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Förord
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råd och reflektioner under uppsatsens gång. Slutligen vill vi tacka vår seminariegrupp som har 

kommit med konstruktiv kritik och goda idéer samt de personer som hjälpt oss att 

korrekturläsa vår uppsats.

Halmstad maj 2008

Madeleine Böcker Emelie Ohlsson



Sammanfattning

På grund av alla de företagsskandaler som har inträffat har lagstiftaren gjort mycket för att 

stärka revisorns oberoende och därigenom tillförlitligheten till revisionen. Förtroendet mellan 

revisor och klient anses dock lika viktigt och om en revisor inte skapar en personlig relation 

med sina kunder så finns det en risk att han går miste om viktig företagsinformation. Detta 

leder fram till frågan om vad revisorerna anser skapa en god revision i små aktiebolag samt 

hur oberoendet och förtroendet påverkar kvalitén på revisionen. 

Vi använder oss av en kvalitativ studie för att kunna få mer djupgående information till vår 

frågeställning. Vår undersökning baseras på primärdata som har samlats in genom personliga 

intervjuer. 

Efter genomförandet av vår uppsats konstaterade vi att för att skapa en god revision krävs det 

både en oberoende revisor samt en bra relation mellan revisorn och den granskade. För lite 

respektive för mycket av varje komponent ger inget optimalt resultat utan det är viktigt att 

man finner en balans mellan de båda.



Abstract

Because of all the corporate scandals that have occurred, the legislator has done much to 

strengthen auditor independence, and thus the reliability of the audit. Confidence between 

auditor and client is considered equally important, and if an auditor does not create a personal 

relationship with their customers, there is a risk that he will be missing out on vital business 

information. This leads to the question of what the auditors think creates a good audit of small 

companies and how independence and confidence affect the quality of the audit.

The study has been characterized of a qualitative method to get more information to our 

question. The information has been obtained through personal interviews.   

The conclusion of this paper is that in order to create a good audit both an independent auditor 

and a good relationship between the auditor and the audited are required. Too little or too 

much of each component is not an optimum result, so it is important to find a balance between 

the two.
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1. INLEDNING

I det inledande kapitlet ges en bakgrund kring innebörden av en god revision. Vidare kommer 

en problemdiskussion och frågeställning samt syftet med vår studie. 

1.1 Bakgrund

Revision innebär att en revisor med hjälp av en professionell skeptisk inställning ska planera, 

granska, bedöma och uttala sig om ett företags årsredovisning, bokföring och förvaltning. 

Syftet med att utföra en granskning av årsredovisningen är att göra en bedömning av huruvida 

den ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning. Bolagets olika intressenter 

måste kunna lita på den information företaget lämnar om sin ekonomiska situation och

förvaltning. Ansvaret för följande upplysningar åligger styrelsen och VD:n, samtidigt som det 

är revisorns roll att kvalitetssäkra denna information. Revision ger således en ökad 

trovärdighet åt företagets finansiella information och är därmed en förutsättning för ett väl 

fungerande näringsliv och samhälle.1

Rent konkret är målet med revisionen att revisorn ska lämna en revisionsberättelse. I den ska 

revisorn, efter genomförandet av revisionen, uttala sig med hög men inte absolut säkerhet om 

att det inte finns några väsentliga fel. Tillsammans med årsredovisningen är sedan 

revisionsberättelsen beslutsunderlag för företagets intressenter. Den som förlitar sig på en 

revisionsberättelse ska kunna känna sig säker på att revisorn inte låtit sig påverkas av andra 

intressen än att göra en bra revision.2

Varje revision börjar med en informationsinsamling. Det är viktigt att revisorn sätter sig in i 

företaget och branschen för att kunna bedöma risker. Informationsinsamlingen ger således

revisorn en möjlighet att skapa sig en helhetsförståelse om företaget och dess omvärld. Detta 

är otroligt viktigt eftersom alla företag och organisationer är unika. Genom denna förståelse 

skapar revisorn en bild av vilka områden som ska granskas men också hur, när och av vem. 

                                                
1 FAR, Revision - en praktisk beskrivning, (2006)
2 Ibid
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En väl genomförd informationsinsamling ger revisorn ett gott underlag för att planera 

granskningen så att den koncentreras till de områden där risken för väsentliga fel är störst.3

1.2 Problemdiskussion

Revisionens främsta uppgift är att ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning. 

Kravet på en kvalitetssäker revision är mycket stort då revisionen ofta ligger till grund för ett 

viktigt beslutsfattande.4 Under senare år har dock förtroendet för revisionens kvalitet och 

revisorernas arbete fått mycket kritik. De stora redovisningsskandalerna Enron och inte minst 

Skandiahärvan som har uppdagats i media har utan tvivel satt revisorn och revisorsrollen i

rampljuset. Debatten kring revisorns roll har dock pågått långt tidigare och diskussionerna har

förts i stort sett sedan fenomenet revision uppstod. Det alltmer sviktande förtroendet för 

revisionen och revisorns roll ställer idag höga krav på en god kvalitet på revisionen.5 God 

revision definieras således som en kvalitetssäkring av bolagets ekonomiska information till 

marknaden så att det ger en rättvisande bild av företaget.6

Revisionsprocessen ser emellertid annorlunda ut för mindre företag jämfört med stora 

noterade bolag. I mindre företag uppfattas ofta upprättandet av den externa redovisningen 

som en börda, vilket kan förklaras av att behövlig kompetens i redovisningsfrågor ofta saknas 

där. Relationerna mellan revisor och såväl ägare som företag får dessutom en annan karaktär 

genom att relationerna blir mer personliga och förtroendet får större betydelse. I aktuell 

lagstiftning återspeglar sig dock inte dessa skillnader i någon större utsträckning. Det har 

istället inneburit att de nationella och internationella revisionsstandarderna, som utvecklas 

med stora noterade koncernbolag i åtanke, ska tillämpas på samtliga bolag som omfattas av 

revisionskravet.7 Antalet företag som omfattas av revisionskravet ser dock ut att förändras 

genom delbetänkandet om att revisionsplikten ska avskaffas för små företag från och med den

1 juli 2010.8

                                                
3 FAR, Samlingsvolymen del 2, (2007)
4 FAR, Revision - en praktisk beskrivning, (2006)
5 Holmqvist, Revisorn, oberoendet & analysmodellen, Balans, nr. 10 år 2001
6 FAR, Samlingsvolymen del 2, (2007)
7 Svanström, Lagstadgad revision, (2006)
8 SOU 2008:32, Avskaffande av revisionsplikten, (2008)
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Lagstiftaren anser således, med de stora företagens skandaler i minnet, att det är nödvändigt 

att stärka revisorns oberoende för att tillhandahålla en god revision.9 Idag ställs det krav på 

revisorns opartiskhet och självständighet i revisorslagen, och utifrån analysmodellen ska

revisorn pröva de hot som äventyrar oberoendet.10 För att stärka revisorns oberoende ännu 

mer har det tagits ytterligare steg genom en ny lagändring den 1 januari 2007, som dock 

enbart berör så kallade större bolag. Lagändringen innebär att en revisor inte får vara verksam 

i samma byrå som den som yrkesmässigt utför bolagets bokföring. Enligt lag blir det därför 

inte möjligt för byråerna att erbjuda en kombination av revisions- och redovisningsuppdrag

till de kunder som berörs av de nya bestämmelserna.11

Ur lagstiftningssynpunkt har det gjorts väldigt mycket för att stärka oberoendet och därmed 

undvika att en revisor låter sig påverkas. Priset för detta är att vi samtidigt kan riskera att 

utestänga revisorn från verkligheten, den verklighet han ska förstå, värdera och uttala sig 

om.12 Ett yrkesmässigt förhållande mellan revisorn och den granskade som bygger på vänskap 

och förtroende kan dock anses vara fördelaktigt vid granskning av företag. En god relation till 

det företag som revideras underlättar arbetet med att få tag i den information som behövs för 

att kunna göra en god revision.13

För att stärka utbytet och skapa förtroende strävar man således efter att bygga upp stabila 

relationer, vilket är en viktig faktor i samspelet mellan individer, såsom mellan revisor och 

den granskade.14 Förtroende beskrivs som övertygelsen av att du kan lita på någon samt 

övertygelsen av att du äger andras tillit.15 Samtidigt som detta är värdefullt vid skapandet av 

en revision så har det även sina svagheter. Förtroende garanterar inte ärlighet och det kan 

motverka kritiskt ifrågasättande, vilket i sin tur kan påverka skapandet av en god revision.16

Precis som oberoendet kan alltså förtroendet inverka på revisionen både positivt och negativt.

Med ovanstående problematik är det av intresse att studera, och därmed bidra till, vad som 

egentligen är nyckeln till god revision i små aktiebolag.

                                                
9 Larsson, L-G Revisionskvalitet - vad driver och vad hotar?, Balans nr 5 2007
10 Revisorslagen (2001:883), § 21 och § 22
11 FAR, Samlingsvolymen del 2, (2007)
12 Balans nr 2, Revisorns kompetens och oberoende, (1999)
13 Cassel, Den reviderade revisorsrollen, (1996)
14 Maskell, Innovation and learning for competitiveness and regional growth (2001)
15 Johansson, Jönsson, Solli, Värdet av förtroende (2006)
16 Etiennot, Paper presented at the EIASM Workshop on Audit (2004)
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1.3 Problemformulering

Vår problemdiskussion leder fram till följande problemformulering:

Vad skapar en god revision i små aktiebolag?

