionen av de företagen hade samordnats under enhetlig ledning eller 
om granskningen, utan sådan samordning, hade utförts hederligt, effektivt och 
självständigt vid alla tillfällen” (Wallerstedt, 2009, s. 126).  

Det visade sig att Ivar Kreugers revisor arbetade på en revisionsbyrå som ägdes av 
Kreugerkoncernens finansdirektör, varför hans oberoende var obefintligt (Carrington, 2010). 
Skandalen ledde till att organisationen av auktorisationsförfarandet kom att ifrågasättas och 
att vikten av revisorernas oberoende ställning kom i fokus (Wallerstedt, 2009; Öhman & 
Wallerstedt, 2012). Även på senare år har många skandaler uppdagats i Sverige; Prosolvia, 
Skandia, Carnegie, HQ bank och Panaxia är bara ett fåtal exempel där revisorn och 
oberoendet har ifrågasatts efter de finansiella oegentligheter som funnits i företagen (Balans, 
2013). I fallet Prosolvia dömdes revisionsbyrån och den huvudansvariga revisorn efter en 
utdragen rättsprocess att betala 2 000 000 000 kronor i skadestånd men efter förlikning blev 
skadeståndet fastställt till 725 500 000 kronor (Svenska dagbladet, 2013). Skandaler kopplade 
till bolag som Prosolvia, Kreuger och Enron ger ofta lagstiftarna injektioner för att strama åt 
regelverken (Öhman & Wallerstedt, 2012). Den 16 april 2014 röstade EU-parlamentet igenom 
ett förslag om att ytterligare skärpa regleringen inom revisionsbranschen från och med 2016. 
De nya regelverken träffar främst bolag av allmänt intresse och innebär bland annat 
obligatorisk byrårotation, begränsad konsulterande rådgivning och personliga 
sanktionsavgifter för revisorer (EEG 537/2014).  

1.2 Problemdiskussion 
Oberoende revision spelar en viktig roll i säkerställningen av att ett företags räkenskaper är 
upprättade enligt rättvisande bild och återspeglar dess finansiella ställning (Carrington, 2010). 
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Svensk lag fastslår att en revisor skall utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet 
samt vara objektiv i sina ställningstaganden (Revisorslagen 20§). I samband med stora 
konkurser uppdagas det ofta att revisorer brustit i sitt ansvar att oberoende och kritiskt 
granska företaget, vilket har resulterat i strängare regelverk för revisorer (Carrington, 2010). 
Syftet med hårdare reglering är att minimera risken för kreativ och missvisande bokföring, 
men hårdare reglering medför även högre kostnader för företagen (Gates, Lowe & Reckers, 
2007). Det finns fem hot mot revisorns oberoende; egenintresse-, självgransknings-, 
partställnings-, vänskaps- och skrämselhotet (Carrington, 2010). Enligt Tepalagul och Lin 
(2015) kan revisorns oberoende påverkas av; konsulttjänster, klientens betydelse, klientens 
anknytning/inflytande och revisionens uppdragslängd. Hur de olika faktorerna kan påverka 
och skapa hot för oberoendet är oklart och omdiskuterat (ibid.). 

Konsulttjänster är de tjänster som revisionsbyrån utför på uppdrag av klienten men som inte 
är direkt kopplade till revisionen (Svanström, 2013). Det finns delade meningar kring hur 
utförandet av konsulttjänster påverkar revisorns oberoende (Tepalagul & Lin, 2015; Ye, 
Carson & Simnett, 2011). Utförande av konsulttjänster kan bidra till att revisorn får bättre 
förståelse för klientens verksamhet vilket ger revisorn en bättre möjlighet att göra en rättvis 
bedömning i revisionen (Tepalagul & Lin, 2015). Detta kan öka revisionens kvalitet och bidra 
till det allmänna intresset (Ye et al., 2011). Kinney, Palmrose och Scholz (2004) fann att 
utförandet av konsulttjänster har en positiv korrelation med företags överlevnad vilket 
förklaras av den kunskapsöverföring som sker mellan revisions- och rådgivningstjänster där 
revisorn lättare kan bedöma risker i verksamheten. Många lagar och regelverk begränsar dock 
revisorn att utföra vissa konsulttjänster därför att de anses äventyra revisorns oberoende 
(Tepalagul & Lin, 2015). Det ekonomiska bandet mellan revisor och klient kan stärkas när 
revisorn utför konsulttjänster till samma klient, vilket kan leda till ett minskat oberoende 
(Pott, Mock & Watrin, 2009). Ye et al. (2011) beskriver att revisorn kan uppleva en 
intressekonflikt mellan de parter som har intresse av revisionen och de parter som har intresse 
av konsulttjänsterna.  

Revisorns arvode betalas ut av klienten vars finansiella information revisorn ska granska. Om 
enskilda klienter är av stor betydelse för revisorns intäkter kan detta öka risken för att revisorn 
ger efter för påtryckningar och således kompromissar oberoendet (Tepalagul & Lin, 2015). 
Khurana och Raman (2006) fann i sin studie att investerare ser ekonomiska band mellan 
revisionsbyrå och klient som negativt. På grund av risken för rättsliga sanktioner och skadat 
rykte finns det enligt Li (2009) både institutionella och marknadsbaserade incitament för 
revisorn att agera professionellt och oberoende även gentemot betydelsefulla klienter. 
Craswell, Stokes, och Laughton (2002) fann i sin studie ingen korrelation mellan klientens 
betydelse och andelen rena revisionsberättelser, vilket antyder att klientens betydelse för 
revisorn inte har en inverkan på huruvida revisorn skriver en ren eller oren revisionsberättelse. 
Reynolds och Francis (2001) kommer i sin studie fram till samma slutsats att klientens 
ekonomiska betydelse inte kompromissar revisorns oberoende.  

Effekten av klientens anknytning till revisorns oberoende är omstridd i litteraturen där vissa 
studier tyder på att nära anknytningar kan äventyra revisorns oberoende och revisionens 
kvalitet, medan andra studier inte finner ett sådant samband (Tepalagul & Lin, 2015). Lennox 
(2005) finner att klienter med stark anknytning till revisorn har en signifikant högre 
sannolikhet att motta en ren revisionsberättelse. Geiger, Lennox och North (2008) fann dock 
inget sådant samband utan deras studie antyder att nära anknytning mellan klient och revisor 
istället kan förbättra företagets lönsamhet. 
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Många av revisionens intressenter har förstått vikten av revisorns oberoende och de hot som 
uppstår mot oberoendet när revisorer får för nära relationer med klienten (Porter et al., 2003). 
Carey och Simnett (2006) finner att uppdragslängd kan ha en negativ påverkan på oberoendet 
när personliga relationer underminerar revisorns förmåga att kritiskt granska klienten. Den 
negativa associationen mellan uppdragslängd och revisorns oberoende får även effekten att 
revisorns benägenhet för att utfärda en oren revisionsberättelse minskar desto längre 
uppdraget fortskrider. Deis och Giroux (1992) fann att revisionskvaliteten minskar när 
uppdragstiden förlängs där en förklaring är att revisorn med tiden blir opportunistisk eller 
självbelåten. Tepalagul och Lin (2015) anser att gemensamt för denna syn på uppdragslängd 
är att de förespråkar obligatorisk byrårotation. Den andra sidan anser att en fortskridande 
uppdragslängd ger revisorn en bättre förståelse och expertis för klientens affärer vilket ger 
högre kvalitet på revisionen. Geiger och Raghunandan (2002) fann inget samband med lång 
uppdragslängd och sämre revision, de förklarar istället att det finns en inlärningskurva på 
revisionen och att revisorn över tid får mer kunskap om kunden vilket ger en bättre revision. 
Myers, Myers, och Omer (2003) samt Chen, Lin och Lin (2008) fann en positiv relation 
mellan revisorns uppdragslängd och lönsamhet. Daugherty, Dickins, Hatfield och Higgs 
(2012) undersökte hur obligatorisk revisorsrotation påverkar revisionskvaliteten och fann att 
kvaliteten minskar på grund av att revisorer måste omskolas på företagets räkenskaper.  

Tidigare litteratur skiljer sig åt gällande hur olika faktorer påverkar revisorns oberoende. 
Effekten av konsulttjänster, klientens betydelse och anknytning samt revisorns uppdragslängd 
har i forskningen varit omstridd och gett flera olika svar (Tepalagul & Lin, 2015). Det finns 
ingen samstämmighet eller gemensam modell för hur dessa faktorer påverkar revisorns 
oberoende varför uppsatsen finner en kunskapslucka och motiv att undersöka dessa fenomen. 
Ny reglering syftar till att stärka revisorns oberoende genom att införa begränsningar för 
faktorerna som skall undersökas i studien, varför det även är intressant att undersöka 
revisorers attityd till regelförändringarna. 

1.3 Problemformulering 
Hur påverkar faktorerna konsulttjänster, klientens betydelse, klientens inflytande/anknytning, 
samt revisorsuppdragets längd revisorns oberoende? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva, förklara samt formulera en modell för hur konsulttjänster, 
klientens betydelse, klientens inflytande/anknytning och revisorsuppdragets längd påverkar 
revisorns oberoende. Detta studeras genom att undersöka revisorers attityd till hur ny 
reglering kommer att påverka deras oberoende. 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Revisionens roll 
Revision är att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om redovisning och förvaltning (FAR, 
2002). Revisionen utförs av revisorn som tillsätts av ägarna på bolagsstämman. Dennes 
uppgift regleras i revisionslagen och lyder:  

Revisorn skall granska företagets årsredovisning och bokföring samt 
företagsledningens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och 
omfattande som god revisionssed kräver (5§, Revisionslag).  

Målet för revisionen är revisionsberättelsen där revisorn uttalar sig om årsredovisningen och 
bokföringen och om styrelsens och VDs förvaltning. Det indirekta målet med revisionen är att 
säkerställa trovärdigheten i den ekonomiska informationen om företaget och tilltron till hur 
styrelse och VD fullgör sina uppdrag (FAR, 2002). Genom att en sakkunnig person 
kontrollerar och uttalar sig om att företagets affärer sköts på ett lagenligt sätt och att dess 
ställning och resultat redovisas korrekt tillvaratas ett intresse som finns hos företagets ägare 
och övriga intressenter. Revision fyller enligt Diamant (2004) därför en viktig 
associationsrättslig funktion där syftet är att säkra tilltron till den verksamhet som är föremål 
för granskningen. Vidare beskriver FAR (2002) revision som en förutsättning för ett väl 
fungerande näringsliv och samhälle.  

2.2 Agentteori och informationsasymmetri 
Enligt Diamant (2004) kan behovet av att kommunicera information och låta denna vara 
föremål för granskning förklaras av Jensen och Mecklings (1976) principal agent-teorin. 
Denna teori beskriver förhållandet mellan två olika vinstmaximerande parter; principalen och 
agenten. Principalen tillsätter agenten för att utföra ett uppdrag, men eftersom båda parter vill 
vinstmaximera går det anta att agenten inte alltid kommer att agera på det sätt som är mest 
fördelaktigt för principalen. Agentteorin utmynnar i agentproblemet, där principalen behöver 
betala kostnader för incitament och övervakning för att agenten skall agera fördelaktigt för 
principalen (Fama & Jensen, 1983; Jensen & Meckling, 1976). Inom företagsekonomi anses 
aktieägarna vara principalen och ledningen vara agenten. Ägarna kan genom 
prestationsbaserade incitament samt övervakning påverka ledningen att agera i enlighet med 
ägarnas vilja (Ang, 1991).  

Agentproblemet präglas av asymmetrisk information där parterna har tillgång till olika typ 
och mängd av information (Eisenhardt, 1989). Informationsasymmetri bidrar till uppkomsten 
av två olika problem; moral hazard och adverse selection. Adverse selection uppstår när en 
part i en transaktion med mer information fattar ett gynnsammare beslut för sig själv på 
bekostnad av den andra parten. Moral hazard innebär att en part agerar mer riskfyllt efter att 
kontrakt är slutet eftersom parten är medveten om att den inte kommer få bära kostnaden för 
den ökade risken. Exempelvis är moral hazard vanligt vid försäkringar där försäkringstagaren 
agerar mer riskfyllt med vetskap att försäkringsbolaget får bära kostnaden för eventuella 
olyckor (Gershkov & Perry, 2012).  

Agentproblem och informationsasymmetri förklarar varför styrelsen väljer att ha en 
utomstående revisor där revisionen bidrar med information som stärker tillförlitlighet och 
minskar osäkerheten (Ang, 1991). För att kunna bygga upp långsiktiga relationer mellan två 
parter måste det finnas ett förtroende mellan parterna och Öhman (2007) anser att det mellan 
principaler och agenter är svårt att nå längre än ett begränsat förtroende eftersom relationerna 
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normalt är opersonliga och präglas av misstänksamhet. Där kan revisorn ses som en tredje 
part som kan stärka den opersonliga relationen, undanröja potentiella konflikter och 
upprätthålla ett förtroendefullt klimat (ibid.).  

Carrington (2010) beskriver revision som en försäkran där revision ses som en 
kontraktslösning mellan två eller flera parter, där det grundläggande problemet är det faktum 
att ägande och ledning är separerat. Problemet reser frågan hur ägarna ska försäkra sig om att 
ledningen sköter verksamheten effektivt med hänsyn till ägarnas intressen. Revision blir här 
en lösning på agentproblemet. Revisionen ger en försäkran om att de finansiella rapporterna 
stämmer och bidrar således med att reducera problemen med informationsasymmetri mellan 
agenten och principalen. Carrington (2010) anser dock inte att revisionen reducerar själva 
informationsasymmetrin som sådan, utan att revisorns bestyrkande av företagsledningens 
påståenden ökar själva trovärdigheten i de finansiella rapporterna och reducerar problemen 
med moral hazard och adverse selection (ibid.). 

2.3 Oberoende revision 
Värdet av revisionen kan förklaras i termer av det bestyrkande som revisorn ger 
företagsledningens påståenden. Det faktum som gör revisorns bestyrkande värdefullt är att 
revisorn är en oberoende part (Carrington, 2010). Den tilltrosskapande funktion som 
revisionen har förutsätter att det går att lita på att revisorn utför sina granskningsuppdrag 
utifrån de regler och lagar som styr revisionens genomförande (Diamant, 2004). Litar inte de 
intressenter som har nytta av revisionen på revisorns rapportering kommer den 
tilltrosskapande funktionen att gå förlorad. Revisorns oberoende kan därför beskrivas som 
hörnstenen för att uppfylla revisionens funktion (Diamant, 2004; Imhoff, 1978; Porter et al., 
2003). Dessutom är revisorns oberoende reglerat i lag där revisorslagen 20§ säger att revisorn 
ska utför sina uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina 
ställningstaganden. 

Carrington (2010), Diamant (2004) och Pott et al. (2009) beskriver att det finns två typer av 
oberoende; det faktiska och det synbara oberoendet. Med det faktiska oberoendet 
(independence in fact) menas de förhållanden eller sinnestillstånd som medger att revisorn 
kan göra ett uttalande om de granskade finansiella rapporterna, utan att revisorns 
professionella omdöme påverkas av faktorer som skulle kunna påverka dennes integritet, 
objektivitet eller professionella skepticism negativt. Enligt Diamant (2004) är det revisorns 
attityd till uppdraget som påverkar oberoendet, där revisorns moral och heder ska vara 
opåverkat. Bedömningen av faktiskt oberoende tar således utgångspunkt i hur revisorn själv 
tolkar möjligheten att genomföra revisionen på ett oberoende sätt (ibid.). 

Enligt Diamant (2004) påverkas det faktiska oberoendet av revisorns egen uppfattning om sin 
förmåga att utföra ett uppdrag på ett tillfredsställande sätt, vilket i sig inte räcker då även 
revisionens intressenter måste uppfatta revisorn oberoende för att göra revisionsverksamheten 
betydelsefull. Det synbara oberoendet (independence in apperance) innebär därför det 
oberoende som omgivningen uppfattar revisorn inneha. Revisorn ska undvika omständigheter 
som är så betydelsefulla att en rationell och informerad tredje part skulle kunna dra slutsatsen 
att revisorns integritet, objektivitet eller professionella skepticism kan ifrågasättas. Enligt Pott 
et al. (2009) är själva misstanken om att revisorn inte är oberoende tillräckligt för att 
underminera förtroendet till revisionen och de finansiella rapporterna. 
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2.4 Revisorsjäv och hot mot revisorns oberoende 
För att säkerställa att revisorns oberoende upprätthålls finns ett flertal regler intagna i svensk 
lag (Carrington, 2010). Revisionslagen har en förbudskatalog över jävssituationer som 
förbjuder en person att vara revisor. Revisionslagen 17§ föreskriver att den får inte vara 
revisor som: 

1. är ägare till eller delägare i företaget eller annat företag i samma koncern, 

2. ingår i företagsledningen för företaget eller dess dotterföretag eller biträder vid 
företagets bokföring eller medelsförvaltning eller företagets kontroll däröver, 

3. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till 
företaget eller någon som avses under 1 eller 2, 

4. är verksam i samma rörelse som den som yrkesmässigt biträder företaget vid 
grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller företagets kontroll däröver, 

5. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led 
till en person som avses under 1 eller 2 eller är besvågrad med en sådan person i rätt 
upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller 

6. står i låneskuld till företaget eller ett annat företag i samma koncern eller har en 
förpliktelse som ett sådant företag har ställt säkerhet för. 