1.4 Syfte

Vårt syfte med undersökningen är att analysera och beskriva vad revisorerna anser skapa en 

god revision i små aktiebolag, samt identifiera huruvida oberoendet respektive förtroendet 

påverkar kvaliteten på revisionen. Med detta vill vi ge en ökad förståelse för hur en god 

revision skapas i små aktiebolag. 

1.5 Definitioner

Oberoende: Revisorn är oberoende om han vid utförandet av ett uppdrag har förmågan och 

viljan att göra sina bedömningar samt fatta sina beslut på grundval av föreliggande fakta utan 

att låta sig påverkas av andra personers vilja eller önskningar.17

Förtroende (trust):”Trust exists in a relationship when one of the parties has confidence in 

the other party’s reliability and integrity, in other words that the other party accomplishes its 

commitment”.18

God revision: God revision innebär en kvalitetssäkring av bolagets ekonomiska information 

till marknaden så att det ger en rättvisande bild av företaget.19

Små aktiebolag: Företag som har mellan 10 och 49 anställda och vars omsättning eller 

balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år.20

                                                
17 Diamant, Revisorers oberoende (2004)
18 Morgan & Hunt, Journal of marketing (1994)
19 FAR, Samlingsvolymen del 2, (2007)
20 EU-kommissionens rekommendation 2003/361/EG
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2. REFERENSRAM

I detta kapitel framställer vi vår teoretiska referensram som utgår ifrån den teori som vi 

tycker behövs för att belysa vår problematik och frågeställning. Inledningsvis beskriver vi 

revisionen samt förklarar dess uppkomst utifrån agentteorin. Vi tar sedan upp revisorns 

oberoende samt förklarar analysmodellen som används för att stärka oberoendet. Slutligen 

redogör vi för revisorns relation till det mindre aktiebolaget och förtroendets betydelse. 

2.1 Revision 

Revisionen innebär att revisorn ska granska företagets årsredovisning och bokföring samt

företagsledningens förvaltning av bolaget. Rent konkret är målet med revisionen att revisorn 

ska lämna en revisionsberättelse som redovisar resultatet av granskningen. I den uttalar sig 

revisorn om årsredovisningen och bokföringen samt om styrelsens och VD:s förvaltning.21

Revisionen innebär att man ska sätta sig in i och förstå företaget och dess verksamhet för att 

kunna bedöma risker. Informationsinsamlingen ger således revisorn en möjlighet att skapa sig 

en helhetsförståelse om företaget och dess omvärld. Genom denna förståelse ges revisorn ett 

bra underlag att planera granskningen så att den koncentreras till de områden där risken för 

väsentliga fel är störst.22

2.1.1 Revisionens syfte

Syftet med att utföra en granskning av årsredovisningen är att göra en bedömning huruvida 

den ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning.23 Revisorn ska alltså 

konstatera riktigheten och tillförlitligheten i den information som bolagen ger ut.24 Bolagets 

olika intressenter måste kunna lita på den information företaget lämnar om sin ekonomiska 

situation och förvaltning. Ansvaret för följande upplysningar åligger styrelsen och VD:n 

samtidigt som det är revisorns roll att kvalitetssäkra denna information. Revision ger således 

en ökad trovärdighet åt företagets finansiella information och är därmed en förutsättning för 

ett väl fungerande näringsliv och samhälle.25 Det kan även tilläggas att det inte enbart är

                                                
21 FAR, Samlingsvolymen del 2, (2007)
22 Ibid
23 FAR, Revision - en praktisk beskrivning, (2006)
24 Moberg, Bolagsrevisorn, (2003)
25 FAR, Revision - en praktisk beskrivning, (2006)
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genom revisorns formella granskning som redovisningen potentiellt kan förbättras utan också 

genom de råd och direktiv som revisorn lämnar.26 Revisionen ska således skapa en rättvisande 

bild av företaget och revisionens uppkomst kan vidare förklaras utifrån agentteorin.

2.1.2 Agentteorin

Agentteorin används för att förklara de flesta fenomen på redovisningsområdet, där den 

fokuserar på relationer mellan olika aktörer. Agentteorin behandlar den konfliktartade

relationen mellan två parter, agenten och principalen. En eller flera personer (principaler) 

engagerar en annan person (agenten) att utföra ett arbete för deras räkning. Förhållandet kan i 

princip beskrivas som att principalen vill ha ett bidrag från agenten mot att agenten får en 

belöning för sitt bidrag av principalen.27

Företagsledaren kan ses som agent samtidigt som principalen är ägare till företaget.28 När 

principalen har bett agenten att utföra ett visst uppdrag, och därmed förbinder sig att belöna 

denne för insatsen, är det klart att principalen vill ha en viss säkerhet för att agenten också 

arbetar i hans intresse och därmed bidrar tillräckligt för sin belöning.29 Principalen måste 

därför försöka säkerställa att agenten delar principalens mål. Detta för att öka sannolikheten 

att agenten genomför sin uppgift på det sätt som maximerar värdet för principalen och inte 

utnyttjar makten för egna intressen. Anlitandet av en revisor, som en oberoende tredje part, är 

ett sätt för principalen att kontrollera agenten. Revisionen ses således som en lösning till 

denna intressekonflikt och kan förklaras utifrån agentteorin.30

Revisorerna har här en viktig funktion då de ska granska informationen från företaget och se 

till att den på ett riktigt sätt speglar verksamheten och dess utfall. Revisionens mål kan sägas 

vara att säkerställa trovärdigheten i den ekonomiska informationen om företaget och även att 

stärka tilltron till hur styrelse och VD fullgör sina uppdrag. En granskning som utförs av en 

oberoende part skapar förutsättningar för att redovisningen ska kunna kvalitetssäkras. 

                                                
26 Svanström, Lagstadgad revision, (2006)
27 Nygaard & Bengtsson, Strategizing – en kontextuell organisationsteori, (2002) 
28 Artsberg, Redovisningsteori, (2003)
29 Nygaard & Bengtsson, Strategizing – en kontextuell organisationsteori, (2002)
30 Artsberg, Redovisningsteori, (2003)
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Revisorn ska således se till att intressenterna ska kunna lita på redovisningsinformationen. För 

att detta ska kunna ske är det viktigt att revisorn går att lita på, det vill säga att denne är 

opartisk och självständig, alltså att revisorn är oberoende.31  

2.2 Revisorns oberoende

Revisorn är oberoende om han vid utförandet av ett uppdrag har förmågan och viljan att göra 

sina bedömningar samt fatta sina beslut på grundval av föreliggande fakta utan att låta sig 

påverkas av andra personers vilja eller önskningar.32 Det finns två sidor av oberoendet, vilka 

är faktiskt oberoende och synbart oberoende.33

Faktiskt oberoende innebär att revisorns attityd till uppdraget är av intresse och det som ska 

vara opåverkat är revisorns moral och heder. Bedömningen är därmed inriktad på revisorns 

egen syn på sitt förhållningssätt till det enskilda uppdraget.34 Eftersom det faktiska oberoendet 

är en handlingsnorm, riktad mot revisorns egen uppfattning om sin förmåga att utföra sitt 

uppdrag på ett tillfredställande sätt, räcker det inte med att revisorn agerar på ett oberoende 

sätt. Kravet på revisorns oberoende ska således inte bara vara faktiskt utan även synbart.35 Det 

kan sägas att i brist på möjlighet att bedöma den enskilde revisorns karaktär ställer man krav 

på vissa yttre kriterier på oberoendet. Revisorns oberoende ställning ska offentligt uppenbaras 

genom hans uppträdande såsom det uppfattas av intressenterna.36

Ur lagstiftningssynpunkt har det gjorts väldigt mycket för att stärka oberoendet och därmed 

undvika att en revisor låter sig påverkas. Idag ställs det krav på revisorns opartiskhet och

självständighet i revisorslagen, och utifrån analysmodellen ska revisorn pröva de hot som 

äventyrar oberoendet.37

2.2.1 Analysmodellen 

Begreppet oberoende används inte i den nuvarande svenska revisorsregleringen.38 I 

revisorslagen föreskrivs istället att en revisor i sin revisionsverksamhet ska utföra sina 

                                                
31 Artsberg, Redovisningsteori, (2003)
32 Diamant, Revisorers oberoende (2004)
33 FAR (2007), Samlingsvolymen 2007 del 2
34 Ibid
35 Diamant, Revisorers oberoende, (2004)
36 FAR (2007), Samlingsvolymen 2007 del 2
37 Revisorslagen (2001:883), § 21 och § 22
38 FAR (2007), Samlingsvolymen 2007 del 2
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uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden.39

År 2002 införde Sverige en ny revisorslag som bland annat innebär att oberoendet ska prövas

i den så kallade analysmodellen.40 Bestämmelserna utformades på ett sådant sätt att revisorn 

är skyldig att undersöka huruvida han kan genomföra sina uppdrag som utgör

revisionsverksamhet utan att det förekommer omständigheter som kan rubba förtroendet för 

revisorn.41 Identifiering av sådana omständigheter bör likställas som hot och innefattar 

följande:42

 Egenintresset: revisorn har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i 

revisionsklientens verksamhet.

 Självgranskning: revisorn måste granska och ta ställning till sitt eget arbete, till 

exempel ett råd som han eller hon tidigare har lämnat klienten.

 Partsställning: revisorn har tagit ställning för eller emot klienten, till exempel i en 

förhandling och framstår därför som kopplad till klienten.

 Vänskap: revisorn har nära personliga relationer med någon som ska granskas.

 Hot: om revisorn utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att väcka 

obehag kan revisorns förtroende anses rubbat.

Det är inte möjligt att uttömmande beskriva alla de situationer där förtroendet för revisorn kan 

rubbas.43 Mot bakgrund av detta finns det även en generalklausul som säger att revisorn ska 

avgå från sitt uppdrag om det finns andra förhållanden, än ovan nämnda, som kan rubba 

förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet.44 I de fall där det har vidtagits 

åtgärder som medför att det inte finns någon orsak att ifrågasätta revisorns opartiskhet eller 

självständighet behöver inte revisorn avböja eller avsäga sig uppdraget.45

                                                
39 Moberg, Bolagsrevisorn, (2003) 
40 Regeringens proposition 2005/06:97. Revisorns oberoende och vissa redovisningstjänster m.m. (2005)
41 Moberg, Bolagsrevisorn, (2003) 
42 Revisorslagen (2001:883), § 21 p.1 a-e
43 Proposition 2000/01:146 
44 Revisorslagen (2001:883), § 21 p.2
45 Ibid
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2.2.2 Oberoendets fördelar och nackdelar

Syftet och fördelarna med oberoendekraven är att skapa en tillit för revisorns arbete samt att 

säkra revisionens funktion. Det är viktigt att företagets intressenter uppfattar de ekonomiska 

rapporterna som trovärdiga och att revisionen därigenom leder till att intressenternas 

förtroende för företaget stärks. För att uppehålla denna trovärdighet är det av betydelse att 

revisorn agerar oberoende. Kravet på oberoende anges ofta som en av de mest centrala 

förutsättningarna för att revisionen ska kunna fylla sin funktion. Revisorn ska göra kontroller 

och värderingar utan att det kommer falska vikter i vågskålen som gör att läsaren av 

årsredovisningen tror att revisorn är så lierad med klientföretaget att han inte vågar skriva 

annat än vad klienten önskar. Det kan alltså konstateras att revisorns oberoende är ett viktigt 

inslag för att skapa tilltro åt revisionen.46

Följderna av att stärka revisorns oberoende har precis som så många andra fenomen även en 

baksida. Konsekvenserna av oberoendet är att vi kan riskera att utestänga revisorn från 

verkligheten. Den verklighet som revisorn ska förstå, värdera och uttala sig om. En för nära 

anknytning till den granskade är alltså inte identifierbart med att revisorn ska vara oberoende. 

I ett förhållande där revisorn kommer för nära sin klient och befinner sig för mycket i 

verksamheten har dock sina fördelar. Revisorn får ökad kännedom om företagets rutiner och 

arbetssätt, vilket medför en mer komplex informationsinsamling som underlättar 

granskningen. Förutsättningarna för att upptäcka och rätta till brister kan därigenom bli bättre.

Det är viktigt att revisorn sätter sig in i företaget och branschen för att kunna bedöma risker, 

eftersom alla företag och organisationer är unika. Istället för en oberoende relation kan en 

långsiktig och nära relation innebära att revisorn erhåller värdefull kunskap om företaget som 

gör det möjligt att genomföra revisionen snabbt och effektivt, samtidigt som företaget slipper 

de kostnader ett revisorsbyte innebär.47

2.3 Relationens livscykel

Aktörer strävar efter att bygga upp stabila relationer för att stärka utbytet samt skapa 

förtroende och kontroll.48 Efterhand satsar parterna alltmer resurser på relationen i form av 

investeringar i tid och pengar. Ett ömsesidigt engagemang leder till ett ömsesidigt beroende 

som i sin tur gör det möjligt för parterna att samordna aktiviteter och öka det gemensamma 

                                                
46 Diamant, Revisorers oberoende (2004)
47 Svanström, Revisorn som rådgivare (2004)
48 Maskell, Innovation and learning for competitiveness and regional growth (2001)
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upplevda värdet. Relationer mellan olika parter uppkommer och existerar inte bara, utan de 

utvecklas över tid i en process. Denna process kan karaktäriseras av fem faser. Relationen 

behöver inte följa de fem stegen utan de kan utvecklas genom att en eller flera faser hoppas 

över eller att det sker en tillbakagång till en tidigare fas.49

2.3.1 Relationens olika faser

I relationens livscykel benämns den första fasen som medvetenhet. Under denna fas sker inget 

samspel mellan parterna. Den andra fasen kallas upptäckande som innebär att parterna börjar 

lära känna varandra. Potentiella ”utbytespartners” överväger åtaganden, förtjänster, bördor 

samt möjligheter med ett kommande utbyte. I den tredje fasen, expansion, litar parterna på 

varandra i högre utsträckning och de känner också välbehag med relationen. Här har nivån av 

förtroende nått en punkt som gör att parterna är beredda att dela med sig av känslig och ibland 

konfidentiell information. Om affärsrelationen utvecklas ytterligare formas ett engagemang 

mellan parterna. I detta stadium uppfattar parterna att de uppnått en viss nivå av 

tillfredsställelse från utbytesprocessen, vilket minskar sannolikheten att någon part kontaktar 

en annan aktör. I relationer grundar sig förekomsten av engagemang på två viktiga 

antaganden. För det första gäller det att parterna tillhandahåller en relativt hög nivå av input 

till relationen. Det andra antagandet hänför sig till relationens varaktighet, det vill säga den 

gemensamma tron på effektivitet i kommande affärsutbyten. Den femte och sista fasen i 

relationens utveckling betecknas upplösning, och inleds med att varje part enskilt utvärderar 

sitt missnöje med den andra parten. Relationen går därefter in i en interaktiv fas där parterna 

diskuterar tidigare erfarenheter och förhandlar kring en eventuell fortsättning av relationen.50

I en pågående relation mellan två parter beskrivs engagemang som den mest 

eftersträvansvärda fasen.51 Det är genom ett långsiktigt engagemang i relationer som 

samarbete uppstår.52 I en situation med ett ömsesidigt engagemang finns dessutom 

möjligheter att lärandeprocesser uppstår. Engagemang involverar element som att dela 

kunskap mellan individer samt en förmåga att upprätthålla ett aktivt deltagande över en lång 

tidsperiod. Det medför också aktiviteter som planering för samarbete och fokus på 

gemensamma mål med relationen. Med ett djupt engagemang utvecklas ofta stabila och 

långsiktiga relationer. Inom samhällsvetenskap, som hanterar mänskliga relationer, är 

                                                
49 Scanzoni, Social exchange and behavioral interdependence (1979)
50 Ibid
51 Dwyer et al, Journal of marketing (1987)
52 Morgan & Hunt, Journal of marketing (1994) 
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engagemang en erkänt betydelsefull faktor för att etablera och upprätthålla långsiktiga 

relationer.53 Det försäkras att långsiktiga relationer kan minska kostnader för utbyten samt 

stödja kunskapsutveckling hos båda parter. Det betraktas vanligtvis som positivt att 

upprätthålla långa relationer, men samtidigt kan en tröghet som är hämmande för relationens 

utveckling skapas.54

2.4 Revisorns relation till företaget

Relationen mellan revisorn och det mindre företaget tenderar att vara just långsiktiga. 

Revisorn utgör även den samtalspartner som småföretagen i störst utsträckning vänder sig till. 

Företagsledarna väljer revisor med stor omsorg i syfte att få ut så mycket som möjligt av 

relationen. Företaget vill att revisorn är villig att fungera som både samtalspartner och 

rådgivare samtidigt som småföretag ofta etablerar en personlig relation till sin revisor. I 

allmänhet tenderar således relationer mellan revisor och mindre företag att vara långsiktiga. 

De flesta företag väljer att kvarhålla samma revisor även i de fall då företagen inte upplever 

att relationen ger värde för pengarna. Det kan vara både ekonomiskt och 

kompetensutvecklingsmässigt fördelaktigt med kontinuitet i revisor- och klientrelationen.55

2.4.1 Förtroende 

Förtroende beskrivs som övertygelsen av att du kan lita på någon samt övertygelsen av att du 

äger andras tillit.56 Just förtroende är en viktig faktor i samspelet mellan individer, såsom 

mellan revisor och den granskade. Emellertid kan inte revisorn i en ansvarsfråga göra 

gällande att han litat på sin klients uppgifter. Ett yrkesmässigt förhållande mellan revisor och 

den granskade som bygger på vänskap och förtroende anses dock vara fördelaktigt vid 

granskning av företag.57

Flertalet företag hyser ett stort förtroende för sin revisor och anser att samarbetet med revisorn 

är ett viktigt inslag i företagets verksamhet. Upprätthållandet av en god relation ligger till 

grund för att skapa ett givande utbyte. Företagens samarbete med revisorn uppges vara väl 

fungerande och även relativt omfattande. I allmänhet betraktas revisorn som en värdefull 

                                                
53 Scanzoni, Social exchange and behavioral interdependence (1979), Dwyer et al, Journal of marketing (1987), 
Gundlach et al, Journal of marketing (1995)
54 Johansson & Matsson, International studies of management & organization (1987)
55 Marriot & Marriot, Management accounting researsch, (2000)
56 Johansson, Jönsson, Solli, Värdet av förtroende (2006)
57 Cassel, Den reviderade revisorsrollen, (1996)
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samtalspartner där formen för samtal och diskussion utvecklas över tid. I ett tidigt skede av 

relationen innebär kontakten med revisorn i huvudsak konkret rådgivning. Idag handlar 

rådgivningsutbytet istället mer om att föra en konstruktiv dialog kring företagets tillstånd och 

framtida möjligheter.58

2.4.2 Förtroendets fördelar och nackdelar

En revisor behöver mycket information om det företag som ska granskas och det får då inte 

finnas någon som helst misstanke om att uppgifterna förs vidare. En sådan misstanke skulle 

kunna leda till att revisorn inte fick tillgång till nödvändiga upplysningar från företaget, som i 

sin tur skulle kunna resultera i en dålig revision.59

I allmänhet betraktas förtroende som något eftersträvansvärt. Förekomsten av förtroende kan 

alltså medföra flera positiva effekter. Det kan till exempel vara minskade 

transaktionskostnader, ökad sammanhållning, minskade konflikter samt förbättrade 

individuella prestationer. Det är dock viktigt att vara medveten om att det även finns negativa 

delar med förtroende, som kan vara av större eller mindre betydelse beroende på relationen 

mellan parterna. Förtroende garanterar inte ärlighet, utan det kan motverka kritiskt 

ifrågasättande, minska kontrollen över den andra parten och öka sannolikheten för förräderi.60