Dessa bestämmelser anger situationer där det finns anledning att förmoda att revisorn kan 
komma i en beroendeställning och således förbjuder revisorn att utföra dessa verksamheter 
eller hamna i dessa situationer vid sidan av revisionsuppdraget (Moberg, 2006). 

Analysmodellen 

Utöver reglerna om revisorsjäv ålägger revisorslagen revisorn att själv pröva om det finns 
omständigheter som kan rubba oberoendet (Carrington, 2010). Oberoendeprövningen ska 
göras inför varje nytt uppdrag och när anledning uppkommer i befintliga uppdrag. Prövningen 
benämns vanligtvis analysmodellen och baseras på fem typsituationer där revisorslagen 21§ 
1st. 1p. anger att revisorn ska avböja eller avsäga sitt uppdrag: 

Om han eller hon eller någon annan i det nätverk där han eller hon är verksam 

a) har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet, 

b) vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en fråga som till 
någon del omfattas av granskningsuppdraget, 

c) uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt i 
någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet, 

d) har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i dennes 
ledning, 

e) utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge obehag. 
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Hot mot revisorns oberoende 

De fem olika typsituationerna i analysmodellen är kopplade till fem hot mot oberoendet; 
egenintresse-, självgransknings-, partställnings-, vänskaps- och skrämselhotet. 

Egenintressehot 

Om revisorn eller någon annan i revisionsgruppen har ett direkt eller indirekt ekonomiskt 
intresse i revisionsklientens verksamhet föreligger ett egenintressehot mot revisorns 
oberoende. Till exempel uppstår detta hot när revisorn: 

 äger aktier i det reviderade bolaget (Carrington, 2010),  

 har affärsmässiga band med klienten utöver revisionsuppdraget (Moberg, 2006),  

 erhåller arvode från fristående rådgivning som anses betydande i förhållande till 
revisorns eller revisionsbyråns totala inkomster, 

 är alltför beroende av de totala arvodena från en klient (IESBA, 2015), 

 riskerar att förlora en betydelsefull klient, 

 har ett avtal om resultatbaserat arvode som hänger samman med revisionsuppdraget 
(ibid.). 

Gällande arvoden skall större företag lämna upplysningar i årsredovisningen om de 
sammanlagda ersättningar som lagts till var och en av företagets revisorer och de 
revisionsföretag där revisorerna verkar. Det ska även lämnas särskild uppgift om hur stor del 
av ersättningen som avser andra uppdrag än revisionsuppdraget (Moberg, 2006; 
Årsredovisningslagen 5 kap. 48§) 

Självgranskningshot 

Revisorn har en skyldighet att påtala brister i det granskade materialet och komma med 
förslag på åtgärder för klienten (Carrington, 2010; Diamant, 2004). Denna kommunikation 
går under namnet revisionsrådgivning och behövs för att klienten skall kunna fullgöra sina 
lagstadgade skyldigheter. För att rådgivningen ska kallas revisionsrådgivningen måste den ha 
ett nära samband med revisionen. Revisorns uppgift är att granska redovisningen och för att 
kunna göra detta måste informationen vara av sådan kvalitet att revisorn kan lita på den. 
Revisionsrådgivning är således enligt Carrington (2010) sådan rådgivning som syftar till att 
förbättra redovisningen. 

Rådgivning som inte har ett nära samband med revisionen kallas istället fristående rådgivning 
eller konsulttjänster (Carrington, 2010). Revisionsfirmor säljer rådgivningstjänster inom flera 
områden som exempelvis redovisningstjänster där det kan ingå att upprätta företagets 
bokföring, deklaration och ge skatterådgivning. Dock är det svårt att vara objektiv i 
situationer där revisorn ska bedöma en åtgärd som denne själv eller en medarbetare medverkat 
att uppföra (Porter et al., 2003). Självgranskningshotet uppstår i de omständigheter när 
revisorn har lämnat fristående rådgivning i en fråga som omfattas av revisionsuppdraget 
(Carrington, 2010). 
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Partställningshot 

När revisorn agerat som part för eller emot klientens ståndpunkt i en rättslig eller ekonomisk 
angelägenhet uppstår ett partställningshot. Sådana situationer innefattar när revisorn 
företräder klienten vid kontakt med skatteverket eller i en skatteprocess. Ett annat exempel är 
när revisorn uppträder som biträde åt klienten vid förhandlingar om företagsförvärv (Moberg, 
2006: Carrington, 2010). 

Vänskapshot 

Ett oberoendehot uppstår när revisorer har för nära relationer med revisionsklienten eller till 
någon person i revisionsklientens ledning (Moberg, 2006). Enligt Porter et al. (2003) innebär 
vänskapshotet att revisorn sympatiserar med klientens intressen eller att revisorn har för högt 
förtroende till klientens uttalanden för att kunna göra en tillräckligt noggrann granskning. 
Exempel på när vänskapshotet uppstår är när revisorn och en part från klienten har varit 
vänner sedan barnsben (Carrington, 2010) samt när revisorn erhåller gåvor eller förmåner av 
en klient, såvida inte värdet är obetydande eller oviktigt (IESBA, 2015). 

Skrämselhot 

Revisorns oberoende kan anses rubbat när revisorn utsätts för hot eller påtryckning som är 
ägnade att inge obehag (Moberg, 2006). Skrämselhot inbegriper exempelvis; hot att säga upp 
revisionsuppdragets avtal, hot att minska arvodena från konsulttjänster om inte redovisningen 
blir accepterad samt hot om rättstvist (IESBA, 2015). Påtryckningar kan även komma från 
revisionsföretaget själva som kan utöva påtryckningar om att en planerad befordran kommer 
utebli om inte revisorn går med på klientens olämpliga redovisningsmetod (ibid.). 

Generalklausul 

Revisorn ska analysera om några av de fem hoten förekommer och vid dylika omständigheter 
avböja eller avsäga sig uppdraget. Enligt Moberg (2006) är de fem typsituationerna inte 
tillräckligt uttömmande varför en generalklausul införts i revisorslagen 21§ 1 st. 2p. 
Generalklausulens innebörd är att om det föreligger något annat förhållande av sådan art att 
det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet ska revisorn avböja 
eller avsäga sitt uppdrag. 

Presumtionen att revisorn ska avböja eller avsäga sig uppdraget kan dock brytas om det 
föreligger sådana omständigheter eller att revisorn företagit sådana åtgärder att det inte längre 
finns skäl att ifrågasätta dennes oberoende (Carrington, 2010). Detta förutsätter att en rationell 
och informerad tredje part skulle dra slutsatsen att hoten skulle elimineras eller minskas till en 
godtagbar nivå genom att motåtgärder vidtas (IESBA, 2015), vilket återkopplar till det 
synbara oberoendet. I dessa fall kan revisorn anta eller fortsätta uppdraget, dock ligger 
bevisbördan hos revisorn att motåtgärderna tagits. Därför måste revisorn dokumentera vilka 
omständigheter som har identifierats, vilka eventuella motåtgärder som tagits samt vilka 
slutsatser revisorn dragit (ibid.). 

FAR (2002) har utarbetat ett flödesschema som beskriver hur revisorn skall förhålla sig till 
nya uppdrag samt nya omständigheter i befintliga uppdrag. Den baseras på analysmodellen 
och beskriver att revisorn inför varje nytt uppdrag och när anledning uppkommer i befintliga 
uppdrag skall pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller 
hennes förmåga eller vilja att utföra uppdraget med opartisket, självständighet och 
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objektivitet. Om sådana omständigheter föreligger för revisorn eller någon annan i den 
revisionsgrupp som revisorn är verksam ska revisorn avböja eller avsäga sig uppdraget. 

 

Figur 1: FARs flödesschema (FAR, 2002, s. 616). 

2.5 Faktorer som kan påverka oberoendet 
Tepalagul och Lin (2015) beskriver fyra faktorer som kan påverka revisorns oberoende; 
konsulttjänster, klientens betydelse, uppdragslängd och klientens anknytning till 
revisionsfirman. Hoten mot oberoendet kan även vara möjligheter för revisorn att införskaffa 
kunskap för att göra en mer rättvis bedömning av klienten (Tepalagul & Lin, 2015; Simunic, 
1984).  

2.5.1 Konsulttjänster 
Konsulttjänster, även kallat non-auditing services eller NAS är tjänster som revisionsbyrån gör 
på uppdrag av klienten men som inte är direkt kopplade till revisionen (Svanström, 2013). 
Enligt Carrington (2010) utgör konsulttjänster en betydande del av revisionsbyråers intäkter, i 
vissa stora revisionsbyråerna i Sverige utgör det till och med över hälften av omsättningen. 
Carrington (2010) anser att dessa bolag nästan kan beskrivas som konsultbolag vars 
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verksamhet till en del råkar vara revision. Huruvida konsulttjänster påverkar revisionens 
kvalitét och tillförlitlighet finns det delade meningar om. Lagrum och regelverk begränsar ofta 
revisorns och byråns möjlighet att utföra tjänster som anses kunna äventyra revisorns 
oberoende (Tepalagul & Lin, 2015). Tepalagul och Lin (2015) menar dock att många 
yrkesverksamma revisorer anser att konsulttjänster bidrar till bättre förståelse av klientens 
verksamhet vilket i förlängningen ger dem möjlighet att göra en mer rättvis bedömning i 
revisionen.  

Enligt Ye et al. (2011) är ett argument för att revisorn ska utföra NAS att dessa tjänster kan 
verka för det allmänna intresset och öka revisionens kvalitet. Kinney et al. (2004) fann i sin 
studie att NAS har en positiv korrelation med företags fortlevnad, vilket förklaras utav den 
kunskapsöverföring som sker mellan revisions- och rådgivningstjänster. Genom att byrån 
utför andra tjänster än revision lär sig revisorn hur verksamheten fungerar och således även 
vilka risker som finns i företaget (ibid.).  

Pott et al. (2009) anser att det ekonomiska bandet mellan revisionsbyrån och klienten kan 
stärkas när byrån erbjuder NAS. Det ökade ekonomiska bandet kan i sin tur leda till ett 
minskat oberoende därför att; revisorn är mindre villig att kritisera det arbete som utförts av 
den avdelning på byrån som utfört NAS till klienten, byrån vill inte förlora de lukrativa 
konsulttjänsterna till klienten, och byrån vill inte förlora sitt revisionsuppdrag. Moral hazard 
kan leda till att revisorn accepterar en viss nivå av beroende i utbyte av konsulttjänster (ibid.). 
Ye, et al. (2011) beskriver att en revisionsbyrå som erbjuder både revision och NAS till 
samma klient egentligen har två typer av parter att förhålla sig till; revisionskommittén, 
aktieägare och redovisningsbehöriga som har ett intresse i revisionen, och företagsledningen 
som har ett intresse i NAS. Det kan därför uppstå en potentiell intressekonflikt för revisorn. 
Svanström (2013) menar att vissa former av NAS har större risk än andra att påverka 
revisorns oberoende. Ezzamel, Gwilliam och Holland (2002) fann i en studie utav NAS i 
Storbritannien att i synnerhet finansiell- och skatterådgivning har en stark positiv korrelation 
med revisionsarvodet för samma byrå, vilket kan minska oberoendet.   

2.5.2 Klientens betydelse 
Revisorns arvode betalas av klienten vars finansiella rapporter revisorn ska granska. Om 
enskilda klienter är av stor ekonomisk betydelse kan det öka risken för att revisorn ger efter 
för påtryckningar från klienten och således kompromissar oberoendet (Tepalagul & Lin, 
2015). Khurana och Raman (2006) fann i sin studie av big-5 byråer att investerare ser 
ekonomiska band mellan revisionsbyrå och klient som negativt. Vidare fann de i sin studie att 
det synbara oberoendet påverkas mer negativt än det faktiska av ekonomiska band. I fallet 
Arthur Andersen, fick den tidigare big-5 byrån sin licens indragen efter två större skandaler 
där byrån bland annat anklagats göra sig för beroende av klienterna Enron och Worldcom. 
Båda klienterna var stora intäktskällor som Arthur Andersen hade ett nära sammarbete med, 
vilket innebar att byrån underlät sig att skriva orena revisionsberättelser för att skydda sina 
intäkter (Ball, 2009).  

Revisorsyrket är en hårt ansatt profession, där både rättsliga sanktioner och skadat rykte 
riskerar att minska framtida intjäningsförmåga. Revisorer har således både marknadsbaserade 
och institutionella incitament att agera professionellt och oberoende även gentemot 
betydelsefulla klienter (Li, 2009). Craswell et al. (2002) fann i sin studie utav Australienska 
revisionsbyråer att ingen korrelation fanns mellan den ekonomiska betydelse en klient haft för 
byrån och andelen rena revisionsberättelser. Resultaten föreslår att klientens betydelse inte har 
någon inverkan på huruvida revisorn skriver en ren eller oren revisionsberättelse (ibid.). Även 
Reynolds och Francis (2001) menar att klientens ekonomiska betydelse inte kompromissar 
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revisorns oberoende. I sin studie fann de även att revisorer i big-5 byråer är mer restriktiva till 
att skriva rena revisionsberättelser till större än mindre klienter. Resultaten föreslår att risken 
för rättsliga sanktioner och försämrat anseende väger tyngre än ekonomiska fördelar för big-5 
revisorer i större bolag (ibid.) 

2.5.3 Klientens anknytning till och inflytande på revisionsfirman 
Nära anknytningar mellan revisionsbyrå och klient kan riskera revisorns oberoende (Lennox, 
2005). Imhoff (1978) beskriver tre potentiella revisor-klient relationer som kan skada 
oberoendet: (1) revisorn kan se klienten som en potentiell arbetsgivare; (2) revisorn kan 
komma för nära klienten som revideras; (3) möjligheten för revisorn att agera oberoende om 
före detta kollegor är ekonomiansvariga på företaget som revideras. Lennox (2005) menar att 
klienter med stark anknytning till revisionsbyråer har en signifikant högre sannolikhet att 
motta rena revisionsberättelser. Hatfield, Jackson och Vandervelde (2011) fann att klienters 
inflytande påverkar revisorns oberoende negativt och även minskar revisorns benägenhet att 
kritiskt granska klientens verksamhet. I Lennox och Park (2007) studie fann de att om en före 
detta revisor är en högt uppsatt chef för ett nytt bolag tenderar det nya bolaget att välja samma 
revisorsbyrå som chefen tidigare arbetat för. Bandet tenderar också att vara starkare desto 
nyligare den före detta revisorn har lämnat revisionsbyrån. I de fallen där bolaget har en 
utomstående revisionskommitté är det dock lägre sannolikhet för att chefens gamla byrå väljs 
(ibid.). I både Enron och WorldCom var en stor del av ekonomifunktionen före detta revisorer 
från Arthur Andersen (Ball, 2009; Lennox, 2005). 

Nära anknytning mellan klient och revisionsbyrå anses ofta kunna hota oberoendet (Imhoff, 
1978; Lennox, 2005) och i USA förbjuder Sarbanes-Oxley Act numera klienter från att 
anställa före detta revisorer direkt till ekonomiavdelningen (Geiger, North & O'Connel, 2005). 
Geiger et al. (2008) fann dock att företag som anställde sina före detta revisorer kunde få en 
bättre intjäningsförmåga, det gäller i synnerhet mindre företag där inte ekonomifunktionen var 
lika utvecklad. Studien visade även att det inte heller fanns någon signifikant negativ effekt på 
den finansiella rapporteringen i företag som anställt sin före detta revisor, vilket indikerar att 
revisorns oberoende inte påverkas. 

2.5.4 Uppdragslängd 
Gällande revisorns uppdragslängd, på engelska kallat auditor tenure, finns det två motsatta 
åsikter om dess påverkan på revisorns oberoende. Den ena sidan anser att under tiden som 
revisor-klient förhållandet fortskrider kan revisorn utveckla en vänskapsrelation vilken ökar 
sannolikheten för att revisorn agerar i förmån till klienten. Den andra sidan anser att en 
fortskridande uppdragslängd ger revisorn en bättre förståelse och expertis för klientens affärer 
vilket ger högre kvalitet på revisionen (Tepalagul & Lin, 2015). 

Shockley (1981) hävdar att ett långt samarbete mellan revisorn och klienten kan innebära att 
självgodhet, brist på innovation, mindre rigorösa granskningsåtgärder och ett utvecklat 
förtroende för klienten kan uppstå. Carey och Simnett (2006) finner två argument som stödjer 
den negativa association revisorns uppdragslängd har på revisionskvaliteten; (1) oberoendet 
undermineras när personliga relationer utvecklas mellan revisorn och klienten, samt (2) en 
försämring av revisorns förmåga att kritiskt granska klienten på grund av vänskapshotet. En 
ren revisionsberättelse kan bara utfärdas om revisorn objektivt granskar företagets 
räkenskaper och samtidigt motstår klientens påtryckningar. Enligt Carey och Simnett (2006) 
får den negativa associationen mellan uppdragslängd och oberoende att revisorns benägenhet 
att utfärda en oren revisionsberättelse minskar desto längre revisorn innehar uppdraget. Deis 
och Giroux (1992) fann att revisionskvaliteten minskar när uppdragstiden förlängs där 



12 
 

förklaringen är att revisorn med tiden antingen blir opportunistisk eller självbelåten. 
Revisorns incitament kan med tiden skifta från att granska klienten till att behålla intäkterna 
från klienten och revisionsuppdraget, något DeAngelo (1981) gör en jämförelse med 
hyresintäkter (quasi-rents). Bilden av revisionsarvoden som en klient-specifik hyra som 
revisorn kan erhålla över tiden kan skapa ett ekonomiskt beroende som i sin tur försämrar 
oberoendet (DeAngelo, 1981; Pott et al., 2009). Gemensamt för denna syn på uppdragslängd 
är att obligatorisk byrårotation förespråkas (Carey & Simnett, 2006; Tepalagul & Lin, 2015). 

Revisorns uppdragslängd har även beskrivits ge revisorn en bättre förståelse och expertis för 
klientens affärer, vilket skulle ge högre kvalitet på revisionen (Tepalagul & Lin, 2015). 
Geiger och Raghunandan (2002) fann att lång uppdragslängd inte hade ett samband med 
felaktig revision. De förklarar istället att det finns en inlärningskurva för revisionen där 
revisorn över tiden får bättre kunskap om klienten och även får lättare att vara skeptisk till 
klientens uttalanden. Lång uppdragslängd kan enligt Geiger och Raghunandan (2002) 
underlätta för revisorn att utfärda en oren revisionsberättelse. Myers et al. (2003) samt Chen 
et al. (2008) fann en positiv relation mellan revisorns uppdragslängd och lönsamhet. 
Daugherty et al. (2012) undersökte hur obligatorisk revisorsrotation påverkar 
revisionskvaliteten och fann att kvaliteten minskar på grund av att revisorer måste omskolas 
på företagets räkenskaper. Porter et al. (2003) anser att argument mot rotation är att 
revisionsarvoden kommer öka då de första åren av ett revisionsuppdrag är mer kostsamma, 
samt att kvaliteten på revision kommer minska för att revisorer är mindre motiverade att 
genomföra en tidsbegränsad revision. 

2.6 Reglering utav marknaden  
Revisorer är lagstadgade att upprätthålla revisionskvalitet och regelverken är viktiga för att 
skydda användare kopplade till företagen (Gilberson & Herron, 2014). Tidigare kunde olika 
länders regelverk för revision inom den Europeiska Unionen vara väldigt olika, men numera 
har de harmoniserats för att följa EU:s revisionsdirektiv. Skandaler kopplade till bolag som 
Kreuger, Prosolvia och Enron ger ofta lagstiftarna injektioner för att strama åt regelverken 
(Öhman & Wallerstedt, 2012). 

Med anledning utav finanskrisen 2008 och den oberoendeproblematik som uppdagades, 
röstade EU den 16 april 2014 igenom ett nytt revisionspaket som skall införas under 2016. 
Paketet leder till förändringar gällande revision i framförallt bolag av allmänt intresse 
(börsbolag och banker). Bland annat kommer regelverken förändras med avseende på: 
obligatorisk byrårotation, begränsad konsulterande rådgivning och personliga 
sanktionsavgifter för revisorer (EEG 537/2014). 

Obligatorisk byrårotation - Revisionsbyråer får inte inneha revisionsuppdrag hos företag utav 
allmänt intresse i mer än 10 år. Är klienten ett icke-finansiellt börsbolag kan dock under vissa 
premisser besittningstiden förlängas i upp till 24 år. 

Begränsad konsulterande rådgivning - Den sittande revisionsbyrån hindras från att sälja vissa 
tjänster till bolag utav allmänt intresse och intäkterna för den totala konsultationen får inte 
överstiga 70 % utav arvodet för den lagstadgade revisionen. 

Personliga sanktionsavgifter för revisorer - Revisorsnämnden ges befogenhet att utfärda 
personliga sanktionsavgifter på upp till €1 000 000 (ibid.). 
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2.7 Sammanfattande modell  
Teorin har beskrivit att det finns fyra faktorer som kan påverka revisorns oberoende; 
konsulttjänster, klientens betydelse, klientens anknytning/inflytande och revisorns 
uppdragslängd. Vi har utifrån faktorerna påbörjat en modell för att undersöka hur dessa 
faktorer kan utgöra hot mot revisorns oberoende.  

 

Figur 2: Egenskapad modell över faktorer som kan påverka revisorns oberoende 
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3. Metod 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Den litteraturstudie som genomförts inför uppsatsen pekar på att tidigare studier är oense om 
hur olika faktorer påverkar oberoendet, varför uppsatsen ämnar beskriva, förklara och 
formulera en modell för revisorns oberoende. Enligt Jacobsen (2002) är kvalitativ metod att 
föredra när forskaren i ringa omfattning vet vilken information som skall eftersökas, då stor 
vikt läggs på den unika respondenten. En kvalitativ ansats har i uppsatsen varit lämplig 
eftersom respondenterna varit revisorer som besitter expertis inom området revision, vilka har 
kunnat bidra till utökad förståelse och kunskap. Ett kvalitativt upplägg är även mer flexibelt 
samt att svaren bättre kan spegla respondentens verklighet. Informationen som insamlas i 
samband med den kvalitativa undersökningen bidrar till att skapa förståelse och precisera 
problemet (ibid.). 

3.2 Litteraturstudie 
Sökmetoderna som använts för att finna relevanta vetenskapliga artiklar har huvudsakligen 
varit datoriserad, där söktjänsterna Google Scholar, Summon och ERIC samt portalerna 
Emerald, JStor och Scopus har använts. Datorbaserad sökning beskrivs av Backman (2008) 
som tidsmässigt och ekonomiskt överlägsen manuell sökning då databaserna ofta är större och 
mer lättillgängliga. Enligt Backman (2008) krävs att nyckelord som används vid 
litteratursökning är breda nog för att få tillräckligt med träffar samtidigt som de är precisa nog 
för att utesluta artiklar som inte är relevanta för studien. De huvudsakliga nyckelorden i 
studien har varit kombinationer av orden: audit, independence, threats, och factors. 

3.3 Metodval 
Induktiv, deduktiv och abduktiv är tre forskningsansatser som används för att samla in data 
och dra slutsatser (Jacobsen, 2002). Induktiv metod används huvudsakligen när 
forskningsobjektet inte tidigare har förankrats i någon befintlig teori. Metodansatsen utgår 
från observationer för datainsamling, vilken sedan bearbetas och ligger till grund för skapande 
av teori (Bryman & Bell, 2010). I en deduktiv forskningsansats ligger istället utgångspunkten 
i redan befintlig teori som hypotesprövas för att sedan antas eller förkastas. Induktivt och 
deduktivt arbetssätt beskrivs ofta som två motpoler till varandra vilket kan skapa 
komplikationer i undersökningar. Istället kan abduktiv, ett samspel mellan induktiv och 
deduktiv ansats användas (ibid.). Uppsatsen har utgått från en abduktiv ansats eftersom 
utgångspunkten har varit befintlig teori som sedan testats och bidragit till uppkomsten av nya 
teoretiska implikationer. 

3.4 Intervjuer 
Jacobsen (2002) menar att intervjuer kan göras antingen mer eller mindre öppna. I studien har 
mer öppna intervjuer använts, då de enligt Jacobsen (2002) ger möjlighet till följdfrågor som 
öppnar upp för en mer omfattande informationsinsamling. Individuella besöksintervjuer är 
kostnadskrävande och telefonintervjuer kan därför vara ett bra alternativ enligt Jacobsen 
(2002). Eftersom respondenterna befunnit sig på olika geografiska platser har 
telefonintervjuer genomförts som insamlingsmetod av data. Antalet respondenter har även 
begränsats till sex stycken av resursmässiga skäl.  

Enligt Brinkmann och Kvale (2015) används ljudinspelning, videoinspelning, anteckningar 
och att minnas som metoder att registrera en intervju. Fördelen med att spela in intervjuer är 
att de som intervjuar kan koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun, istället för att 
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koncentrera sig på att nedteckna vad som sägs. Intervjupersonens val av ord, ton och pauser 
kan även genom inspelningen medge otaliga omlyssningar (ibid.). Samtliga intervjuer har 
spelats in och transkriberats med syfte att underlaget skall bli korrekt återberättat. 
Intervjumetoden har även medgett att fokus kunnat ligga på intervjusvar och eventuella 
följdfrågor. Utformning av intervjufrågor har utgått från den teoretiska referensramen. 
Intervjuguiden har strukturerats med en fast ordningsföljd med öppna svarsalternativ för att ta 
fram essensen i respondenternas svar och låta dessa svara fritt (Jacobsen, 2002). 

3.5 Urval 
För att besvara problemformuleringen har revisorer från sex stycken byråer intervjuats. 
Urvalet av byråer har riktats mot Big-4 byråer, vilka benämns större byrå, och mindre byråer. 
Valet av Big-4 byråer gjordes på den grund att de är störst och ledande inom 
revisionsbranschen. Sannolikheten att intervjun ska ge informativa svar ökar därför att Big-4 
byråer besitter en stor kompetens och har klienter från det minsta enmansföretaget till 
börsnoterade bolag. Revisorer från två andra byråer har även intervjuats för att få mångfald i 
empirin. 

För att få tag i respondenter att intervjua har revisionsfirmor sökts upp på 
arbetsmarknadsmässor. Där har kontaktuppgifter erhållits till revisorer med erfarenhet av 
revisorns oberoende. Metoden att personligen träffa revisionsbyråer har gett gott resultat i att 
få tag i respondenter med god kunskap om oberoendet. 

Kvale (1997) anser att antalet respondenter som behövs till en studie är beroende på hur syftet 
lyder och kvaliteten på intervjuerna är av störst betydelse där kvantiteten kommer i andra 
hand. I och med att uppsatsen har en kvalitativ utgångspunkt har fokus legat på att erhålla 
kvalitativa svar snarare än erhålla en större kvantitet av svar. Därför har sex intervjuer ansetts 
tillräckligt för att erhålla empiri som kan ge svar på problemformuleringen. 

3.6 Etiska överväganden 
Utifrån etiska aspekter i förhållandet till respondenter har uppsatsen uppfyllt de tre grundkrav 
Jacobsen (2002) ställer; informerat samtycke, krav på privatliv och krav på att bli korrekt 
återgiven. Detta innebär att uppsatsens respondenter frivilligt deltagit i undersökningen, att de 
som undersökts har rätt till ett privatliv och att resultatet i den utsträckning det är möjligt 
återgivits fullständigt och i rätt sammanhang. Respondenter har vid intervjutillfället blivit 
informerade om att de får vara anonyma i uppsatsen. Efter att tre av sex respondenter ville 
vara anonyma har uppsatsen utgått från att anonymisera all empiri och respondenterna har 
istället erhållit fiktiva namn. För att uppsatsen ska uppfylla ett ärlighetskriterium enligt 
Backman (2008) har inte kontroversiella, motsatta eller alternativa aspekter, teorier och 
uppfattningar utelämnats från rapporten.  

3.7 Analysmetod 
Beskrivning 

Det första steget i analysprocessen är enligt Jacobsen (2002) att beskriva data genom att 
transkribera intervjuerna och sedan annotera den data (Jacobsen, 2002). I och med att 
intervjufrågorna var öppna har respondenterna kunnat svara fritt vilket har lett till 
uttömmande svar. Vissa svar har fallit utanför frågeställning varför de har sållats bort. 
Meningskoncentrering innebär enligt Kvale (1997) att de uttalanden som intervjupersoner har 
uttryckt formuleras mer koncist, där långa uttalanden pressas samman till korta meningar där 
den väsentliga innebörden omformuleras i några få ord. Transkriberingarna har koncentrerats 



16 
 

likt Kvale (1997), dock har intressanta citat infogats från respondenterna för att förstärka de 
fenomen som beskrivs.  

Kategorisering 

Enligt analysprocessen ska data efter transkribering och meningskoncentrering systematiseras 
och kategoriseras (Jacobsen, 2002). Kategorierna togs fram utifrån gemensamma ämnen och 
teman i datamaterialet. Dessa kategorier var syn på oberoende, faktorer som kan påverka 
revisorns oberoende, attityd till reglering utav marknaden, samt övriga åsikter kopplat till 
oberoendeproblematiken. Kategorierna följer utformningen av intervjuguiden som i sin tur 
baseras på följden av den teoretiska referensramen, detta för att teori och empiri ska 
presenteras på ett konsekvent sätt. Empirin presenterar varje intervju för sig för att underlätta 
för läsaren att förstå vilken respondent som säger vad. 

Kombination 

Det sista steget i analysprocessen är kombination som innefattar att bringa ordning i data, leta 
efter orsaker, samband och göra försök att generalisera data (Jacobsen, 2002). Utifrån den 
teoretiska referensramen diskuteras empirin för att i analysen lyfta upp de essentiella likheter 
och skillnader som finns mellan empiri och teori. Utifrån de likheter och skillnader formuleras 
en modell som förklarar vilka faktorer som påverkar revisorns oberoende. 

3.8 Metoddiskussion 
Följande avsnitt diskuterar uppsatsens giltighet och tillförlitlighet. Med uppsatsens giltighet 
avses att kritiskt undersöka om uppsatsen mätt det som avsetts att mäta och om resultaten går 
att generalisera (Jacobsen, 2002). Denna giltighet kan delas upp i intern och extern giltighet.  

Intern giltighet 

Enligt Jacobsen (2002) är intern giltighet att det undersökta fenomenet beskrivits på ett 
korrekt sätt. Validering av data innebär att kritiskt värdera källornas vilja att ge korrekt 
information. Intervjuerna har i uppsatsen utförts anonymt vilket kan anses motivera 
respondenter att ge korrekt information då respondenter inte haft motiv att ge socialt 
önskvärda svar, ha en dold agenda eller att undvika att svara sanningsenligt om frågan 
upplevts som känslig. En nackdel med anonyma svar är att tilltro till respondenternas roll och 
kompetens kan utebli för läsaren. Jacobsen (2002) anser att källornas närhet till det 
undersökta fenomenet bör granskas. Respondenterna är auktoriserade revisorer med flera års 
erfarenhet av revisionsbranschen och det har framgått i intervjuerna att de har god kunskap 
om revisorns oberoende. Intervjufrågorna har presenterats i en fast ordningsföljd där 
respondenten i viss mån styrts av frågans ämnesinnehåll. Frågorna har varit öppna utan några 
svarsalternativ där respondenten kunnat svara fritt på frågorna. För att underlätta för 
respondenterna att ge kvalitativa svar har frågorna skickats ut i förväg, vilket får respondenten 
tid att förbereda svar istället för att svara spontant. 