2.5 Sammanfattning referensram

Denna referensram innehåller det som vi anser vara relevant för vår studie. Centrala delar i 

referensramen är begreppen revision, revisorns oberoende och revisorns relation till det 

mindre företaget. Revision innebär att revisorn ska granska företagets årsredovisning och 

bokföring samt företagsledningens förvaltning av bolaget. Revisionens främsta uppgift är att 

ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning.61 Utgångspunkten för att 

redovisningen ska kunna kvalitetssäkras är att granskningen utförs av en oberoende part, det 

vill säga att denne är opartisk och självständig.62 Det är dock viktigt att revisorn sätter sig in i 

företaget och branschen för att kunna bedöma risker, eftersom alla företag och organisationer 

är unika. Förutsättningarna att upptäcka och rätta till brister kan därigenom även bli bättre.63 I 

                                                
58 Andersson, Bilder av småföretagares ekonomistyrning, (1995)
59 FAR, Revision - en praktisk beskrivning, (2006)
60 Etiennot, Paper presented at the EIASM Workshop on Audit (2004)
61 FAR, Revision - en praktisk beskrivning, (2006)
62 Artsberg, Redovisningsteori, (2003)
63 Svanström, Revisorn som rådgivare (2004)
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småföretag är det just så att relationen mellan revisor och företag får en annan karaktär än i

stora företag, då det blir mer personligt samtidigt som förtroendet får en större betydelse.64

Kravet på en kvalitetssäker revision är mycket stort då revisionen ofta ligger till grund för ett 

viktigt beslutsfattande.65 Under senare år har dock förtroendet för revisionens kvalitet och 

revisorernas arbete fått mycket kritik på grund av de omtalade redovisningsskandalerna. Detta 

bidrar till att det idag ställs höga kvalitetskrav på revisionen.

God revision definieras således som en kvalitetssäkring av bolagets ekonomiska information 

så att det ger en rättvisande bild av företaget.66 Både oberoendet och förtroendet gentemot det 

mindre företaget lyfts fram som betydande komponenter för att uppnå en god revision. Dess 

konsekvenser diskuteras i form av fördelar respektive nackdelar, vilket tydliggörs i figuren 

nedan. Oberoendet som enskild part anses bidra till en god revision samtidigt som ett starkt 

förtroende anses göra det. Att båda delar bidrar till att skapa en god revision gör det

eftersträvansvärt att tillhandahålla en bra balans mellan dessa två poster. När oberoendet

medför att värdefull information tenderar förloras kan detta kompenseras genom att det finns 

ett förtroende gentemot företaget. Att ha ett förtroende för det granskade företaget behöver 

dock inte innebära att man är nära vänner och att oberoendet påverkas. Skapandet av en god 

revision kan innebära en bra balans mellan oberoendet och förtroendet.

Figur 1: Sammanfattning av god revision i små aktiebolag

                                                
64 Svanström, Lagstadgad revision, (2006)
65 FAR, Revision - en praktisk beskrivning, (2006)
66 FAR, Samlingsvolymen del 2, (2007)
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3. METOD

I detta kapitel kommer vi att redogöra för övergripande synsätt och vald undersökningsmetod 

för att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om hur undersökningens resultat har 

påverkats av tillvägagångssättet. Vi inleder med att motivera vår insamling och bearbetning 

av data. Därefter kommer en redogörelse för vårt urval, metod för analys samt uppsatsens 

trovärdighet. Vi avslutar kapitlet med en metoddiskussion. 

3.1 Övergripande synsätt

Vi är alla olika individer med olika verklighetsuppfattningar, vilket påverkar vårt sätt att se på 

saker och ting och därigenom även vårt handlande och angripande av problem. I denna 

undersökning gick vi inte in med ett tomt medvetande utan vi hade förväntningar om 

utfallet.67 Den personliga referensramen är i ständig förändring och blir influerad av familj, 

vänner samt andra människor som vi kommer i kontakt med. Vår problemformulering har 

uppstått genom egna erfarenheter samtidigt som vi ansåg ämnet vara intressant att studera och 

utveckla vidare. Att skapa en god revision är ett ämne som olika individer har kommit i 

kontakt med olika mycket. Med detta vill vi ha sagt att vi är väl medvetna om att det kommer 

att påverka vår studie, personlig referensram är inget du själv kan välja, däremot kan du välja 

hur du vill angripa ett problem eller område. I takt med att olika teorier har behandlats har 

även vårt synsätt förändrats där intervjuguiden har anpassats efter det som vi har ansett vara 

relevant för studien. 

3.2 Undersökningsmetod

Då du ska göra en studie ställs du inför frågan om du ska göra en kvalitativ eller en kvantitativ 

undersökning. Givetvis är det syftet för projektet som ska vara avgörande för vilken slags 

metod du väljer.68 Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka vad revisorerna anser skapa 

en god revision i små aktiebolag, samt identifiera hur oberoendet respektive förtroendet 

påverkar kvalitén på revisionen. Vi vill få fram mycket information samt uttömmande svar på 

ett djupare plan, vilket gör att vi ser den kvalitativa metoden som mest lämpad. För oss är det 

                                                
67 Merriam. Fallstudien som forskningsmetod, (1994)
68 Trost, Kvalitativa intervjuer, (1997)
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även viktigt att förstå vad revisorerna menar, och det gör vi enklast genom att kunna ställa 

följdfrågor som alltså inte är möjligt vid en kvantitativ undersökning. För att de ska våga 

svara ärligt krävs det att forskarna bygger upp ett förtroende vilket vi anser att vi gör vid en 

personlig intervju. 

3.3 Data- och informationsinsamling

Följande avsnitt redogör för vårt tillvägagångssätt gällande uppsatsens datainsamling, både 

vad det gäller teoretisk och empirisk del. För en studie finns det två olika sorters data som kan 

användas, primär- och sekundärdata. Det förstnämnda är material som utredaren själv samlat 

in medan det sistnämnda är material som är insamlat av andra.69

3.3.1 Insamling av primärdata 

Intervjuerna har gett oss information som vi inte hade haft möjlighet att ta del av annars. Den 

vanligaste formen av intervju är ett möte mellan två individer (intervjuare och aktör) där den 

förstnämnda ska få den andra att lämna ifrån sig information.70 Vi besökte våra aktörer 

personligen för att på så sätt kunna förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka 

erfarenheter den har samt hur dess föreställningsvärld ser ut.71 Sett till att vi båda två skulle 

analysera data bestämde vi oss för att göra intervjuerna tillsammans. Kroppsspråk, tonfall och 

ordval är viktiga ingredienser, 72 vilket den som inte hade deltagit under intervjun hade 

missat. Vi valde att använda bandspelare för att inte gå miste om någon värdefull information. 

För att aktörerna inte skulle undanhålla information på grund av att vi spelade in intervjuerna 

talade vi klart och tydligt om att de skulle vara anonyma i vår uppsats. Vi såg inte det som 

något problem eftersom det inte var aktörernas bakgrund vi skulle analysera utan dess svar 

som godkänd eller auktoriserad revisor.

Som vägledning använde vi oss av en intervjuguide. Vi hade en relativt hög grad av 

standardisering genom att vi ställde samma frågor till samtliga revisorer.73  Frågorna var till 

största del öppna och aktörerna kunde då fritt uttrycka sina åsikter. I de fall som aktören bara 

kunde besvara frågan med ett ”ja” eller ett ”nej” använde vi oss av följdfrågor som ”varför”, 

”utveckla” och ”på vilket sätt”. 

                                                
69 Lundahl & Skärvad. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, (1999)
70 Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, (1994)
71 Trost, Kvalitativa intervjuer, (1997)
72 Ibid
73 Lundahl & Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, (1999)
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3.3.2 Litteraturstudie

Vid sekundärdata är det som sagt inte forskaren som samlar in informationen direkt från 

källan utan istället baserar han sig på upplysningar som är insamlade av andra. Det innebär att 

informationen ofta har samlats in för ett annat ändamål än det som forskaren vill belysa.74  

För att få en klarare bild och för att läsa in oss på ämnet började vi med att leta litteratur som 

behandlade revisorns oberoende samt litteratur som behandlade relationen mellan revisor och 

företag. Vi har använt oss av databaser på Högskolan i Halmstads bibliotek, Libris, HULDA 

och ABI/Inform global men även tidskrifter från biblioteket. De sökord vi främst har 

behandlat är oberoende, förtroende, relation, revision, revisor och småföretag. 

3.4 Urval 

Rent allmänt sägs det att vid en kvalitativ undersökning ska man begränsa sig till fyra eller 

fem intervjuer. Med många intervjuer blir materialet ohanterligt och kanske förmår man inte 

att få en överblick samtidigt som man ska se alla viktiga detaljer som förenar eller som skiljer. 

Det är viktigt att komma ihåg att ett fåtal väl utförda intervjuer är mycket mera värda än ett 

flertal mindre väl utförda.75

3.4.1 Urval av aktörer

För att uppfylla vårt syfte med undersökningen såg vi det tvunget att intervjua revisorer som 

direkt kommer i kontakt med små aktiebolag. Detta för att det skulle kunna ställas frågor 

angående den relation som de har till sina klienter i sådana företag. Samtidigt hade vi som 

krav att den intervjuade skulle vara godkänd eller auktoriserad revisor så att aktören i fråga 

arbetat ett tag. Genom att ta kontakt med dessa fick vi en inblick i deras syn på hur en god 

revision skapas i små aktiebolag. Vilken revisionsbyrå de jobbade på ansåg vi inte hade någon 

större betydelse så länge våra övriga kriterier uppfylldes. Det var trots allt en godkänd eller 

auktoriserad revisors svar vi var ute efter och då ansåg vi inte att revisionsbyråns storlek 

borde spela någon roll. Totalt genomförde vi fyra stycken intervjuer som tog cirka 40 minuter 

per revisor.  

                                                
74 Jacobsen, Vad, hur och varför, (2002)
75 Trost, Kvalitativa intervjuer, (1997)
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3.5 Metod för analys 

Samtliga intervjuer har sammanställts i skriftlig form och för att analysera de data som 

samlats in gjorde vi på följande vis: 

1. Vi började med att sammanställa alla svar som vi hade fått från intervjuerna i en 

matris, för att på så sätt få en helhetsbild samtidigt som det skulle bli lättare att 

jämföra revisorernas svar sinsemellan. 

2. När all information hade sammanställts läste vi igenom informationen från början till 

slut. Medan vi läste noterade vi våra idéer och kommentarer. Den funktion 

anteckningarna har är att visa på det som först föll forskaren i ögonen, även om detta 

längre fram inte skulle vara det viktigaste.76

3. När vi hade systematiserat upplysningarna började vi tolka våra data, det vill säga leta 

efter meningar, orsaker, försöka generalisera eller bringa viss ordning i data. Det är 

här vi kan få fram de mer dolda men kanske mest fängslande förhållandena.77 Vi lyfte 

fram det mest väsentliga och ordnade det tematiskt i en ny matris, vilken återfinns i 

slutet av empiriavsnittet. Dock innehåller inte matrisen de kompletta svar som vi fick 

under intervjuerna utan är endast en sammanfattning av de svar som vi ansåg vara 

relevanta för vår analys och tolkning.  

4. De strukturer och mönster som framkom ur informationen tolkades sedan för att ge 

dem en betydelse i förhållande till de teoretiska utgångspunkterna för studien. De 

teman som uppkom ur empirin har legat som grund i analysavsnittet och därmed 

fungerat som en brygga från empirin till analysen. 

3.6 Studiens kvalitet 

Trovärdigheten utgör ett av de största problemen med kvalitativa studier och därigenom även 

kvalitativa intervjuer. Som forskare måste du kunna visa dina medarbetare och andra som 

läser eller på annat sätt använder sig av resultatet att dina data och analyser är trovärdiga. Det 

                                                
76 Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, (1994)
77 Jacobsen, Vad, hur och varför, (2002)
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innebär att du måste kunna visa eller göra trovärdigt att dina data är insamlade på sådant sätt 

att de är seriösa och relevanta för den aktuella problemställningen.78

Reliabilitet och validitet är begrepp som har sitt ursprung inom kvantitativ forskning, där de 

används för att säkerhetsställa kvalitén på undersökningen. Vid kvalitativa studier blir det en 

del svårigheter med att använda just dessa begrepp. Reliabilitet utesluts helt som 

kvalitetsmått, medan validitet och generaliserbarhet fortfarande är användbara. Begreppen 

måste emellertid ges andra innebörder. Om aktörerna är en del av problemområdet är det 

möjligt att tala om validitet vid förståelse av fenomen. Aktörerna bör dessutom ges möjlighet 

att resonera fritt utifrån sin egen förståelse. Analytisk generalisering är till skillnad från 

statistisk generalisering relevant i kvalitativa undersökningar, då det är ett strategiskt urval av 

aktörer och inte statistiskt representativt.79

När vi bokade in våra intervjuer fick revisorerna fritt välja en dag som de ansåg passade dem 

så att deras arbetsschema inte skulle inkräktas på för mycket. Det slutade med att vi hade tre 

intervjuer på en och samma dag. Med alla val går det att se både fördelar och nackdelar och vi 

är väl medvetna om att vi har fått ta del av väldigt mycket information på en och samma gång. 

Att ändra de förutbestämda frågorna mellan intervjuerna var ingenting vi gjorde utan det som 

ändrades efterhand var våra följdfrågor. En revisors svar kunde alltså påverka oss att ställa en 

mer konkret följdfråga till nästa revisor. Mellan varje intervju hade vi nästan två timmar och 

under den tiden lyssnade vi igenom den senast gjorda intervjun ännu en gång för att fylla ut 

våra anteckningar med sådant som vi inte hade hunnit skriva ner. Samtidigt diskuterade vi 

intervjuerna sinsemellan och noterande våra reflektioner som vi tog med oss. På det sättet 

anser vi att vi har bearbetat varje intervju direkt för att sen kunna gå vidare till nästa aktör. Vi 

tycker även att det är en fördel med många intervjuer på en och samma dag då vi hela tiden 

hade färsk information i huvudet om vad de föregående revisorerna hade svarat. Hade det 

varit några dagars mellanrum hade viss information troligen glömts bort. 

Då vi valde att spela in intervjuerna på bandspelare anser vi att risken för att vi skulle ha 

missat någon information är minimal. Vårt empirimaterial kan därför ses som säker 

information där risken för några fel är väldigt liten. 

                                                
78 Trost, Kvalitativa intervjuer, (1997)
79 Stenbacka, Qualitative research requires quality concepts of its own, (2001)
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3.7 Metoddiskussion 

Vi gjorde valet att använda oss av en kvalitativ studie då vi var intresserade av att försöka 

förstå människors sätt att resonera. Kvalitativa data möts emellertid ofta med misstänksamhet 

då de bygger på små urval och på inget sätt är representativa för befolkningen i statistisk 

mening. Som det framgår finns det många åsikter i frågan om vilken metod som anses vara 

den bästa, dock är det viktigt att tänka på att syftet med studien givetvis ska vara avgörande 

för vilken slags metod vi använder oss av.80

Under hela vår arbetsprocess har vi kontrollerat källorna och för att avgöra deras sanningshalt 

har vi granskat dem kritiskt.81

Oavsett vilka metoder vi hade valt så finns det både positiva och negativa aspekter. De val 

som vi har gjort har vi så gott det går försökt att motivera med utgångspunkt från befintlig 

teori. 

                                                
80 Trost, Kvalitativa intervjuer, (1997)
81 Lundahl & Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, (1999)
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4. EMPIRI

I följande kapitel presenterar vi vårt empiriska material. Detta utgörs av primärdata som 

kommit fram under intervjuerna med våra aktörer. Samtliga fyra aktörer är revisorer och 

arbetar med små aktiebolag.  

4.1 Revisor A

Intervjun gjordes med revisor A som arbetat inom revisionsyrket i 20 år.

4.1.1 God Revision

För att kunna definiera ordet god revision anser A sig vara beroende av i vilket sammanhang 

det förekommer. A säger dock att en god revision är när vi inte kommer i konflikt med 

oberoendet, men ändå tillåter ett värde. I slutändan är målet att skriva en revisionsberättelse

och därför kan det vara en bra revision även om man skriver en oren berättelse. I de fall där 

det skrivs en oren berättelse säger A att du som revisor inte får kundens förtroende, men å 

andra sidan får du istället övriga intressenters tillit. Genom att tillföra ett värde anser han att 

man skapar en god revision. Vad sen detta värde består av är situationsbaserat. 

För att lyckas riktigt bra med en revision tycker A att det krävs ett förtroendefullt samarbete

mellan revisor och kund, som på något sätt är grunden i det hela. Som revisor har man då 

sannolikt gjort mer än bara just revision, det vill säga att man har tillfört något mervärde åt

klienten. Ett exempel kan vara att man har uppmärksammat något för kunden, alltså 

iakttagelser som inneburit en nytta för klienten.

När A känner att han har lyckats mindre bra med en revision är när kunden blir missnöjd och 

inte får sina förväntningar uppfyllda. Oftast inträffar det när kunden inte riktigt vet vad 

revision innebär. En annan orsak, som dessutom är ett enkelt argument att komma med, är att 

revisorn kostar för mycket. 

4.1.2 Oberoende

Att vara oberoende anser A är en förutsättning för själva revisionen och det gäller att förhålla 

sig på ett seriöst och avgränsat sätt. Det pratas mycket om faktiskt oberoende, men det är lika 



27

viktigt att man uppfattas som oberoende gentemot andra. En revisor bidrar med råd och hjälp, 

men ska inte vara den som står som ansvarig för företaget. Att vara oberoende gentemot 

kunden är alltså viktigt. När det gäller problem med oberoendet så tycker A att han kommer i 

kontakt med gränsdragningarna varje dag, men det är sällan som han anser sig behöva vidta 

några åtgärder. För en revisor finns det rutiner att följa som säger vad man ska göra i olika 

situationer. 

Hur en oberoende revisor bidrar till en god revision var A väldigt tydlig med då han kort och 

gott poängterade att det var trovärdigheten. Enligt A bidrar inte en oberoende revisor till en 

mindre bra revision. När man gått över gränsen för vad oberoende är så får man istället avsäga 

sig uppdraget och någon annan får göra revisionen. En positiv aspekt med oberoendet är att 

det ger trovärdighet. Det kan dock vara bra att byta revisor ibland, men revision bygger på 

förtroende, vilket tar tid att bygga upp.