Extern giltighet 

Enligt Jacobsen (2002) är extern giltighet i vilken grad resultatet kan generaliseras på en 
population. Den externa giltigheten är beroende på om uppsatsens resultat kan reproduceras i 
en ny undersökning med samma förutsättningar. Uppsatsen urval har bestått av sex intervjuer 
och det låga antalet har varit en förutsättning för att gå på djupet i intervjuerna, dock kan det 
påverka huruvida resultaten är generaliserbara. Då respondenterna till stor del är från Big-4 
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byråer som är ledande inom branschen med stor kunskap och utarbetade policys för revisorns 
oberoende kan det argumenteras för att studiens resultat går att reproducera, vilket skulle tyda 
på att resultatet är generaliserbart. 

Av de sex respondenterna var fyra från Big-4 byråer och två från mindre byråer. Att det finns 
respondenter från båda grupper ger en större mångfald i svaren. Dock kan den ojämna 
fördelningen ha en påverkan på datamaterialet. 

Tillförlitlighet 

Undersökningar utsätter det undersökta intervjuobjektet för stimuli och signaler som enligt 
Jacobsen (2002) kan påverka undersökningens tillförlitlighet. Det bör utifrån den 
ståndpunkten granskas huruvida undersökningsmetoden kan påverka själva resultatet.  

Enligt Jacobsen (2002) kan den person som intervjuar, platsen för intervjun samt om den är 
planerad eller spontan påverka resultatet. Genom att skicka ut frågorna till intervjupersonen i 
förväg för att intervjupersonen ska kunna förbereda sig minskar påverkan av intervjuaren. 
Intervjuerna har även bokats i förväg och genomförts under dagtid över telefon när 
respondenten befunnit sig på sin arbetsplats. 

 

3.9 Respondenter 
Namn: Intervju utförd: Byrå och auktorisation: 

Adam 2016-04-08  Auktoriserad revisor, delägare i big-4 byrå 

Bertil 2016-04-25  Auktoriserad revisor, mindre byrå 

Carl 2016-04-26  Auktoriserad revisor, big-4 byrå 

Diana 2016-04-27  Auktoriserad revisor, big-4 byrå 

Erika 2016-04-28  Auktoriserad revisor, mindre byrå 

Fredrik 2016-05-04  Godkänd revisor, big-4 byrå 
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4. Empiri 

4.1 Intervju 1 - Adam 
Adam är delägare på en Big-4 byrå och har arbetat som revisor i över 20 år. Han har varit 
auktoriserad revisor sedan 2005 och innehar titeln Director of independence vilket innebär att 
han ansvarar för oberoendefrågor på byrån. 

4.1.1 Syn på oberoende 
Enligt Adam innebär oberoende att revisorn uppfattas oberoende inte bara faktiskt utan även 
synbart. Om en revisor är oberoende enligt regelverket men allmänheten inte uppfattar 
personen som oberoende, då är den person per definition inte oberoende. Adam exemplifierar 
med att nämna Panamaskandalen och berättar att det är möjligt att aktörerna i skandalen 
agerat enligt regelboken, dock kommer allmänheten aldrig acceptera ett sådant beteende. 
Detsamma gäller för en revisor som genomför en konsulttjänst för att den är tillåten enligt ett 
regelverk men som kan uppfattas som stötande av andra. Vidare förklarar Adam att den 
miljön revisorn arbetar i kan göra att revisorn får skygglappar och uppfattar vissa tvivelaktiga 
aktiviteter som normalt beteende. 

“Då måste man försöka ställa sig utanför den egna rollen, kliva ur sin egna 
kostym och ställa sig som en vanlig människa, medborgare. Hur skulle jag 
uppfatta att en revisor är med på en lyxjakt? Känner man att man är ute på 
gråmarker ska man hellre kliva tillbaka och säga nej snarare än att försöka 
konsolidera att genomföra det där. Då är man oberoende tycker jag.” 

Adam nämner att det finns särskilda processer för att testa oberoendet, där framförallt 
revisorslagen ställer upp ett antal kriterier. Utifrån de kriterierna har hans byrå utarbetat en 
analysmodell där revisorer testar oberoendet mot fem olika hot; självgranskningshotet, 
vänskapshotet, egenintressehotet, partställningshotet och skrämselhotet. Utöver dessa fem 
olika hot finns det en generalklausul som innefattar alla övriga omständigheter som kan rubba 
förtroendet. Adam förklarar att en revisor som är osäker på en oberoendefråga kan konsultera 
med en kollega eller företagets riskansvarige. Om revisorn har stämt av med kollegor och 
dokumenterat sitt oberoende och ändå råkar ut för en granskning kommer byrån att stödja 
revisorn. 

Om revisorn efter konsultation med kollegor fortfarande är osäker kan revisorn kontakta FAR, 
revisorernas intresseorganisation. Skulle den konsultationen inte räcka kan revisorn kontakta 
revisorsnämnden för att diskutera frågan med dem. Om inte heller det räcker är det sista steget 
enligt Adam att skicka in en formell förfrågan till revisorsnämnden och begära ett 
förhandsbesked. Revisorsnämnden har en skyldighet att ge ett förhandsbesked efter förfrågan 
och måste förhålla sig till det. 

Enligt Adam måste alla medarbetare varje år testa sitt oberoende mot analysmodellen för att 
bekräfta att personen fortfarande är oberoende. Detta sker för varje uppdrag personen innehar. 
Även händelser som uppkommer under året där oberoendet kan hotas måste prövas. Adam ger 
ett exempel där ett företag anställer revisorns partnerkollegas fru som CFO vilket kan skapa 
ett nära anhörig-hot. Vid en sådan situation måste revisorn på en gång ompröva sitt 
oberoende. 

På frågan om revisorns förhållningssätt till oberoende skiljer sig i mindre respektive större 
företag beskriver Adam att revisorsyrket egentligen kan betraktas som två olika yrken. En 
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revisor som arbetar mot större bolag, börsnoterade bolag eller bolag av allmänt intresse utövar 
sitt yrke som en professionell revisor. För ägarna i sådana bolag är det största värdet att 
revisorn är en nitisk granskare. En revisor som arbetar mot mindre firmor har istället en 
förväntan på sig att agera mer som konsult än granskare. Regelverket är även lite mer 
tillåtande för mindre bolag och revisorn får hjälpa till lite med bokföringen och 
årsredovisningen. Dock gäller det enligt Adam att ha koll på att revisorn inte gör för mycket 
som kan riskera dennes oberoende, för oavsett vilken storlek på bolaget skall revisorn vara 
oberoende. 

4.1.2 Faktorer som kan påverka revisorns oberoende 
Den största fördelen med att revisionsbyrån även utför konsulttjänster till samma klient är den 
kompetens kring klientens rutiner och processer som revisionsbyrån innehar som ger en enkel 
och effektiv konsultation. Det finns enligt Adam en effektivitetsvinst för klienten att anlita sin 
revisor då de slipper sätta in en extern konsult i problemställningen. Nackdelen är motsatsvis 
att det kan uppstå ett självgranskningshot. Exempelvis om revisorn gör bokslutet och 
upprättar årsredovisningen blir det naturligtvis att revisorn granskar något han själv upprättat. 
Då faller hela syftet med revisorns uppgift. Dock gör Adam en skillnad på olika typer av 
konsultation där revisorn får och måste rådge klienten i vissa frågor. 

“Vi kan ju inte säga till dem att skicka årsredovisningen och sen säga fel, fel, fel, 
gör om. Vi får ju säga till dem att IAS 13 säger det här och utifrån det bör ni ta er 
en funderare på om det är på det här sättet ni vill redovisa det på eller på det här 
sättet. Kontrasten till det är ju då att ´aha ni kan inte utvärdera om det är en 
finansiell eller operationell leasing för att ni inte kan regelverket, om ni bara ger 
oss kontraktet så gör vi den utvärderingen´, och i nästa vända ska vi revidera den, 
det går ju inte då.” 

Adam beskriver att det ur ett oberoendeperspektiv finns en tydlig risk med klientens betydelse 
för revisorns oberoende. Revisorer får sin inkomst från klienten och ju viktigare klienten är, 
desto mer fokus har revisorer på att möta klientens förväntningar. Det finns policys och 
rutiner för att motverka att revisorns oberoende hotas av klientens betydelse men det kan dock 
vara svårt att skydda sig mot alla situationer.  

“Även vi revisorer är människor och i ett läge där man hamnar i en pressad 
situation och man vet att om jag tappar den här klienten får det stora 
konsekvenser för mig, så är ju det definitivt ett hot.” 

Även klientens inflytande är ett hot mot revisorns oberoende. Adam ger ett exempel att 
revisorn identifierar någonting som kan leda till en oren revisionsberättelse kan det uppstå 
situationer där klienten försöker utnyttja någon form av påtryckningsmedel. För byråns egen 
del säger Adam att de har mycket kontrollsystem som säkersteller att ingen form av inflytande 
från klienten skall kunna ske. Han ser risken för att inflytande utövas av klienter som större i 
byråer som saknar kontrollsystem för att motverka det, ofta mindre revisionsbyråer.  

Fördelar som uppstår desto längre revisorn innehar sitt uppdrag är att revisorn får en bättre 
insikt i bolaget och kan tillföra mer värden. En nackdel med längre uppdragstid är att 
kvaliteten på revisionen kan minska därför att revisorn med tiden kan bli mindre noggrann 
med sin granskning. När en revisor får ett nytt uppdrag är denne väldigt engagerad i att göra 
en gedigen granskning. Det första året innebär revisionsuppdraget ofta en förlust för 
revisionsfirman därför att det är mycket information revisorn behöver sätta sig in i. För att 
hitta effektivitet i revisionen blir de nästkommande revisionerna mindre. En annan nackdel 
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med lång uppdragstid är att det kan uppstå vänskapshot. Även om en revisor vill visa sig 
duktig första året kan revisorn inte heller vara för fyrkantig så att företaget tycker att revisorn 
är jobbig. Det är enligt Adam en balansgång där revisorn måste ha en viss relation med 
klienten utan att riskera sin integritet. 

4.1.3 Attityd till reglering utav marknaden 
Adam anser att obligatorisk byrårotation är en vettig lösning på problemet med att revisionen 
med tiden blir mindre skarp. Dock hade han velat se att rotationen gjordes vart tionde år utan 
några undantag. De nya reglerna gällande konsulttjänster och sanktionsavgifter tror Adam 
kommer innebära att revisionsfirmor gör mindre konsultation. Även bolagen har ett ansvar 
och kommer bli mer försiktiga med att anlita sina revisorer för att göra extra tjänster. För att 
täcka upp inkomstbortfallet kommer revisionsarvodena att gå upp vilket även får effekten av 
att revisionen blir mer värdefull. Vidare ser Adam att de nya reglerna kan resultera i två 
scenarier; hela marknaden anpassar sig så att revisionsfirman endast gör revisionen och att 
klienten får ta in en annan revisionsfirma som sin rådgivare och konsult, eller så fortsätter 
firmor att jobba som idag fast med stora interna kompetensavdelningar för att säkerställa att 
revisorn inte gör fel i sina bedömningar. Det får resultatet att revisionsfirmor blir mer 
försiktigare och oftare får säga nej till att göra en konsulttjänst hos klienten. 
Sanktionsavgifterna anser Adam vara helt orimliga: 

“Nu innebär det här för mig att om jag gör ett felsteg kan jag bli tvungen att pynta 
upp ur egen plånbok en miljon kronor, vilket i sig är fullständigt galet att vi ska 
behöva ha den typen av sanktionsavgifter när styrelsen inte har några 
sanktionsavgifter överhuvudtaget.” 

Adam tror att den ökade risken kan täckas upp utav nya försäkringslösningar som kan komma 
ut på marknaden. Denna premie behöver revisorn få täckning för vilket innebär att 
revisionsarvodena kommer ökas. 

Förutom sanktionsavgifterna är Adam positiv till de nya lagändringarna. På frågan om det 
finns några andra förändringar som kan bidra till att öka revisorns oberoende svarar Adam att 
det skulle vara om revisionen förstatligades. Detta hade dock fått effekten av en 
kompetensflykt därför att en myndighet aldrig skulle betala ut de ersättningar som är rimlig 
för den kompetensnivå revisorn representerar. Revisionen hade blivit starkare ur ett 
oberoendeperspektiv men på det hela taget hade revisionen blivit sämre. 

4.2 Intervju 2 - Bertil 
Bertil är auktoriserad revisor och jobbar på en mindre byrå i Sverige. Han har varit 
auktoriserad i åtta år och arbetat inom branschen i 15 år. Bertil har mellan 100 och 150 
kunder, där merparten är små och medelstora ägarledda bolag. 

4.2.1 Syn på oberoende 
För Bertil är oberoendet en grundsten i yrket och det är synnerligen viktigt att omgivningen 
uppfattar honom som oberoende. Kunskap och oberoende är viktigt för att ge trovärdighet till 
revisionen och revisionsberättelsen. Samtidigt menar Bertil att det inte får gå till absurdum; 
även om oberoendetänket hela tiden finns med under uppdraget, måste även byrån vara 
affärsmässig. Det viktiga är att både vara och uppfattas som oberoende av både kunden och 
övriga intressenter. 
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“Det är väl inte så att jag är ute på krogen och nattsuddar med klienter, för även 
om jag är oberoende finns risken att jag inte uppfattas som oberoende av 
allmänheten” 

På byrån används för oberoendeprövning en analysmodell som bygger på den så kallade 
analysmodellen i revisorslagen, med tillägg för storlek på uppdraget. Storleken på uppdraget 
kan mätas i både omfattning och räknat i kronor. Anser Bertil att uppdraget är stort för honom 
som revisor, går han vidare och testar om det är stort för dem som byrå eller om det är 
anpassningsbart. Innan Bertil antar ett uppdrag går han igenom analysmodellen och sedan har 
han den i åtanke genom hela uppdraget, slutligen görs en definitiv oberoendegenomgång vid 
avslutandet av revisionen. 

“En gång hade byrån en snabbväxande kund som vi hjälpte med löpande 
redovisning, men vi avsade oss uppdraget när kunden blev för stor. Kunden kunde 
inte tro sina öron när vi berättade att vi ville utföra färre tjänster åt honom. I det 
fallet ansåg vi på att egenintresset blev för stort och han fick lösa redovisningen 
på annat sätt” 

Bertil är inte revisor i några börsbolag som har tusentals ägare, men han poängterar att ju 
större bolag som revideras, desto fler intressenter finns det att ta hänsyn till. Även i mindre 
bolag kan det finnas mer eller mindre aktiva ägare och det är viktigt att uppfattas som 
oberoende även av dem. Bertil menar att revisionen till stor del görs för att de mindre aktiva 
ägarna skall känna sig trygga i hur bolaget förvaltas. I de fallen där bolagen är väldigt 
skuldtyngda är det också viktigt att revisorn anses vara och är oberoende för att bygga tillit 
gentemot banker och andra långivare. 

4.2.2 Faktorer som kan påverka revisorns oberoende 
Konsulttjänsterna som byrån erbjuder är det mesta kunden kan tänkas vilja ha. Bertil uttrycker 
det som en “One stop shop”, där de kan få allt. Corporate finance delen är dock ganska liten 
och brukar bara erbjudas i de fallen som kunden specifikt frågar efter det. Fördelarna med att 
erbjuda konsulttjänster är framförallt kundkännedomen, vilket gör att byrån kan erbjuda 
kunden en bättre produkt. Bertil säger att rådgivning kan vara en svår balansgång, där det är 
utav yttersta vikt att konsulttjänster utförs på ett korrekt och riktigt sätt. Han menar även att en 
nackdel med byråns rådgivning kan vara att som en revisor fortsättningsvis behålla sin 
objektivitet. 

“Du vill inte att byrån skall rådge en klient för att längre fram som revisor 
behöva göra en pudel och tvinga klienten att skriva ner exempelvis en tillgång. Då 
riskerar byrån och du som revisor att tappa förtroende från både klienten och 
marknaden” 

Blir frågor om vissa typer utav konsulttjänster för komplicerade, rådgör de på byrån internt. 
Bertil menar till exempel att byrån eventuellt kan erbjuda kunden en Due Diligence utav ett 
potentiellt företagsuppköp, men inte värderingen. Det uppköpta bolaget syns som en post i 
balansräkningen och har de varit inblandade i värderingen av bolaget kan självgranskningshot 
föreligga. 

Klientens betydelse skall egentligen inte påverka revisionen och rent oberoendemässigt går 
byrån efter interna rutiner. För väldigt stora uppdrag har de även en risk-management grupp 
som ytterligare skall styrka att revisionen har utförts korrekt och riktigt. Byrån har även 
kvalitetskontroller varje år där de kontrollerar de största uppdragen. Rent praktiskt kan de 
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dock vara mer flexibla och göra revisionen utav större klienter på de datum som denne begär. 
I de fall där klientens betydelse skulle kunna påverka revisionen tror Bertil inte det spelar 
någon roll om det är en revisor i en mindre eller större byrå. 