A tycker att hans granskande har påverkats av redovisningsskandalerna genom att regelverken 

har ändrats markant. Han anser dock inte att samma problem infinner sig i mindre företag, 

som sker i stora, då det är en helt annan miljö där. Det spelar å andra sidan inte så stor roll 

eftersom alla företag mer eller mindre påverkas av de regeländringar som görs efter de större 

bolagens skandaler.  

4.1.3 Förtroende

A anser att förtroende är den grundläggande biten för att man ska kunna bygga upp ett väl 

fungerande samarbete. Kunderna måste dock förstå att en revisor har en professionell 

skepticism och därför måste kontrollera vissa saker trots att de litar på sin klient. A påpekade 

att det inte alltid är så att man litar på alla, och ibland kan det till och med vara så att den som 

är mest seriös till ytan kan vara den största fifflaren. Det är inget man på förhand kan vara 

säker på. A citerar en av sina kollegor: ”Grundförutsättningen för att bli lurad är att lita på 

någon.” Det är dock viktigt att kunden litar på sin revisor. Den information som en revisor får 

ta del av måste kunden vara säker på stannar hos honom och inte förs vidare. Om en kund 

skulle få för sig att inte berätta allt så säger A att man ganska direkt börjar misstänka att de 

döljer något. Sådana relationer avvecklas relativt snabbt och att jobba med dessa kunder är 

dessutom inte alls roligt. 
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A strävar efter att uppnå en otvungen relation till sina klienter. Det ska inte vara formellt och 

spänt, då går det inte att bygga upp ett förtroende. Han understryker dock vikten i att försöka 

hålla en viss distans. Något annat som A eftersträvar är att få sina klienters förtroende så att 

de känner att de kan lita på att han håller sig till sin tystnadsplikt, men även det förtroendet 

som gör att de litar på att han har kompetens. Att ha företagets och VD:ns förtroende är något 

som han tycker är jätteviktigt för att revisionen ska kunna fungera. Det blir ett mer öppet 

informationsutbyte och kunskapen om företaget växer. 

I frågan om det skulle vara någon skillnad i relationen mellan större företag jämfört med 

mindre säger A att det skiljer sig åt. I det mindre har man en direktkontakt med ägaren i 

företaget medan man i det stora har kontakt med en som förvaltar åt någon annan. Det är även 

mer rådgivning i mindre då det relativt ofta även innefattar frågor kring ägarens privata 

ekonomi. Denna typ av kontakt tycker A bidrar till en bättre relation då förtroendet inte bara 

gäller bolaget utan även ägarens situation. 

A tycker att ett bra förtroende mellan revisor och företag är viktigt då det bidrar till en god 

revision. Han anser att man får en bredare kunskap om kunden, vilket är viktigt. På samma 

sätt som ett bra förtroende bidrar till en bra revision säger A att det även kan bidra till en 

mindre bra. Om det blir för vänskaplig kan det dels vara ett hot mot det faktiska oberoende, 

genom att man inte gör ett bra jobb, men även mot det uppfattade oberoendet. Det är i dessa 

situationer som revisorn får ta ställning till om han ska revidera eller inte. Förtroende ska 

användas med ett gott omdöme.  

4.1.4 Koppling mellan oberoende och förtroende

I frågan om hur A går till väga för att finna en bra balans mellan oberoende och förtroende 

säger han att han inte tycker att det finns någon konflikt alls mellan dessa begrepp. Att ha för 

mycket förtroende anser han inte skulle påverka oberoendet. Om det dock skulle visa sig att 

det blir en för nära relation så tar han istället beslutet att han inte reviderar det företaget.

På frågan i vilken vågskål A tenderar att lägga sig, då det är oberoende i den ena och 

förtroende i den andra, så får vi ett kort och rakt svar. Han säger att han inte kan lägga sig i 

någon av dem då han tycker att båda behövs lika mycket. 
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4.2 Revisor B

Intervjun gjordes med revisor B som har arbetat 8 år inom revisionsyrket. 

4.2.1 God revision

För B innebär en god revision att man ska uppfylla det som är lagstadgat, det vill säga att 

årsredovisningen ger en rättvisande bild av företaget, styrelsen har skött sin förvaltning samt 

att bolaget följt aktiebolagslagen. För att det ska vara en bra revision menar B även att det ska 

ge ett mervärde till kunden. En vanlig revision, utan något mervärde, är formalia och därför är 

det just det lilla extra utöver det som skapar ett mervärde. Vad som skapar en god revision 

tycker B är att kunden känner sig nöjd och får nytta av revisionen, det vill säga att klienten 

känner att han eller hon får något tillbaka. För revisorns egen del ansåg han att en god 

revision var när man gjort en revisionsplanering, granskat ett par större stora poster som anses 

mer riskfyllda och att man följt en röd tråd. Enligt B är det ingen bra revision om man inte 

följer de poster i revisionsplaneringen som man i granskningen har valt att inrikta sig på. 

Givetvis kan man gå utöver planen då man under tidens gång kan ha träffat på felaktigheter 

som måste granskas. Som revisor är det alltså trots allt viktigt att kunna vara flexibel. Även 

detta tycker B kan vara en god revision, men det måste ju finnas ett samspel. När denna 

process flyter på bra tycker B att det också symboliserar en god revision.   

En klientrelation som B tycker att han själv har lyckats bra med är i de situationer där det 

förekommer ett högt förtroende till klienten. Att känna förtroende anser han vara något som 

skapar ett mervärde. Börjar det att svikta för någon av parterna är det svårt att göra en bra 

revision. Här har även personkemin betydelse och om förtroendet inte skulle finnas är det 

svårt att upprätthålla en klientrelation.

B anser att något som kan påverka revisionen i negativ riktning är om det blir en utdragen 

process. Ett exempel kan vara att revisorn inte får den information och det underlag som han 

har blivit lovad vilket medför att det blir en massa frågor fram och tillbaka. När det händer så 

beror det ofta på att klienten inte tar revisionen på allvar och det medför att revisorn får gå in 

och titta på många saker vilket gör att det inte blir så tidseffektivt.

B säger att något som alltid uppkommer är prisdiskussioner. Blir det ständiga samtal och 

ifrågasättande om detta är det ett tecken på att det inte finns ett tillräckligt stort förtroende. 
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Han poängterar att det inte är fel att kräva ett prisförslag, men om priset är det enda som anses 

viktigt blir det inte heller någon bra revision. Revisorn gör då bara det som han måste göra 

enligt det lagstadgade och får sen inget utrymme till att ge något mervärde åt kunden.  

4.2.2 Oberoende

B berättar att vid varje revisionsuppdrag fylls en analysmodell i och den ska uppdateras en 

gång per år i samband med den årliga revisionen samt varje gång ett nytt uppdrag ska göras åt 

en kund. Oberoendet kan alltså skapa olika intressekonflikter som revisorn måste ta ställning 

till. B tycker inte att han har stött på några problem när det gäller oberoendet då 

analysmodellen finns till för att lösa just det. B erkänner dock att han ibland kan känna sig 

hämmad eftersom han inte får göra allt som han egentligen vill göra. Han säger att det hela 

handlar om att anpassa sig.

Oberoendet är inget som han tycker kommer i konflikt med en bra revision då oberoendet inte 

stoppar en från att göra en bra respektive en dålig revision. Det som oberoendet däremot 

hindrar är att man i vissa situationer skulle kunna ge kunden ett större mervärde om det inte 

fanns. Samtidigt tror han att det är farligt att plocka bort oberoendet eftersom det är revisorns 

roll att vara oberoende och det hade inte blivit en bra revision om man inte hade varit det.

Nackdelen med oberoendets existens är att utan det hade revisorn kanske kunnat mer om 

företaget och haft mer bakgrundsfakta. Det är dock revisorns roll att inhämta tillräckligt med 

uppgifter för att kunna bilda sig en uppfattning.     

I och med redovisningsskandalerna säger B att det krävs betydligt mer dokumentation. Om 

man ska hårdra det så tycker han att en revision ibland blir lite för mycket dokumentation och 

för lite tänkande. Han tycker att ett problem i branschen är att det är samma regler för stort 

som litet företag.  

4.2.3 Förtroende

När B ska förklara ordet förtroende säger han att det är när två parter ömsesidigt litar på och 

respekterar varandra. B försöker alltid bygga förtroendefulla relationer till sina klienter. Han 

menar på att det som skiljer en framgångsrik revisor mot en mindre framgångsrik är förmågan 

att bygga upp förtroendefulla och långvariga relationer. Om en revisor lyckas knyta till sig 

många kunder är det en kombination av kunskap och förtroende. Mellan revisorer är 

kunskapen relativt lika eftersom alla måste uppfylla de krav som krävs och därför blir det 
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förmågan att bygga ett förtroende som avgör i längden. B anser att det betyder mycket att ha 

ett förtroende för företaget, vilket annars skulle innebära ett missförtroende.

I frågan om det skulle vara någon skillnad i relationen mellan större företag jämfört med 

mindre säger A att det skiljer sig åt när det gäller rådgivningen.

En klientrelation som B tycker sig ha lyckats bra med innehåller ett högt förtroende till 

klienten då han anser att förtroendet skapar ett mervärde. Börjar förtroendet att svikta, vilket 

det kan göra åt båda hållen, är det svårt att göra en bra revision. B tycker inte att ett bra 

förtroende bidrar till en mindre bra revision, om det skulle bli för mycket vänskap så avsäger 

man sig uppdraget. Analysmodellen finns ju till hjälp för det. 

4.2.4 Koppling mellan oberoende och förtroende

Att finna en bra balans med förtroendet tycker B oftast är den fråga som är svårast att besvara 

enligt analysmodellen. En allt för ingången vänskap är svår att sätta på pränt och den dag man 

inte vågar kritisera en kund är vänskapen för stor. Det är ju inte de privata vänskapsbanden 

som man bygger utan de affärsmässiga. När det sen gäller oberoendets balans, och då 

självgranskningen, så kan man alltid undvika det genom rätt bemanning på uppdraget.

På frågan om i vilken vågskål av antingen oberoendet eller förtroendet B skulle tendera att 

lägga sig i så svarade han förtroendet. Han menade på att oberoendet är något som man ändå 

kan hantera. 

4.3 Revisor C

Intervjun gjordes med revisor C som har arbetat 6 år inom revisionsyrket.  

4.3.1 God revision

Enligt C är god revision att inom lagar och regler ge konstruktiva råd till sina kunder samt att 

säkerställa att de uppfyller lagar och regler så att de ger en rättvisande bild gentemot 

konkurrenterna. När man uppnår en bra relation skapas ett bra samarbete som medför att det 

till slut skapas en bra revision. Det är samtidigt viktigt att man beter sig olika beroende på 

vem kunden är. Det är inte alltid det funkar att komma med slips till en kund utan ibland ska 

det vara utan. I mindre företag är den ekonomiska kunskapen inte alltid så stor och därför blir 
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det ett enormt förtroende de bygger upp om man sköter sig. C tycker alltså att relationen 

mellan revisor och klient är väldigt viktigt för att kunna skapa en god revision. 

Vid en lyckad klientrelation är huvudbudskapet att revisorn måste förstå och respektera 

kunden, det är trots allt den som köper tjänsterna. Sen säger C att det naturligtvis även handlar

om kunskap. Om en klient känner att han inte kan lita på revisorn eller att revisorn inte har 

tillräckligt med kunskap så är det inte heller en bra relation.  

Något som skapar en mindre bra revision anser C är diskussioner om pengar. För alla 

småföretag är det skatten som är i fokus eftersom de vill betala så lite som möjligt, vilket han

inte tycker är så konstigt. En bra relation kan snabbt bli dålig om det uppkommer negativa 

överraskningar som kunden inte själv är medveten om. Det kan skapa en irritation där C tror 

att det är okunskapen hos kunden som orsakar det. En del tycker att revisionen är dyr och 

ibland är de inte helt nöjda med vad revisorn gör. C sammanfattar det med att skatt och 

pengar gör att olika konflikter blossar upp. 

4.3.2 Oberoende

Enligt C måste oberoendet självklart finnas. Han tycker att oberoendet är bra, men han anser 

samtidigt att Sverige har lite för hårda regler. Ännu anser sig dock inte C att han har stött på 

några problem med oberoendet. 

För att behålla en sund konkurrens samt att inte lura externa intressenter anser C att en 

oberoende revisor bidrar till en god revision. Att en revisor är oberoende är en förutsättning 

för att få en god revision, men sen tycker han att nivån kan diskuteras. C menar på att när man 

har en viss kunskap så känns det lite dumt att man inte får dela med sig av den så länge som 

det ändå inte påverkar arbetet och egenintresset. Ordet oberoende är komplicerat och det är 

svårt att veta var gränsen går, men är vi inte oberoende - vad har vi då för funktion, menar C. 

Det fungerar helt enkelt inte utan det blir som att dra sin egen lottorad. Att oberoende skulle 

bidra till en mindre bra revision är inget som C håller med om. Han anser att det måste finnas 

ett visst mått av oberoende för att det ska kunna bli en bra revision. Sen får det givetvis inte 

gå till överdrift. C nämner även att lagen säger en sak, men för att göra det möjligt för kunden 

att överhuvudtaget göra klart ett bokslut måste man ha en dialog. 
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Revisor C tycker att skandalerna påverkat honom på det sättet att han granskar mer. Han säger 

dessutom att även om han får ett ärligt svar på sin fråga vill han bekräfta det på något 

ytterligare sätt genom att granska mer i detalj.

4.3.3 Förtroende

Har man inte förtroende så tycker inte C att det går att ha en bra relation och därigenom blir 

det ingen bra revision. Han säger att han självklart eftersträvar att ha en ömsesidig 

förtroendefull relation med sin klient. Relationen gentemot mindre företag och större skiljer 

sig åt mycket. I mindre företag blir revisorn nästan som en ekonomichef där han rådger sina 

klienter i olika beslut, dock givetvis inom gällande lagar och regler. Han agerar även som ett 

bollplank då ett litet företag oftast inte har all kunskap internt. I ett litet företag känner sig C 

mer delaktig.

    

När det handlar om förtroende understryker C att det trots allt gäller att passa sig så man inte 

blir för nära kompisar. I analysmodellen finns just vänskap med som ett hot. Risken finns att 

vissa granskningar inte görs bara för att man litar på sin klient alltför mycket och en sådan 

risk får bara inte tas. Han säger också att han tycker det är viktigt att han känner företagets 

förtroende samtidigt som de kan lita på sin revisor. Allt hänger ihop. När en klient kan berätta 

saker för sin revisor, som påverkar företaget negativt, är det något positivt då det är viktigt att 

kunna ha en öppen dialog.      

4.3.4 Koppling mellan oberoende och förtroende

Det är viktigt att kunna skilja på dessa två begrepp. När det avser oberoendet får man vara så 

affärsmässig att man inte ska ha intressen i verksamheten eller ha något med verksamheten att 

göra.

När det gäller i vilken vågskål som C tenderar att lägga sig i av antingen oberoendet eller 

förtroendet så svarade han att han måste välja förtroendet. Sen säger han att det beror ju på 

hur han tolkar sitt svar. Han måste ju vara oberoende så därför väger faktiskt oberoendet lite 

tyngre. Även om en revisor inte har förtroende för ekonomichefen så går det ändå att göra sin 

revision. C tycker alltså att oberoendet är det hela revisionen bygger på. Är inte en revisor 

oberoende så får han inte göra en revision. Att ställa de två emot varandra går egentligen inte.   



34

4.4 Revisor D

Intervjun gjordes med revisor D som har arbetat 16 år inom revisionsyrket.  

4.4.1 God revision

För D är en god revision när han känner att han har gjort någon nytta.  När det tillförs någon 

nytta kan kunden känna sig säker, det vill säga en sorts kvalitetssäkring med en ren 

revisionsberättelse. En ren innebär ju att de inte har haft några anmärkningar och det är ju ofta 

det som är målet med revisionen. D säger att det underlättar om man har god kontakt med 

kunden och kör med en öppen dialog. Det hela ska ge ett mervärde samt att revisorn känner 

sig nöjd och får uppskattning när man lämnar kunden. 

Något som D tycker skapar en lyckad klientrelation är när kunden har tydliga förväntningar. 

Det kan exempelvis vara att revisorn förväntas förstå och kunna kundens verksamhet så att 

han inte ställer oväsentliga frågor. Han tycker dock även att en klientrelation kan vara lyckad 

när företagets interna kompetens är mindre stor, så länge förväntningarna är tydliga. I sådana 

fall är det mycket snabba puckar och kunden vill gärna ha svar direkt när de har några frågor. 

De kräver att revisorn är konstruktiv samt att han förstår och analyserar deras verksamhet. 

Något som D tycker skapar en mindre bra revision är när klienten har otydliga förväntningar 

eller att han är otydlig med själva uppdraget. Om revisorn inte kan förklara vad han gör så 

kvittar det om han gör ett bra jobb för om kunden inte uppfattar det kan kunden tycka att 

revisionen är för dyr. Det är ofta priset enligt D som är boven när det blir en negativ känsla 

mellan revisor och kund, men även kundens förväntningar kan göra att det uppstår 

meningsskiljaktigheter.

4.4.2 Oberoende

Var oberoendegränsen går ser inte D som något problem då det finns lagar och författningar 

att följa. D tycker dock att oberoendereglerna har gått för långt. Givetvis ska man inte göra en 

produkt och sen granska den själv, men att någon i samma byrå ska få göra det borde vara 

tillåtet. Analysmodellen hjälper till att säkerställa oberoendet och är som ett levande 

dokument som ska fyllas i. Problem med oberoendet tycker D är att han inte får hjälpa sina 

klienter trots att han faktiskt sitter inne med kunskapen. Med sunt förnuft borde man få kunna 

säga var problemen finns. 
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Enligt D bidrar en oberoende revisor till en god revision genom att han håller en viss distans 

till bokslutet. Att oberoendereglerna finns är en kvalitetssäkring av det egna jobbet. Om D 

istället ska se till hur en oberoende revisor bidrar till en mindre bra revision tycker han att det 

hos vissa företag läggs ner för mycket tid eftersom man måste göra saker två gånger. Om man 

har en väldigt duktig redovisningskonsult inom huset så måste revisorn ändå göra en 

oberoende revision och då kan det tyckas att man får lägga tid på sådant som inte hade 

behövts egentligen. D säger att en god revision är något som medför ett mervärde och lägger 

man då tiden på att revidera sådant som i stort är perfekt istället för att lägga tiden på kunden 

så blir mervärdet mindre. D tycker att han själv har påverkats av redovisningsskandalerna 

genom att lagstiftningen har blivit mer formell och med större krav.