“Säg att du är partner på en big-4 byrå och tappar ditt största uppdrag som gör 
att du är partner, då är du inte så tuff längre” 

Under sin tid i revisionsbranschen har Bertil inte upplevt klientens inflytande eller anknytning 
till byrån som problematisk. Han kan dock tänka sig att det kan hända att revisorer utsätts för 
påtryckningar, men då gäller det som revisor att stå starkt och inte frångå sina rutiner. 
Analysmodellen finns mycket till för fall där revisorn skulle kunna utsättas för eventuella 
påtryckningar. Generellt tror Bertil att starka revisor-klient anknytningar kan drabba både 
större och mindre byråer och i de fallen leda till ett försämrat oberoende. 

Bertil säger att längre uppdragslängd bidrar till en ökad kunskap kopplat till rutiner, 
betalningsströmmar och generell förståelse utav klienten. Det är även faktorer som gör att 
revisorn kan effektivisera sitt arbete, samtidigt som rådgivning och åsikter blir mer värdefulla 
för klienten. Med avseende på oberoende anser Bertil att vänskapshotet kan bli större över 
tiden och göra att revisorn inte agerar lika kritiskt. På byrån har de som intern rutin att 
kontrollera både den påskrivande revisor och dennes assistenter som har arbetat tillsammans 
med klienten. 

4.2.3 Attityd till reglering utav marknaden 
För tillfället har inte Bertils byrå några uppdrag som begränsas utav kommande reglering, 
men säger att det är möjligt att regelverken även kan komma för revisorer i mindre bolag i 
framtiden. Generellt tror han att byrårotationen kommer att öka kostnaderna kopplat till 
revisionen eftersom en ny byrå inte har samma kunskap om klienten och därför kommer 
behöva göra ett mer grundligt arbete de första åren. Kunden kommer få betala mer för vad 
revisionen faktiskt kostar jämfört med idag då många byråer lämnar ett rabatterat pris för att 
kunna sälja in konsulttjänster och även inneha uppdraget en längre tid. Fördelen med 
rotationen anser Bertil är att det är lättare för både byrå och klient att visa upp sin objektivitet 
mot marknad och intressenter. Dock hade han helst velat se att det inte går att förlänga 
uppdraget upp till 24 år, utan att det ska vara 10 år som gäller. 

“Jag har företaget i de här åren och då gör det inte så mycket att jag skriver en 
oren revisionsberättelse något år, jag kommer ändå ha uppdraget i maximalt 10 
år” 

Bertil vet inte hur relationen ser ut mellan konsulttjänster och revision i dagsläget, för egen 
del utför han väldigt få konsulttjänster i förhållande till revisionstjänster. Han tror dock att 
många byråer har små marginaler på revisionen för de räknar med att kunna sälja in 
konsulttjänster till klienten. En begränsning av andelen konsulttjänster kommer i sådana fall 
öka revisionskostnaderna för klienten. 

Generellt ställer sig Bertil positiv till byrårotation och begränsad konsultation. Revisorer kan 
då uppvisa att de bara utför en viss del konsultation och inte innehar samma kund mer än ett 
visst antal år. Införandet av sanktionsavgifter tror Bertil kan göra att revisorer blir mer 
försiktiga när de skriver under revisionsberättelser. Han tror inte att det finns någon revisor 
som skulle vilja riskera ett sådant signifikant vite, men effekten kan samtidigt bli att 
medarbetare och studenter räds för att bli revisorer. Bertil säger även att yrkeskåren förundras 
över storleken på vitet, då den typen av personliga åtaganden inte existerar i någon annan 
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bransch. Han menar samtidigt att det redan går att stämma byråer och revisorer ifall de har 
agerat ansvarslöst. 

“Tänker du dig fallet Prosolvia så fick PWC och revisorerna betala 750 miljoner 
kronor. Hade det varit en miljon till så hade det inte betytt någonting, utan det var 
de 750 miljonerna som sved” 

Bertil tror överlag att revisorer arbetar professionellt och är väldigt duktiga som yrkeskår, 
både avseende oberoende och andra faktorer som spelar in vid revisionsarbetet. 

4.3 Intervju 3 - Carl 
Carl är nybliven examinerad revisor och jobbar på en big-4 byrå i Sverige. Han har arbetat 
inom byrån i sex år och jobbar framförallt med banker samt små och medelstora aktiebolag. 
Kraven på oberoende är hårdare när det kommer till företag utav allmänt intresse och 
eftersom Carl delvis jobbar med banker är han väldigt insatt i oberoendefrågor. 

4.3.1 Syn på oberoende 
Carl tycker frågan om oberoende är väldigt intressant och aktuell i dagsläget eftersom det är 
någonting han stöter på dagligen och har reflekterat mycket kring. Kortfattat är oberoende för 
honom att han som revisor skall kunna avlämna en revisionsberättelse utan att ha blivit 
påverkad utav en extern part. Det skall inte finnas några yttre omständigheter som skall 
kunnat påverka hans slutsatser. 

Carl testar sitt oberoende genom den så kallade analysmodellen som finns i revisorslagen och 
säkerställer samtidigt att det finns motåtgärder för eventuella hot som kan uppstå. 
Typexemplet för honom är ett så kallat kombiuppdrag, där byrån för ett litet aktiebolag gör 
både bokslut, årsredovisning och revision. Då är det ofta en redovisningskonsult eller 
revisorsassistent som upprättar bokslutet och för att skydda oberoendet får samma person inte 
vara inblandad i revisionen. Byrån säkerställer således att inget självgranskningshot 
föreligger. 

Revisionslaget prövar sitt oberoende med hjälp av analysmodellen minst två gånger under ett 
uppdrag, dels när de inleder uppdraget och dels precis innan de avlämnar revisionsberättelsen. 
Laget testar även oberoendet kontinuerligt genom hela processen och gör en ny 
analysmodellprövning om det uppkommer något som kan hota oberoendet. Hänsyn tas även 
till storleken utav klienten; ju större företag, desto fler intressenter och revisionsmedarbetare 
måste tas i beaktning. Är det dessutom företag utav allmänt intresse eller större företag får 
ingen i deras team eller teamets närstående ha någon som helst koppling till bolaget. Carl 
tillägger även att regleringen i USA är hårdare och mer noggrann. Om han skulle anta ett 
uppdrag med ett amerikanskt moderbolag kan oberoendeprövningen ta flera veckor, medan 
det i Sverige brukar ta några timmar. 

4.3.2 Faktorer som kan påverka revisorns oberoende 
Byrån erbjuder mycket konsulttjänster, bland annat skatterådgivning, internrevision, 
redovisning och corporate finance. Carl har själv jobbat med internrevision utav sparbanker 
och säger att en internrevision i de fallen kan vara ungefär fyra gånger så stora som 
externrevisionen. Med hänsyn tagen till oberoende och storleken på den typen av uppdrag 
tycker han det är uppseendeväckande att byråer förr tilläts göra både intern- och 
externrevision åt exempelvis banker. Det står numera tydligt i IESBAS-etikkod att byråer inte 
får kombinera dessa två tjänster i samma uppdrag. 
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De största fördelarna när byrån kombinerar både konsulttjänster och revision är enligt Carl 
ekonomiska. En utomstående konsult måste lära sig hur verksamheten fungerar innan han 
eller hon kan konsultera på ett effektivt sätt, utför revisionsbyrån konsultationen blir 
uppstartsfasen mycket kortare eftersom de redan besitter mycket kunskap om klienten. Om 
revisionsbyråer utför mycket konsulttjänster finns det dock en oberoendeproblematik, främst 
ett självgranskningshot. Det är därför viktigt för revisorn att hela tiden testa oberoendet och 
veta vilken typ av konsulttjänster som byrån utför. När det kommer till revisionsnära 
rådgivning menar Carl att det enda revisorn får göra är egentligen att justera fel. Inom byrån 
är de väldigt noga med att skilja på revision och rådgivning, det händer även att de får tacka 
nej till viss typ av rådgivning eftersom de anser att det kan riskera revisorns oberoende. Carl 
tror dock att revisorer och byråer kan utföra mycket mer konsultation än vad som egentligen 
är tillåtet. 

“Om du har ett mindre företag som inte besitter hög redovisningsmässig kunskap 
kan de fråga lite snällt om jag vill följa med till banken, det kan jag göra men jag 
kommer aldrig föra kundens talan och liknande. Jag tror dock att det är vanligt 
att revisorer kan följa med till banken och ha åsikter, vilket inte är tillåtet.” 

Carl anser att klientens betydelse är intressant ur två aspekter, klientens ekonomiska betydelse 
och klientens möjlighet att påverka revisorn. Han menar att ju större ekonomiskt intresse 
revisorn har för en kund, desto mer påverkbar kan revisorn tänkas vara och understryker att 
det är viktigt att en kund aldrig tar för stor del av den totala verksamheten. 

“Jag vet en revisor i Borås som hade totalt tre kunder varav en kund var ett av de 
största företagen i staden med vilken han nästan arbetade heltid med. Då kan man 
ifrågasätta om det verkligen är rimligt, tappar revisorn kunden, går verksamheten 
i princip omkull. Ett annat exempel är om jag skulle börja jobba ihop med en 
redovisningsbyrå som ger mig kunder, där jag gör revisionen och 
redovisningsbyrån upprättar bokslut och liknande. Kan jag då vara revisor för 
redovisningsbyrån? Rimligtvis kan jag inte vara det för om redovisningsbyrån är 
en stor del av min inkomstkälla kan det påverka mitt oberoende.” 

All anknytning till kunden påverkar oberoendet, men det är viktigt att komma ihåg 
motåtgärderna som finns i analysmodellen. Revisorer behöver inte per automatik avsäga sig 
uppdraget om oberoendehot uppstår, finns det motåtgärder kan hoten gå att avhjälpa. Hade 
redovisningsbyrån i exemplet ovan endast stått för en försvinnande liten del av den totala 
kundstocken, kanske det inte påverkar oberoendet. 

Carl tycker att de främsta fördelarna med längre uppdrag är kunskapen revisorn får om det 
specifika företaget och om branschen. Över tid lär sig revisorn att förlita sig på företagets 
interna kontroller och hantera de komplexa IT-systemen som många bolag har, det ser Carl 
som en stor fördel. Han säger även att personkemin blir bättre med tiden, vilket underlättar 
arbetet med klienten, framförallt när det kommer till att ställa obekväma frågor och tyda 
klientens svar. 

“Nu skruvar han här på sig, det känner jag igen, då ska vi nog snoka lite till i den 
här frågan.” 

Det positiva med relationer och personkemi kan även bli en risk om det utvecklas till ett 
vänskapshot. Revisorer kan undvika de obekväma frågorna för att de har haft klienten så pass 
länge och känner sig för bekväma. Det skulle även kunna finnas en risk med att bli 
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hemmablind, har revisorn haft klienten länge och alltid gjort revisionen på samma sätt kan det 
vara svårt att vara öppen för nya infallsvinklar i samband med revisionen. 

4.3.3 Attityd till reglering utav marknaden 
Rent generellt tycker Carl att reglering utav marknaden kan vara positivt även om det finns 
saker i de nya regelverken han inte riktigt håller med om. Fördelen med byrårotation är 
framför allt att det ger en bättre insyn i stora företag, revisorer behöver bytas ut efter ett visst 
antal år för att få ny syn och nya infallsvinklar på revisionen i företaget. Även om det är 
positivt med rotation, tror Carl att den kommer bidra till antingen ökning av revisionsarvodet 
eller press på revisorerna att arbeta snabbare. I dagsläget är det stor prispress på revision i 
större bolag, vilket ställer höga krav på revisorer att både arbeta effektivt samtidigt som de lär 
sig bolaget och branschen. Tvingas revisionsbyråer rotera tror Carl att det antingen kommer 
bli högre revisionskostnad för klienten eller risk för sämre kvalitet på revisionen. 

Angående den begränsade andelen konsulttjänster som införs tror inte Carl det kommer att ge 
någon större förändring, han menar att den konsultationen byrån tappar kommer de kunna få 
tillbaka genom att någon annan byrå också tappar konsultation hos andra klienter.  

“Har vi utfört både revision och en hel del konsulttjänster till ett företag och 
sedan blir hindrade att utföra konsulttjänsterna vet vi att andra big-4 byråer sitter 
i samma situation med andra företag. Det leder helt enkelt till ett byte utav 
tjänster” 

Carl tillägger även att det är viktigt att reglerna är tydliga med vad som räknas som 
konsulterande rådgivning. Ibland behöver revisorn granska till exempel prospekt, 
fusionsplaner eller emissioner och om det räknas som konsulterande rådgivning kommer det 
vara omöjligt för revisorn att utföra sitt jobb. 

Sanktionsavgifterna som skall införas tycker Carl verkar orimligt stora, i synnerhet när det 
gäller mindre revisionsuppdrag hos små företag. Att riskera den typen av straff menar han gör 
uppdrag omöjliga för vissa revisorer, de skulle helt enkelt inte ha råd att betala ett sådant vite. 
Det riskerar även att skrämma bort revisorer från vissa typer av företag, där det helt enkelt 
inte är värt risken att utföra en revision. 

4.3.4 Övriga åsikter kopplat till oberoendeproblematiken 
Kopplat till den nya regleringen tycker Carl att den nya revisionsberättelsen är intressant, 
revisorn skall där ange de väsentliga riskerna för bolag utav allmänt intresse. Han ser det som 
en positiv förändring eftersom det ställer höga krav på revisorn att kunna formulera vilka 
väsentliga risker ett bolag har och hur de är granskade. Carl tror att regleringen kommer leda 
till att revisionsberättelser i företag utav allmänt intresse harmoniseras och att även 
oberoendet stärkts eftersom revisorerna måste granska de väsentliga riskerna. 

Hårddraget anser Carl att det enda sättet att få revisionen helt oberoende är att förstatliga den, 
revisionsbyråer är företag och som med alla andra företag måste de tjäna pengar. Carl hoppas 
och tror dock att revisorer i de flesta fall är kompetenta och professionella nog att kunna ta 
yrkesmässigt korrekta beslut. 
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4.4 Intervju 4 - Diana 
Diana är auktoriserad revisor sedan 20 år tillbaka och arbetar på en big-4 byrå i en mindre 
stad. Hon har varit på samma byrå under hela sin revisorskarriär och arbetar med både mindre 
och medelstora företag i olika branscher. 

4.4.1 Syn på oberoende 
Diana ser oberoende som att kunna stå opartisk vid revisionen, utan att påverkas av varken 
sina egna eller klientens intressen. För henne är det viktigt att ta hänsyn till alla bolagets 
intressenter, både avseende det uppfattade och det faktiska oberoendet. 

Oberoendet på byrån testas för varje uppdrag genom en särskild mall som bygger på 
analysmodellen. Hela teamet testar sitt oberoende före, efter och om det under uppdraget 
uppstår omständigheter som kan hota oberoendet. Om byrån till exempel skall utföra någon 
typ av konsultuppdrag till klienten, måste hon bedöma om det är någonting som riskerar att 
hota oberoendet. 

När det gäller skillnader i förhållningssätt till oberoende i små respektive stora uppdrag menar 
Diana att det är små skillnader, med undantag för vissa konsulttjänster som byrån får utföra 
till mindre företag. Byrån måste även ta hänsyn till ägarförhållandet, är det utländska ägare 
kan det finnas andra regler gällande oberoende. Amerikanska regler är till exempel hårdare 
och då krävs utöver sin egen bedömning ofta även tillstånd från det team som är revisorer i 
moderbolaget. 

4.4.2 Faktorer som kan påverka revisorns oberoende 
Byrån erbjuder många typer av olika konsulttjänster. De vanligaste är skatterådgivning, 
internrevision, redovisning och corporate finance. Fördelen med att erbjuda konsulttjänster till 
en revisionsklient är att byrån har god kännedom om kunden och verksamheten vilket 
underlättar för byrån att utföra bättre konsulterande verksamhet. Det går dock alltid se saker 
från två håll, risken skulle kunna finnas att konsultationen blir lite för långtgående och 
konsulten på något sätt blir inblandad i slutprocessen. Om en utomstående person istället 
skulle lämna konsultation kan han eller hon även se verksamheten på ett annat sätt. 

Revisionsnära rådgivning gäller frågor som uppstår i direkt samband med revisionen, men det 
finns enligt Diana ingen tydlig gränsdragning mellan konsulterande och revisionsrådgivning. 
Exempelvis värdering går inte göra åt en klient. Revisorn kan visa vilka modeller som finns 
och meddela vilka överväganden klienten måste göras, men att ta fram siffermaterialet som 
värderingen skall bygga på måste kunden göra själv. 

Klientens betydelse skall inte påverka revisionen, revisorer skall agera professionellt. Är det 
en liten revisionsbyrå som har en stor kund kan Diana tänka sig att klientens betydelse kan ha 
en viss inverkan, men hon hoppas att det inte ska ha någon betydelse avseende revisionen. 
Inte heller tror Diana att klientens anknytning till revisionsbyrån skall påverka varken 
revisionen eller oberoendet. 

Fördelarna som uppstår desto längre revisorn innehar sitt uppdrag menar Diana framförallt är 
förståelsen av verksamheten. En längre besittningstid gör det enklare att känna till affären, 
förstå risker och veta vad som bör prioriteras i revisionen. Nackdelarna skulle kunna vara att 
revisorn blir för bekväm i sin position där uppdraget blir slentrian rutin. Diana menar även att 
det skulle kunna uppstå ett vänskapshot över tiden, där revisorn får en för nära relation med 
kunden. 
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4.4.3 Attityd till reglering utav marknaden 
Diana säger att EU:s nya revisionspaket kan bidra med både för och nackdelar och i det här 
fallet träffar det framförallt stora och väldigt komplexa företag. Kopplat till den obligatoriska 
byrårotationen tror hon att regelverket kommer leda till en kostnadsökning för företagen 
eftersom det tar lång tid för en ny revisionsbyrå att lära sig analysera och granska företagens 
system och rapporter. Det som kan vara fördelaktigt är när det kommer in en ny byrå medför 
det ny kunskap och nya ögon som granskar bolaget. 

En begränsad andel konsulttjänster anser Diana inte kan påverka oberoendet negativt. Hon 
säger att det blir en trade-off som även den kommer få till effekt att priset för legal revision 
blir högre. Vidare anser hon att även sanktionsavgifterna kommer leda till högre pris på 
revision men även att det gör byrån mer uppmärksam på vilka tilläggsuppdrag den antar. 

På frågan om det finns några andra förändringar som kan öka revisorns oberoende anser 
Diana att de regelverk och kontrollfunktioner som finns idag är tillräckliga för att revisorns 
oberoende ska upprätthållas. Hon anser även att kåren som helhet är väldigt professionell när 
det kommer till oberoende. 

4.5 Intervju 5 - Erika 
Erika är auktoriserad revisor sedan 2002 och arbetar på en mindre byrå i en större stad. Hon 
har jobbat på samma byrå i 20 år och arbetar mest med mindre till medelstora ägarledda 
företag. 

4.5.1 Syn på oberoende 
Oberoende är enligt Erika att vara opartisk och självständig i sin granskning utav ett företag 
och hon understryker vikten utav att inte ha vänskapsband med klienter. Personligen ser hon 
varken vänskapshot, skrämsel eller egenintressehot som någonting som kan påverka hennes 
eget oberoende. Eftersom hon jobbar med många mindre företag måste hon dock vara 
uppmärksam på självgranskningshotet, där det är viktigt att varken hon eller någon i hennes 
arbetsgrupp har varit inblandad i uppförandet av rapporter som de ska granska. 

Erika testar sitt oberoende varje år inför granskningsuppdrag, inför underskriften av 
revisionsberättelsen och ifall det skulle ske några förändringar som kan kräver en omprövning 
utav oberoendet. Hon gör oberoendetestet med hjälp av den så kallade analysmodellen som 
finns i lagen och går systematiskt igenom självgransknings-, egenintresse-, vänskaps-, 
partställnings- och skrämselhot samt ifall det finns några andra faktorer som riskerar att hota 
oberoendet. 

Erikas byrå har nästan uteslutande kunder som redovisar enligt antingen K2 eller K3-
regelverken och förhållningssättet till oberoende skiljer sig i vissa avseenden beroende på 
vilket regelverk företaget följer. I till exempel K2-bolag får deras egna konsulter göra bokslut 
och årsredovisningar, medan i K3-bolag får byrån inte ha med redovisningen alls att göra. Det 
är de största skillnaderna med avseende på oberoende som hon kan tänka sig. 

4.5.2 Faktorer som kan påverka revisorns oberoende 
Byrån erbjuder skatterådgivning och redovisningskonsultation, men utöver dessa ligger deras 
största fokus på revision. Fördelen med konsulttjänster som Erika ser är att det finns mer 
kunskap inom revisionsbyrån som gör att rådgivningen blir mer effektiv. Ofta vill klienter ha 
hjälp med till exempel skatterådgivning och om byrån erbjuder den tjänsten har 
skatterådgivaren redan kunskap om företaget och kan utföra en bättre konsultation. De 
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negativa effekterna anser Erika vara att det skulle kunna finnas risk för självgranskningshot 
och då framförallt i K3-bolag. 

Ofta förekommer revisionsnära rådgivning i mindre bolag och då är det kopplat till 
förbättringar och fel som revisorn upptäcker under eller i samband med revisionen. Erika 
menar att många K-2 bolag inte har en riktig ekonomiavdelning och kan därför behöva 
enklare hjälp i samband med revisionen. Om kunden skulle önska rådgivning utöver det kan 
byrån istället tillhandahålla konsulter eller skatterådgivare. 

Klientens betydelse för revisorn eller revisionsbyrån är ingenting Erika tror påverkar 
oberoendet i någon större utsträckning, hon tror inte heller att hennes byrå har någon 
synnerligen viktig kund. När det kommer förfrågningar från större kunder måste styrelse och 
VD besluta om byrån kan anta sig uppdraget, både med hänsyn tagen till kapacitet och 
oberoendeproblematik som kan uppstå. Erika tror generellt att ingen byrå är intresserad av att 
ha ett fåtal kunder som står för väldigt stor del utav byråns kapacitet för då hade det kunnat 
uppstå en oberoendeproblematik. 

Erika tror att revisionsbyråer är hårdare mot kunder som skulle försöka utöva någon form av 
inflytande för ingen byrå vill ha en sådan kund. Hon understryker även att revisorer har en 
handbok de följer och om det brister i deras omdöme kan de bli sanktionerade både utav 
Revisorsnämnden och domstol. 

“Märker jag att ett bolag är oseriöst är jag extra noggrann i min granskning och 
jag kommer även ta upp det i revisionsberättelsen. Det är inte värt risken att 
förlora sin titel och bli sanktionerad på grund av en sådan kund.” 

Erika säger att en lång uppdragstid bidrar till att ge revisorn bättre kunskap om kunden, de får 
även en historik som gör det möjligt att förstå vart det kan finnas risk för väsentliga 
felaktigheter. Första året är mest en övergripande informationsinsamling för att sedan övergå 
till att bli mer detaljerad, vilket underlättar identifieringen utav avvikande poster och 
onormala transaktioner. Erika antar att längre besittningstid kan ge upphov till en 
oberoendeproblematik kopplat till vänskapshot, men överlag anser hon att det är mer fördelar 
än nackdelar med längre uppdragstid. 

4.5.3 Attityd till reglering utav marknaden 
Erika tror inte att regleringen kommer påverka hennes byrå i någon större utsträckning men 
rent allmänt ser hon att regleringen kan göra även hennes byrå mer uppmärksam på 
oberoendeproblematik som kan uppstå. Erika tycker det skall bli intressant att se hur 
Revisorsnämnden tillämpar reglerna med sanktionsavgifter, hon tror och hoppas att det är 
endast vid allvarliga överträdelser som revisorer kommer sanktioneras. Skulle det även drabba 
den revisor som råkar begå en mindre överträdelse tror Erika att det kan bli för hårt för 
yrkesutövarna. 

“Det har varit en del skandaler med revisorer inblandade, men samtidigt kan jag 
känna att det är ganska hårt att införa risk för ytterligare sanktionsavgifter. Det 
finns inte i någon annan yrkeskår, samtidigt som revisorsyrket redan är riksfyllt 
med avseende på rättsliga sanktioner som redan kan drabba den enskilde 
revisorn.” 
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Avseende den obligatoriska byrårotationen tror Erika att det kan vara fördelaktigt med ny 
insyn och nya relationer som skapas. Hon påpekar dock att hon inte är speciellt insatt då det 
inte kommer att drabba varken henne eller byrån. 

Den begränsade andelen konsulttjänster som får utföras i bolag av allmänt intresse tror Erika 
kan vara positivt i det avseendet att det inte skall uppstå något självgranskningshot. Det skulle 
även kunna bidra till att lyfta fram det faktiska värdet i revisionen jämfört med i dagsläget där 
revisionsbyråerna kan räkna med att sälja in en viss andel konsulttjänster och på det sättet 
hålla nere revisionskostnaderna. Eventuellt kan det även leda till att en byrå utför revisionen 
medan en annan utför konsultationen. 

4.6 Intervju 6 - Fredrik 
Fredrik är godkänd revisor på en big-4 byrå och jobbar främst med ägarledda företag. Fredrik 
har jobbat som revisor sedan 1986 och fick sin auktorisation 1993. Han kom till nuvarande 
revisionsbyrå 2001, dessförinnan har han jobbat på en annan big-4 byrå samt drivit egen 
revisionsbyrå. 

4.6.1 Syn på oberoende 
Att vara oberoende innebär enligt Fredrik att du “inte ska sitta i knät på klienten” utan ta 
hänsyn till alla företagets intressenter. Personligen bedömer Fredrik oberoendet utifrån sitt 
professionella omdöme från fall till fall eftersom inget är det andra likt. Analysmodellen 
reflekterar han inte särskilt mycket över, utan anser att det är någonting som har kommit i 
efterhand för att försöka formalisera oberoendet. Fredrik tycker det är viktigare att ta ställning 
till oberoendefrågor i varje enskilt fall, oavsett hur regelverken är uppspaltade och fördelade. 

“Tar du jaktresorna som revisorer på PWC gjorde tillsammans med SCA är det 
exempel på när vänskapshot skulle kunna föreligga, även om de ansvariga 
revisorerna har testat sitt oberoende med hjälp av analysmodellen” 

Enligt Fredrik bidrar händelser som media uppdagar ofta att byrån uppdaterar sina interna 
riktlinjer och det är därför viktigt att revisorn i varje enskilt fall gör en bedömning om vad 
som faller innanför eller utanför systemet. Fredrik testar sitt oberoende innan uppdraget antas, 
innan det avslutas och har det i åtanke genom hela uppdraget. Om byrån exempelvis börjar 
utföra konsultuppdrag till klienten måste han godkänna det och göra en ny 
oberoendeprövning. 

“Det är inte konsulterna utan den påskrivande revisorn som kan råka illa ut ifall 
regelverken har överträtts i samband med att byrån utfört konsulttjänster till 
klienten” 

Förhållningssättet till oberoende i stora respektive små företag skiljer sig markant menar 
Fredrik. Mindre företag har en mer begränsad intressentkategori och i det allra minsta 
enmansföretagen är det samma ägare som är både anställd och styrelseledamot. I större 
företag däremot kan det vara tusentals anställda och aktieägare samt en extern styrelse, vilket 
gör att revisorn har ytterligare tre intressentkategorier istället för en att ta hänsyn till. 

Fredrik poängterar även risken för vänskapshot i små familjeägda företag. Enligt honom är 
det vanligt i branschen att revisorer systematiskt överträder reglerna och i princip arbetar som 
mindre företags ekonomichefer samtidigt som de skriver på revisionsberättelsen. 
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“Jag hade en kund vars konsult jobbade med företagsöverlåtelser och jag sa 
direkt att jag som revisor inte kunde sitta med vid sådana affärer. Min kund 
berättade då att det köpande bolagets revisor satt med och förhandlade. Revisorn 
hade bland annat synpunker på prisnivån som han satt och försökte förhandla 
ner. Där har ni ett skräckexempel på hur det kan gå till, det är mycket vanligare 
än man kan tro.” 

Det är många mindre företagare som inte förstår revisorns roll, berättar Fredrik. Ett sådant 
uppdrag som han nämnt ovan skulle någon på byrån kunna utföra, men absolut inte en person 
som arbetar med revisionen. 

4.6.2 Faktorer som kan påverka revisorns oberoende 
Byrån som Fredrik arbetar på erbjuder väldigt mycket konsulttjänster, hans personliga åsikt är 
att de stora revisionsbyråerna numera arbetar mer med konsultation än revision. Den stora 
fördelen med att erbjuda rådgivning är att byrån har en stor kunskapsbank om klienten som 
kan användas vid konsultationen. Fredrik understryker dock vikten av att som revisor ta 
hänsyn till oberoendet innan klienten erbjuds extratjänster utav byrån. Ett problem som enligt 
honom kan vara vanligt är att klienter erbjuds köpa en stor andel konsulttjänster från den 
reviderande byrån. Det kan leda till att revisorn undviker viktiga revisionsfrågor, eftersom han 
eller hon inte vill förlora en stor konsultköpare. För byråns egen del har de ett system där de 
för somliga kunder antingen erbjuder endast renodlad revision eller bara konsulttjänster. 

Egentligen ser inte Fredrik någon tydlig gräns mellan vad som är revisionsnära och vad som 
är konsulterande rådgivning, men revisionsnära skall vara direkt kopplat till brister i 
revisionen. Vad byrån får och inte får göra beror även mycket på storleken på företaget som 
ska granskas, är det ett bolag som ligger över 80/50 gränsen får de till exempel inte medverka 
i någonting kopplat till upprättandet av årsredovisningen. Fredrik tror dock att revisorer utför 
mycket fler tjänster än vad de egentligen får göra enligt lagen. 

Kopplat till klientens betydelse tror Fredrik att det skulle kunna påverka revisorn, i synnerhet i 
mindre byråer med mindre spridning utav kunder. Har en revisor till exempel en kund som 
står för 30 % utav omsättningen kan det säkert hända att det tummas på regelverken för att 
inte riskera att förlora kunden. Personligen hamnar Fredrik inte i sådana situationer eftersom 
han har nästan 200 kunder och ingen utav dem väger särskilt tungt. Klientens anknytning till 
byrån är också en risk som han anser skulle kunna hota oberoendet. 

“Jag har en redovisningsbyrå som ger mig en hel del revisionskunder och i takt 
med att regelverken stramas åt tvingas vi hela tiden begära mer material att 
granska. En gång när mina assistenter mailade och bad om några fakturakopior 
blev redovisningsbyrån rejält irriterade. De ringde upp och begärde ett möte med 
mig och min kollega, varpå de förklarade att de inte ville lägga tid på sådant 
trams och hotade med att debitera oss för det. Varken jag eller kollegan backade 
och även fast vi har många kunder hos dem tänkte vi inte tumma på regelverken. 
Spontant tror jag att de räknade med att bli särbehandlade eftersom vi har många 
kunder hos dem, men det går inte, börjar vi tumma på regelverken kan det kosta 
oss jobbet.” 

Främsta fördelen med längre uppdragstid är att revisorn samt assistenterna lär sig känna till 
företaget och vart det finns risk för väsentliga felaktigheter. När Fredrik hade 30-talet företag 
hade han järnkoll på alla, numera har Fredrik runt 200 uppdrag och förlitar sig mycket på att 
assistenterna gör rätt i sin granskning utav företaget. Den största risken med längre 
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besittningstid är framförallt vänskapshotet, att revisorn kommer för nära klienten och inte kan 
agera kraftfullt när det behövs. 

4.6.3 Attityd till reglering utav marknaden 
Fredrik tror att en viss reglering kan vara bra för att komma ifrån hoten som kan uppstå när 
revisorer arbetar för nära klienterna, men han anser att mycket utav den senare tidens 
reglering har varit alldeles för hård. I exempelvis USA måste de dokumentera så mycket att 
dokumentationen tar dubbelt så lång tid som revisionen, det är ett otroligt byråkratiskt land 
menar Fredrik. 

“Mycket går tillbaka till vad som hände med Enron och Arthur Andersen där mer 
eller mindre hela Enrons ekonomifunktion var före detta medarbetare från Arthur 
Andersen samtidigt som Arthur Andersen satt som revisorer. När det är sådana 
extremfall spiller det tråkigt nog över på hela branschen” 

Angående byrårotationen menar Fredrik att den blir mer eller mindre verkningslös om det går 
att förlänga uppdragstiden till 24 år. Han säger att de senaste 20 åren har det till exempel varit 
två finanskriser, vilket gör att många av företagen som fanns för 20 år sedan inte ens är kvar 
idag. Fördelen med rotation, om den skulle ske mer frekvent är att det går att komma ifrån 
vänskapshotet som kan uppstå över tid. Fredrik säger att skandalen med Arthur Andersen och 
Enron kanske aldrig hade skett om tvingande byrårotation hade funnits på den tiden. 

Effekten utav de nya reglerna med begränsade konsulttjänster tror Fredrik kan bli högre 
revisionsarvoden, vilket han anser det redan tidigare bör ha varit. Fredrik berättar att 
revisionsuppdrag i större företag tjänar inte byrån några pengar på första året på grund av alla 
kostnader kopplade till uppstart och informationsinsamling som sker första året. Han tillägger 
också att det är stor prispress på markanden, vilket gör att priset inte nödvändigtvis kommer 
gå upp, men i sådana fall kommer kvaliteten påverkas. 

“Det är lite konstigt om du jämför revisionsbranschen med bankbranschen, båda 
ser i princip likadana ut med fyra större aktörer som har näst intill hela 
marknaden. Bankerna har dock varit oerhört skickliga på att tjäna pengar på 
oligopolet, men inte revisionsbyråerna utav någon outgrundlig anledning.” 

Införandet av sanktionsavgifter ställer sig Fredrik skeptisk till, då det redan finns rättsliga 
sanktioner att tillgå mot revisionsbyråer och enskilda revisorer. Han anser även att 
sanktionerna verkar vara oproportionerligt stora och riskerar att skrämma bort företrädare för 
branschen. 

“Lagstiftarna gör det inte enklare att arbeta som revisor, ibland känns det som 
rena självmordsuppdraget. Det stora bekymret i vår rättstillämpning är att man 
går direkt på revisorer och revisionsbyråer i skadeståndsprocessen och tar 
styrelsen i andra hand, eller inte alls. Det är trots allt styrelsen som har ansvar 
för bolaget och inte revisorn. ” 

4.6.4 Övriga åsikter kopplat till oberoendeproblematiken 
Grundproblemet enligt Fredrik är att fel aktörer har aktiebolag. När han började arbeta som 
revisor var det endast de väldigt stora bolagen som drevs i aktiebolagsform. I dagsläget är det 
dock billigt att starta aktiebolag, vilket leder till att många som inte skall använda sig av den 
företagsformen ändå gör det. Fredrik menar att om gränsen för att driva aktiebolag eller 
gränsen för revisionsplikt hade höjts till exempelvis 1 000 000 kr, hade samhället blivit av 
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med människor som inte förstår vad det innebär att driva ett aktiebolag. En gränshöjning hade 
enligt Fredrik även bidragit till att få bort vänskapskorruptionen i revisor-klient förhållandet 
och på det viset skyddat revisorns oberoende. 

“Som det är i dagsläget har du många revisorer på småbyråer som utför alla 
möjliga tjänster åt småbolag samtidigt som de skriver under revisionsberättelsen. 
Det går inte att kalla dem för revisorer, de är bolagens ekonomichefer.” 

För att få revisionen helt oberoende behöver den enligt Fredrik förmodligen utföras utav en 
myndighet. Problematiken i det fallet hade varit att en myndighet har intresse av att bringa 
skatt till staten, vilket också gör det komplext. Att förstatliga revisionen hade förmodligen 
även givit upphov till en stor kompetensflykt från revisionsyrket. 
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5. Analys 

5.1 Syn på oberoende 
Revisorslagen 20§ uttrycker att revisorn ska utföra sina uppdrag med opartiskhet och 
självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Enligt Carrington (2010) spelar 
oberoende revision en viktig roll i säkerställningen av att ett företags räkenskaper är 
upprättade enligt rättvisande bild och korrekt återspeglar dess finansiella ställning. Utifrån 
svaren i empirin finns det en samstämmighet om vikten av att revisorn agerar oberoende för 
att uppfylla revisionens funktion. Fredrik exemplifierar det med att revisorn inte ska sitta i 
knät på klienten vilket vi tolkar som att revisorn inte ska bejaka klientens intressen i första 
hand. Carl beskriver oberoendet som att revisorn skall kunna avlämna sin rapport utan att ha 
blivit påverkad av någon extern part. Vi tolkar de empiriska svaren som att synen på 
oberoende avseende opartiskhet, självständighet och objektivitet inte skiljer sig mot den teori 
och de lagtexter som finns inom ämnet.  

Carrington (2010), Diamant (2004) och Pott et al. (2009) beskriver att oberoendet består av 
två delar; det faktiska och det synbara oberoendet där båda delarna måste uppfyllas för att 
revisorn skall anses vara oberoende. Hälften av respondenterna framhävde betydelsen av det 
synbara oberoendet och Adam anser att om revisorn är osäker på om en handling kan 
uppfattas påverka det synliga oberoendet negativt skall revisorn avstå från denna handling. 
Empirin indikerar i likhet med teorin att det är viktigt att revisorn inte bara är, utan även 
uppfattas som oberoende av intressenter för att bygga upp ett förtroende för revisionen. 
Eftersom förtroende är en viktig del av revisionen kan det innebära att en revisor som följer 
reglerna men som inte uppfattas som oberoende de facto inte är oberoende.  

Revisorn skall enligt 21§ i revisorslagen inför varje uppdrag pröva om det föreligger 
egenintresse-, självgransknings-, partställnings-, vänskaps-, skrämsel- eller andra hot som kan 
rubba förtroendet. Prövningen benämns vanligtvis analysmodellen och om det föreligger ett 
sådant hot skall revisorn avböja eller avsäga sitt uppdrag (Carrington, 2010). Samtliga 
respondenter berättar att de testar sitt oberoende med hjälp av en analysmodell som bygger på 
lagtexten, vilket indikerar att oberoendeprövningen är standardiserad men att det även ges 
utrymme för revisorer att bedöma situationer från fall till fall. 

5.2 Faktorer som kan påverka revisorns oberoende 
Kommunikation som har en nära koppling till revisionen kallas för revisionsrådgivning och 
den behövs för att klienten skall kunna fullgöra sina lagstadgade skyldigheter (Carrington, 
2010; Diamant, 2004). Rådgivning som inte har en direkt koppling till revisionen kallas för 
konsulterande- eller fristående rådgivning (Carrington 2010; Svanström, 2013). Revisorn är 
förbjuden att utföra fristående rådgivning i frågor som till någon del omfattas av 
granskningsuppdraget (Carrington, 2010). Samtliga respondenter berättar att deras byrå utför 
konsulttjänster såsom skatterådgivning, internrevision, redovisning och corporate finance. 
Merparten av respondenterna menar att gränsdragningen mellan konsulterande- och 
revisionsrådgivning inte är helt klar, dock är de som revisorer försiktiga med vilken 
konsultation som utförs i samband med ett revisionsuppdrag. Detta innebär att det är en 
bedömningsfråga från fall till fall vilken konsultation en revisor eller byrå kan ge en 
revisionsklient utan att hota oberoendet. Carl och Fredrik tror att somliga revisorer utför 
mycket mer konsultation än vad de egentligen bör göra åt klienter. Detta blir tydligt när 
Fredrik uttrycker att vissa revisorer som arbetar på mindre byråer och med mindre bolag kan 
kallas för bolagens ekonomichefer, med hänsyn till de tjänster de utför till bolagen. Svaren 
tolkar vi som att revisionsbyråns och klientens storlek kan spela in vid avvägningen av vilka 
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tjänster som byrån erbjuder klienter. En förklaring kan vara att mindre bolag har färre 
intressenter samt att ägaren ofta leder bolaget, vilket innebär att ägande och kontroll inte är 
separerat som i noterade bolag. Ang (1991) anser att agentproblem och 
informationsasymmetri förklarar varför en styrelse väljer att ha en utomstående revisor för att 
stärka tillförlitligheten och minska osäkerheten till de finansiella rapporterna. Då 
agentproblem inte förekommer i mindre bolag på samma sätt som i större bolag kan värdet av 
att ha en revisor således vara större som rollen av en rådgivare snarare än en granskare. 

Tepalagul & Lin (2015) menar att många yrkesverksamma revisorer anser att konsulttjänster 
på uppdrag av byrån bidrar till revisorns möjlighet att göra en mer rättvis bedömning i 
samband med revisionen. Respondenterna är samstämmiga i att konsulttjänster blir mer 
effektiva om de utförs av samma byrå som sköter revisionen. Detta eftersom kunskap som 
redan finns hos revisionsbyrån synergierar med konsulteringen vilket ger upphov till 
tidsmässiga och ekonomiska fördelar. Svaren kan kopplas till Kinney et al. (2004) som har 
visat på en kunskapsöverföring mellan revision och rådgivningstjänster som leder till ökad 
nytta för både revisor och klient. Porter et al. (2003) förklarar dock att det kan vara svårt att 
förhålla sig objektiv till någonting revisorn eller någon av medarbetarna har medverkat att 
uppföra. Respondenterna menar i likhet med teorin att det kan uppstå ett hot mot oberoendet 
när revisorn granskar något denne själv hjälpt till att upprätta. De understryker vikten av att 
byråns konsultation inte får bli för långtgående för att undvika självgranskningshotet. 

Enligt Carrington (2010) består revisionsbyråers intäkter till stor del från konsulttjänster där 
vissa byråer mer kan beskrivas som konsultbolag som även utför viss revision. 
Respondenterna har konstaterat att en stor andel av revisionsbyråers intäkter kommer från 
konsulttjänster. Fredrik anser att revisorer kan ha incitament att behålla de lukrativa 
konsulttjänsterna vilket kan komma i konflikt med revisionsuppdraget och revisorns 
oberoende. Svaren kan implicera att intäkter från fristående rådgivning som anses vara 
betydande i förhållande till revisorns totala inkomster kan skapa ett egenintressehot. Revisorn 
skulle i de fallen exempelvis kunna undvika viktiga revisionsfrågor för att inte riskera att 
förlora en stor konsultköpare.  

Revisorns arvode betalas av klienten vars finansiella rapporter de ska granska (Tepalagul & 
Lin, 2015). Khurana och Raman (2006) menar att investerare ser starka ekonomiska band 
mellan revisionsbyrå och klient som negativt, då det riskerar att påverka oberoendet. 
Revisorer har dock på grund av sanktionsavgifter och skadat rykte både institutionella och 
marknadsbaserade incitament för att agera oberoende (Li, 2009). Empirin finner olika åsikter 
där merparten av respondenterna tror att det skulle kunna finnas en risk för att klientens 
betydelse kan påverka revisorns oberoende, i synnerhet i de fallen där revisorn eller byrån är 
beroende av ett fåtal kunder för sin överlevnad. Diana och Erika tror dock inte klientens 
betydelse är ett hot mot oberoendet. En förklaring till motstridigheterna skulle kunna finnas i 
Reynolds och Francis (2001) studie som fann att sanktioner och försämrat anseende väger 
tyngre än ekonomiska fördelar. Vår tolkning är att ifall motsatsen gäller och revisorn 
prioriterar ekonomiska fördelar framför risken för sanktioner och försämrat anseende, skulle 
denne kunna vara mer benägen att kompromissa sitt oberoende. Detta implicerar att det kan 
föreligga ett egenintressehot om klientens betydelse överväger sanktioner och försämrat rykte. 
Egenintressehotet kan också förklara varför samtliga av respondenternas byråer har interna 
kontrollsystem för att motverka beroende av enskilda klienter. 

Lennox (2005) menar att revisorns oberoende kan riskeras av nära revisor-klient anknytningar 
samt klientens möjlighet att påverka revisorn. Enligt Hatfield et al. (2011) kan inflytande från 
en klient minska revisorns benägenhet att granska verksamheten kritiskt. Moberg (2006) 
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beskriver det som att det uppstår ett vänskapshot när revisorer har för nära anknytning med 
revisionsklienter eller revisionsklientens ledning. Nära anknytning är reglerat i 
analysmodellen som alla respondenters byråer utgår ifrån när de bedömer oberoendet. Trots 
det är empirin oenig där Diana och Erika anser att nära anknytning mellan revisor och klient 
inte skapar något större hot mot revisorns oberoende med förklaringen att revisorn skall agera 
tillräckligt professionellt för att bortse nära relationer. Adam och Bertil tror att det finns 
klienter som kan försöka utöva inflytande, men att det i sådana fall gäller att som revisor stå 
på sig och inte frångå de interna rutiner som finns. Carl och Fredrik menar att revisor-klient 
anknytning kan vara skadligt för oberoendet. Båda respondenterna exemplifierade det med att 
berätta att de rimligtvis inte kan vara revisorer åt en redovisningsbyrå som ger dem kunder. 
Fredrik berättade även att han hade ett nära samarbetade med en redovisningsbyrå som gav 
honom kunder. Redovisningsbyrån försökte sedan utöva inflytande över revisionen eftersom 
de tyckte reglerna var för hårda. Vi kopplar det till vad Moberg (2006) säger om att 
skrämselhot kan uppstå om revisorn utsätts för påtryckningar. Vår tolkning är att nära 
anknytning och inflytande inte är accepterat enligt lag och praxis och därför inte alltid anses 
vara ett hot enligt vissa respondenter. Vi anser i likhet med teorin att nära anknytning kan 
skapa hot mot oberoendet men respondenternas svar antyder att de anser sig vara tillräckligt 
professionella för att undvika både vänskaps- och skrämselhot. 

Enligt Tepalagul och Lin (2015) kan lång uppdragslängd ge revisorn en bättre förståelse och 
expertis för klientens affärer, vilket i sin tur kan ge högre kvalitet på revisionen. Även Geiger 
och Raghunandan (2002) anser att det uppstår fördelar desto längre tid uppdraget pågår därför 
att revisorn har en inlärningskurva för varje uppdrag, där revisorn med tiden får mer kunskap 
och lättare kan vara skeptisk till klientens verksamhet. Dock kan en lång uppdragslängd även 
vara negativ därför att det kan skapa en nära relation där sannolikheten ökar för att revisorn 
agerar i förmån till klienten (Tepalagul & Lin, 2015). Alla respondenterna är eniga om att 
revisorn får bättre insikt i bolaget desto längre tid revisorn innehar uppdraget. En revisor får 
ökad förståelse för verksamheten och för vilka risker som finns i den, vilket underlättar för 
revisorn att bedöma var risken för väsentliga felaktigheter kan finnas. Vidare kan 
personkemin mellan revisor och klient bli bättre med tiden vilket gör det lättare för revisorn 
att arbeta med klienten, ställa obekväma frågor och tyda svaren. I likhet med teorin är 
respondenterna samstämmiga om att en nackdel med lång uppdragslängd är att det kan skapa 
ett hot mot oberoendet, främst i form av vänskap. Carl säger att uppdragslängden kan 
underlätta för revisorn att ställa obekväma frågor, men ifall relationen blir för nära kan det 
även minska dennes förmåga att vara kritisk. Adam menar dock att revisorn inte kan vara för 
opersonlig mot sin klient utan att det är en balansgång där revisorn får göra en bedömning 
vilken relation revisorn kan ha till klienten utan att riskera sin integritet.  

Adam, Carl och Diana anser att en annan nackdel med lång uppdragslängd är att revisorn med 
tiden blir bekväm med sitt uppdrag. En revisor som får ett nytt uppdrag är motiverad att göra 
en gedigen granskning under de första åren av uppdraget, men för att finna effektivisering i 
arbetet blir revisionen mindre efter en tid. Carl beskriver det som att revisorn kan bli 
hemmablind och ha svårt att upptäcka nya infallsvinklar. Enligt Diana kan revisorn efter en 
tid bli bekväm där revisionen blir slentrianmässig rutin. Respondenternas beskrivningar 
stämmer överens med den effekten Shockley (1981) beskriver att ett långt samarbete får hos 
revisorn, nämligen att revisorn kan bli självbelåten, få en brist på innovation, bli mindre 
rigorös i granskningen samt utveckla ett förtroende för klienten. Även Deis och Giroux (1992) 
finner att revisionskvaliteten minskar desto längre uppdraget pågår för att revisorn med tiden 
blir självbelåten. Vår tolkning är att uppdragslängd är en faktor som både kan vara positiv och 
negativ för revisionen. Ju längre tid revisorn har sitt uppdrag, desto bättre insikt och förståelse 
erhåller revisorn om klientens verksamhet. Längre uppdragstid riskerar dock att medföra ett 
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vänskapshot, där revisor och klient kan komma för nära varandra. Detta kan medföra att 
revisorn kompromissar sitt oberoende och förlorar rollen som opartisk, självständig granskare. 

5.3 Attityd till reglering utav marknaden 
EU inför ett nytt revisionspaket under 2016 som träffar framförallt bolag av allmänt intresse. 
Bland annat kommer regelverken förändras med avseende på: obligatorisk byrårotation, 
begränsad konsulterande rådgivning och personliga sanktionsavgifter för revisorer (EEG 
537/2014). Enligt Gates et al. (2007) kan hårdare reglering minimera risken för kreativ och 
missvisande bokföring men det kan även medföra högre kostnader för företagen. Generellt 
ställer sig respondenterna positiva till merparten av regleringen. Obligatorisk byrårotation är 
positivt då det hjälper revisionsbyrån att visa upp en objektivitet mot marknad och 
intressenter. Adam och Fredrik understryker dock att en rotation blir mer eller mindre 
verkningslös om den går att förlänga i upp till 20 år eller längre. Samtliga respondenter tror att 
obligatorisk byrårotation kommer att öka kostnaden för revisionen och förklaringen är likt det 
argument Porter et al. (2003)  beskriver att revisionsarvoden ökar de första åren för att 
revisionen är mer kostsam. Carl tillägger även att det i dagsläget är höga krav på revisorer att 
arbeta effektivt och förhålla sig till arvodet, om byråerna tvingas rotera samtidigt som de 
måste hålla nere arvodena kommer det ge en negativ effekt på revisionskvaliteten. 

En begränsning i andelen konsulterande rådgivning tror respondenterna kommer leda till att 
arvodena för den lagstadgade revisionen kommer gå upp. I dagsläget säljer byråerna in 
revisionen till ett rabatterat pris för att de räknar med att kunna sälja in konsulttjänster. 
Hindras de från att sälja in konsulttjänster blir byråerna istället tvungna att ta mer betalt för 
revisionen. Detta stämmer överens med det Carrington (2010) beskriver att konsulttjänster 
utgör en betydande del av revisionsbyråers intäkter. Adam tror att begränsad konsultation 
antingen leder till att byrån fortsätter som i dagsläget men att de blir mer noggranna med vilka 
tjänster byrån säljer in, eller att byråerna utför antingen endast revision eller endast 
konsultation till klienten. Vidare tror Carl att en begränsad andel konsultation kan leda till att 
tjänster byts mellan revisionsbyråer.  

Enligt Li (2009) är sanktionsavgifter och skadat rykte både marknadsbaserade och 
institutionella incitament för revisorn att agera oberoende. Respondenterna ställer sig negativt 
till sanktionsavgifter som de menar kan bli ett hårt slag för branschen. Samtliga tror att det 
kan ge konsekvensen att revisorer blir väldigt försiktiga i vilka uppdrag de kan tänka sig anta. 
Som regelverken är formulerade i dagsläget anser de även att vitet verkar orimligt stort och 
riskerar att skada branschen. Sanktionsavgifter finns inte i någon annan yrkeskår, samtidigt 
som det redan finns rättsliga sanktioner att tillgå mot revisorer ifall de har agerat ansvarslöst. 

5.4 Övriga åsikter kopplade till revisorns oberoende 
Carl tycker att den nya revisionsberättelsen är en positiv förändring; där skall revisorn 
formulera vilka väsentliga risker som finns i bolag av allmänt intresse. Han menar att det 
ställer högre krav på att revisorn har granskat de väsentliga riskerna vilket i förlängningen 
harmoniserar revisionsberättelserna och skyddar oberoendet för revisorn. 

Fredrik anser att grundproblemet för revision är storleken på de företag som måste revideras. 
Om gränsen för att driva aktiebolag eller gränsen för revisionsplikt hade höjts och reserverats 
till de stora företagen, hade det gått att få bort problem med vänskapskorruption i mindre 
bolag vilket skulle skydda revisorns oberoende. 
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Adam, Carl och Fredrik säger att det ända sättet att få revisionen helt oberoende är 
förmodligen att förstatliga den, men tillägger att det hade lett till en kompetensflykt från 
branschen. Fredrik tillägger dock att en myndighet också har en egen agenda; att bringa 
inkomster till staten, vilket gör det än mer komplext. 
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6. Resultat och diskussion 
Vår analys visar på att det finns en viss skillnad i hur revisorer uppfattar revisorns oberoende. 
Kärnan i oberoendet är att revisorn ska agera opartisk, objektiv och självständig för att 
säkerställa revisonens funktion som oberoende granskning. Dock visar studien att det är lika 
viktigt att inte bara agera utan även framstå synligt som oberoende. Detta lägger vikt på hur 
utomstående ser på revisorn som oberoende granskare, vilket implicerar att handlingar av 
revisorn som egentligen inte påverkar oberoendet men som kan uppfattas som skadligt av 
utomstående innebär att oberoendet hotas. I dagens medieklimat, där information är 
lättillgänglig och sprids snabbt, är det synnerligen viktigt för en revisor att tänka efter före han 
eller hon utför en handling som kan uppfattas som tvivelaktig med avseende på oberoendet. 

Teorin pekar ut fyra faktorer som kan påverka oberoendet; konsulttjänster, klientens 
betydelse, klientens inflytande/anknytning samt uppdragslängd. Dessa faktorer har sedan 
undersökts i studien som kommit fram till vilka hot som varje respektive faktor kan skapa för 
oberoendet. Utifrån figur 2 har en modell för faktorer som kan skapa hot mot oberoendet 
utarbetats som visas i figur 3:  

 

Figur 3. Modell över hur olika faktorer påverkar revisorns oberoende. 

Vår analys visar att fristående rådgivning erbjuds av revisionsbyråer jämte 
revisionsuppdraget. Trots att det finns lagar och regler som begränsar revisorns möjligheter att 
utföra sådana tjänster, finner vi att gränsdragningen mellan revisions- och fristående 
rådgivning är oklar. Det är i många fall upp till den enskilde revisorn att göra avvägningen av 
vilka tjänster som kan utföras för att inte kompromissa oberoendet. Denna avvägning innebär 
att det kan ske att revisorer utför konsulttjänster till en revisionsklient som anses olämpliga, 
vilket implicerar att konsulttjänster kan skapa ett självgranskningshot. Vidare finner vi att 
storleken på byrå och klient kan påverka revisorns roll där revisorer i mindre bolag kan ha en 
mer konsulterande roll snarare än granskande. Detta resonemang implicerar en minskad 
betydelse av att ha revisor i mindre bolag om värdet av revisorn inte är själva revisionen, 
vilket även kan vara en bidragande orsak till att revisorsplikt har slopats för mindre bolag i 
Sverige. 

Vår studie visar att en stor del av revisionsbyråernas intäkter kommer från konsulttjänster. 
Revisionsbyråer har en stor kunskap om klienten på grund av den insyn en revisor får i 
verksamheten denne granskar, varför det finns synergieffekter att erbjuda både revision och 
konsulttjänster till samma klient. Det kan uppstå ett hot mot oberoendet om revisorn eller 
revisionsbyrån har ett större intresse av att behålla lukrativa konsulttjänster än att nitiskt 
granska de finansiella rapporterna hos klienten. Detta kan ge implikationen av att ett 
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egenintressehot uppstår där revisorn erhåller intäkter från fristående rådgivning som anses 
betydande i förhållande till revisorns totala inkomster.  

Avseende hur klientens betydelse kan hota oberoendet var resultaten motsägelsefulla. 
Analysen visade att hot mot oberoendet kan uppstå i de fall revisorn eller revisionsbyrån är 
beroende av ett fåtal kunder. Vissa respondenter fann dock inte detta troligt med förklaringen 
att revisorer ska uppföra sig professionellt och följa reglerna. Detta antagande i sig anser vi 
vara problematiskt med tanke på att revisorer är människor med egen vilja och intressen som 
kan stå i motsats till revisionens funktion. Det finns däremot incitament för revisorn att inte 
äventyra sitt oberoende i form av sanktioner och skadat rykte, skulle dock de ekonomiska 
fördelarna väga tyngre ökar revisorns benägenhet att kompromissa oberoendet. Resultaten 
implicerar att klientens betydelse kan skapa ett egenintressehot och detta kan även förklara 
varför samtliga byråer i studien har kontrollsystem för att motverka ekonomiskt beroende. 

Även i fråga hur klientens anknytning och inflytande påverkar oberoendet finner studien 
motsägelsefulla resultat. Merparten av empiri och teori pekar dock på att nära anknytning och 
inflytande riskerar hota oberoendet. Om revisorn har en nära anknytning till klienten kan det 
innebära att revisorn prioriterar klientens välbefinnande framför de andra intressenter som har 
nytta av revisionen. Att klienten utövar inflytande över revisionen finner studien vara ett hot 
mot oberoendet då klienten kan styra revisionens innehåll genom påtryckningar. Vi anser det 
anmärkningsvärt att två respondenter varken tyckte att nära anknytning eller inflytande kunde 
hota oberoendet. En förklaring till det skulle kunna finnas i att ämnet är tabubelagt och 
dessutom hårt reglerat i lagar och regler. Det är möjligt att respondenternas svar baseras på 
hur de själva arbetar som revisorer istället för att se det ur ett allmänt perspektiv. Resultaten 
implicerar således att nära anknytning kan ge upphov till ett vänskapshot och inflytande 
framförallt ge upphov till skrämselhot. Vi har till skillnad mot andra faktorer som kan påverka 
oberoendet inte heller lyckats finna någon direkt positiv effekt till följd av nära anknytning 
och inflytande. 

Uppdragslängd är en faktor som studien finner både kan vara positiv och negativ för 
revisionen. Resultaten visar att ju längre tid revisorn har sitt uppdrag, desto bättre insikt och 
förståelse erhåller revisorn om klientens verksamhet. Denna insikt underlättar för revisorn att 
bedöma var riskerna för väsentliga felaktigheter finns i den ekonomiska rapporteringen. Det 
kan beskrivas som att revisorn har en inlärningskurva för varje uppdrag. Resultaten visar dock 
att längre uppdragslängd kan hota oberoendet genom att revisorn över tiden kan få en för nära 
relation med klienten vilket kan skapa ett vänskapshot. Vänskapshotet minskar revisorns 
förmåga att vara kritisk och opartisk och ökar sannolikheten för att revisorn agerar i förmån 
till klienten. Vi finner även att lång uppdragslängd kan göra att revisorer med tiden blir 
bekväma med uppdraget, vilket kan få till följd att revisionens kvalitet minskar. Det i sig 
utgör ett hot mot revisionen men inte ett hot mot oberoendet. 

Gällande ny EU-reglering visar resultaten att revisorer har en positiv attityd avseende 
obligatorisk rotation av revisonsbyrå. Dock med invändningen att ifall uppdrag kan förlängas 
i upp till 24 år blir effekten verkningslös. Den nya regleringen innebär även en begränsning 
för hur mycket konsulttjänster en revisionsbyrå får sälja i förhållande till revisionsintäkterna. 
Attityderna till begränsning av andel konsultation är att det kan öka revisionsarvodet men 
samtidigt vara positiv med avseende på att minska egenintresse- och självgranskningshot. 
Införandet av sanktionsavgifter är den regelförändring som samtliga respondenter ställer sig 
mest negativa till. De menar att sanktionsavgifter inte finns i någon annan bransch och att 
hotet om vite kan leda till att revisorer undviker att ta vissa uppdrag och på lång sikt kan det 
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ske en flykt från revisorsyrket. I avseende att öka oberoendet anser de dock att 
sanktionsavgifter kan ha en positiv effekt för oberoendet.  
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7. Slutsatser, vårt bidrag samt fortsatt forskning 

7.1 Slutsatser 
Syftet med den här studien är att: 

 Beskriva, förklara samt formulera en modell för hur utvalda faktorer påverkar 
revisorns oberoende. 

 Undersöka revisorers attityd till hur ny reglering kommer att påverka revisorers 
oberoende. 

Med hjälp av personliga intervjuer med sex revisorer har en kvalitativ undersökning 
genomförts för att besvara problemformuleringen: Hur påverkar konsulttjänster, klientens 
betydelse, klientens inflytande/anknytning och uppdragslängd revisorns oberoende? 

 Vi drar slutsatsen att konsulttjänster kan ge upphov till egenintressehot när revisorer 
värnar om att behålla lukrativa konsultintäkter och således kompromissar deras 
oberoende. Ett annat hot konsulttjänster kan ge upphov till är självgranskningshotet 
som uppstår när revisorns granskar en transaktion denne själv hjälpt till att upprätta. 

 Klientens betydelse kan framförallt ge upphov till egenintressehot på grund av att 
revisorer värnar om att behålla revisionsuppdraget från klienten.  

 Vi drar slutsatsen att nära anknytning och inflytande kan ge upphov till både 
vänskaps- och skrämselhot. 

 Lång uppdragslängd kan ge upphov till vänskapshotet där en nära relation mellan 
revisor och klient kan utvecklas över tiden. 

Utifrån svaren i uppsatsen tror vi att de nya regelförändringarna kan vara positiva för 
oberoendet, men riskerar även att ge upphov till dyrare revision och flykt från revisorsyrket. 
Obligatorisk byrårotation påverkar oberoendet positivt med avseende på vänskapshot, men 
riskerar höja revisionsarvode. Begränsad andel konsulttjänster kan vara positivt med avseende 
på minskat egenintresse- och självgranskningshot, men riskerar även att höja 
revisionsarvodet. Personliga sanktionsavgifter kan vara positivt för allt oberoende, dock kan 
en stor negativ följd vara en flykt från yrket och rädsla för att anta revisionsuppdrag. 

7.2 Vetenskapligt bidrag och förslag till fortsatt forskning 
Studien bidrar till insikt om hur revisorer resonerar kring konsulttjänster, klientens betydelse, 
klientens anknytning/inflytande och revisorns uppdragslängd samt hur faktorerna kan utgöra 
hot mot oberoendet. Resultaten har utmynnat i en modell som grafiskt beskriver vilka hot de 
olika faktorerna skapar. Modellen kan användas som ett hjälpmedel för både revisorer, 
klienter och andra intressenter vid oberoendebedömningar. Studien har även undersökt 
revisorers attityder till nya lagförändringar. Dessa attityder ger regulatorer och aktörer inom 
revisionsbranschen mer insikt och förståelse kring oberoendeproblematiken, vilket kan ligga 
till grund för framtida regelförändringar. 

För fortsatt forskning föreslås att undersökningen genomförs med en kvantitativ metod för att 
testa hur faktorerna och hoten korrelerar. Det vore även intressant att genomföra samma 
undersökning efter att de nya reglerna implementerats eftersom de nya reglerna kan få en stor 
effekt på marknaden och revisorns oberoende. 
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9. Bilagor 
9.1 Intervjuunderlag 

Allmänt om oberoende. 

1. Vad innebär oberoende för dig? 

2. Hur går du tillväga när du testar ditt oberoende? 

3. Hur ofta omprövar du ditt oberoende? 

4. Hur skiljer sig ditt förhållningssätt till oberoende i mindre respektive större företag? 

Faktorer som kan påverka oberoendet. 

5. Erbjuder du eller byrån någon typ av konsulttjänster? (skatterådgivning, 
internrevision, redovisning, corporate finance)  

6. Vilka fördelar finns med att en revisionsbyrå utöver revisionen även utför 
konsulttjänster till samma klient? 

7. Vilka nackdelar finns med att en revisionsbyrå utöver revisionen även utför 
konsulttjänster till samma klient? 

8. Hur drar du gränsen mellan konsulterande rådgivning och revisionsrådgivning?  

9. Hur kan klientens betydelse för revisionsbyrån påverka revisionen? 

10. Hur kan klientens anknytning/inflytande på revisionsbyrån påverka revisionen? Kan 
det uppstå hot mot revisorns oberoende? 

11. Vilka fördelar uppstår desto längre revisorn innehar sitt uppdrag? 

12. Vilka nackdelar uppstår desto längre revisorn innehar sitt uppdrag? 

2016 införs EU:s nya revisionspaket. De nya reglerna träffar främst revision i företag av 
allmänt intresse (börsföretag och finansiella företag) och innefattar bland annat tvingande 
byrårotation, begränsning av rådgivningstjänster till revisionskunder och sanktionsavgifter. 

13. Vilken effekt tror du att den nya obligatoriska byrårotationen får? Fördelar och 
nackdelar? 

14. Vilken effekt tror du att de nya reglerna gällande konsulttjänster påverkar revisorns 
oberoende?  

15. Vilken effekt tror ni att sanktionsavgifter kan få för revisorns oberoende? 

16. Finns det några andra förändringar du anser skulle bidra till att öka revisorns 
oberoende? 
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