4.4.3 Förtroende

När det gäller hans förtroende för kunden så menar D att han måste kunna känna ett

förtroende. Själv vill han ha ett stort förtroende samt ärlighet från kunden. Han är helt 

övertygad om att han måste lägga ner mer tid om han inte har förtroende eftersom han måste 

gå mer på djupet i sin revision. Om personkemin inte skulle stämma säger D att man måste 

ställa sig frågan om man egentligen ska jobba med varandra. Att en klient har förtroende för 

sin revisor är något av det viktigaste. För vissa kunder säger sig D agera både som en 

psykolog och revisor, men det gäller att följa kravet på integritet. D strävar alltså efter att 

försöka bygga upp en förtroendefull relation med en hög integritet. Han vill ha en öppen 

dialog med raka puckar, men självklart ska man ha kul också. Ju roligare man har desto bättre 

förtroende får man och desto lättare har man att prata med varandra. D:s relation till mindre 

kontra större företag tycker han skiljer sig åt mycket. I stora företag är ägaren helt obetydlig

och det enda som ska göras är en revision. I mindre företag har revisorn däremot en relation 

till ägaren. D anser att ett bra förtroende mellan revisor och kund bidrar till att det blir lättare 

att prata om problemen än att gömma undan dem, vilket bidrar till en bra revision.    

Ett problem som ett högt förtroende för med sig är att relationen blir för nära och därigenom 

blir det svårt att kritisera sin klient. Ibland kan det även vara så att man inte kollar allt 

eftersom man litar på att kunden har gjort rätt. D poängterade dock att de jobbar hårt för att 

något sådant inte ska inträffa. Han sa att det som inte är nedskrivet inte heller är utfört. När 

han känner ett förtroende tycker han aldrig att det är ett problem. Om ett förtroende inte skulle 

finnas medför det ofta att revisor och klient tycker olika, vilket D också ser som ett problem.     
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4.4.4 Koppling mellan oberoende och förtroende

D säger att för att finna en bra balans mellan oberoende och förtroende gäller det att ha bra 

medarbetare. Man kommer på så sätt längre ifrån oberoendefrågan när man pratar om ett 

utfört arbete. När det gäller förtroendet är det viktigt för revisorn att vara tydlig om vad som 

behövs för att kunna utföra jobbet för kunden. D försöker vara tydlig med vad han ska 

leverera så det inte blir för stora förväntningsgap, något som kan medföra att förtroendet 

tryter. Ett gott förtroende innebär inte att man har en dålig oberoendesituation och på så sätt 

anser inte D att det finns några problem med att finna en balans mellan dessa.

I frågan om i vilken vågskål av antingen oberoendet eller förtroendet D skulle tendera att 

hamna i så svarade han att om han måste lägga handen på den gula boken säger han 

oberoende. Det styrs trots allt lagmässigt hur han ska agera som revisor och följer han då inte 

detta så bryter han mot revisorslagen. Om han däremot skulle få önska, utan att ha några lagar 

att rätta sig efter, så hade han mycket väl kunnat välja förtroendet. Han poängterar dock att 

det är ett krav att följa oberoendet medan man faktiskt kan strunta i förtroendet och ändå 

kunna genomföra en revision. Han anser i alla fall att båda delar måste finnas.  

4.5 Sammanfattning empiri
R EVISO R  A REVISO R  B R EVISO R  C R EVISO R D

PO SIT IVA * Förtroendefullt * H ögt förtroende till * B ra relation och * T ydliga förväntningar

ASPEK T ER sam arbete, m er kunden, detta sam arbete m ed * Förtroendefull relation

öppet inform ations skapar ett m ervärde klienten och hög integritet

utbyte * Förtroendefulla * O beroende är en * O beroende revisor, 

* O beroendet då det och långvariga förutsättn ing för då den håller en 

är en förutsättn ing relationer revis ionen. viss  d is tans  till 

för revis ionen, ger * Ingen bra revis ion boks lutet, 

trovärdighet utan oberoendet kvalitetssäkring

N EG AT IVA * Kunden m issnöjd, * Sviktande förtroende * E j tillräcklig kunskap, * Sviktande förtroende

ASPEK T ER deras  förväntningar * P risdiskuss ioner kunden litar ej på en otydliga förväntningar

uppfylls  ej * U tdragen process * Pengar och skatt * P risdiskuss ioner

* P risdiskuss ioner * O beroendet kan * N egativa överraskningar * För m ycket 

* För s tort förtroende, göra att m an känner * För m ycket vänner, förtroende, vågar ej 

för m ycket vänner s ig häm m ad risk att granska kritisera, kolla allt

* Sam m a revisor för * L ite för m ycket m indre * O beroendet,

länge, bra byta dokum entation och * För s tränga granskar för m ycket,

* O beroenderegler för lite tänkande oberoenderegler inte h jälpa till när 

gör att granskar m er m an har kunskap

G O D * T illfört ett värde, * U ppfyllt lagarna, * U ppfyller lagar och * Kvalitetssäkring,

R EVIS IO N ren och oren revis ion- rättvisande bild, regler, rättvisande ren revis ionsberättelse

berättelse god revis ion sam t m ervärde bild * G e ett m ervärde, kund

* M ånga intressenter till kunden * B ra relation till är nöjd, bra relation

att tillgodose, m åste * Kunden känner s ig klienten, anpassa s ig * M åste ha förtroende

inte var pos itivt för nöjd och fått nytta * O beroendet och även om  inte litar

klienten * För revisorns  del då förtroendet m åste * E tt gott förtroende

* Inte kom m a i konflikt revis ionsplaneringen finnas , kan ej s tälla innebär inte en dålig

m ed någon m en följs de em ot varandra oberoendes ituation

tillföra värde * G od revis ion ej som  * M åste välja * O beroendet väljs  

* M ås te ha både ändam ål h itta fel oberoendet för är då det är lags tadgat

förtroende och * Väljer förtroendet enligt lag

oberoende för oberoendet

kan hanteras
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5. ANALYS

I detta kapitel analyserar vi resultaten från den empiriska undersökningen och kopplar 

samman det med den teoretiska referensramen. Analysen är indelad efter de tre olika 

huvudteman som framkom ur empirin. 

5.1 Positiva aspekter

När det gäller de positiva aspekterna för att skapa en revision framhåller samtliga aktörer två 

stora faktorer, vilka är en förtroendefull relation samt en oberoende revisor. I allmänhet 

betraktas förtroende som något eftersträvansvärt och förekomsten av förtroende kan enligt 

teorin medföra flera positiva effekter.82 Samtidigt är syftet och fördelarna med 

oberoendekraven enligt teorin att skapa en tillit för revisorns arbete samt att säkra revisionens 

funktion.83

5.1.1 Förtroendefull relation

Vad som bidrar till en lyckad genomförd revision är enligt tre av aktörerna att bygga upp ett 

förtroendefullt och ömsesidigt samarbete med klienten. Enligt teorin strävar man efter att 

bygga upp stabila relationer för att stärka utbytet samt skapa förtroende och kontroll.84 Just 

förtroende är en viktig faktor i samspelet mellan individer, såsom mellan revisor och den 

granskade. Ett yrkesmässigt förhållande mellan revisor och den granskade som bygger på 

vänskap och förtroende anses vara fördelaktigt vid granskning av företag.85 Den fjärde 

aktören framhöll också betydelsen av relationen till kunden, men valde dock att uttrycka sig 

lite annorlunda. Här var den största avgörande delen att kunden ska vara tydlig med sina 

förväntningar gentemot revisorn. Detta innebär att det är oerhört viktigt med en öppen dialog 

så att inga missförstånd uppstår. Enligt teorin väljer företagsledarna revisor med stor omsorg i 

syfte att få ut så mycket som möjligt av relationen. Företaget vill att revisorn är villig att 

fungera som både samtalspartner och rådgivare samtidigt som småföretag ofta etablerar en 

personlig relation till sin revisor, något som bidrar till en öppen dialog.86

                                                
82 Etiennot, Paper presented at the EIASM Workshop on Audit (2004)
83 Diamant, Revisorers oberoende (2004)
84 Maskell, Innovation and learning for competitiveness and regional growth (2001)
85 Cassel, Den reviderade revisorsrollen, (1996)
86 Marriot & Marriot, Management accounting researsch, (2000)
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Aktörerna tyckte att relationen mot ett mindre företag skiljer sig mycket åt jämfört med ett 

stort företag. De anser att de får inta rådgivarrollen mer mot småföretag, då dessa oftast inte 

innehar den ekonomiska kunskapen själv, som så ofta finns i större företag. Just att ge råd 

samt att agera som samtalspartner är något som ett litet företag vill att revisorn ska bistå 

med.87 Småföretag etablerar ofta en personlig relation till sin revisor88, vilket även aktörerna 

framhöll lite mer. De sa sig få en direktkontakt till ägaren och därigenom en mer betydelsefull 

och mer delaktig roll i företaget.

Alla aktörer var överens om att genom att bygga upp ett förtroende med klienten så kan det 

leda till en bättre revision. Att förtroendet i slutändan skapar ett mervärde åt kunden, var en 

sak som en av aktörerna framhöll. Detta förtroende kan sedan enligt de andra tre aktörerna 

leda till en mer öppen dialog med kunden, en bredare kunskap om kunden samt att det blir 

lättare att prata om problem. När nivån av förtroende har nått en viss punkt är parterna 

beredda att dela med sig av känslig och ibland konfidentiell information.89 Genom att 

förtroendet inbringar dessa saker anser aktörerna att ett förtroende leder till en bättre revision. 

Här nämner även en av aktörerna att hög integritet är en viktig egenskap hos revisorn. Alla 

dessa faktorer kan kopplas till den tillit ett företag måste känna för sin revisor genom att inga 

uppgifter förs vidare. En sådan misstanke skulle kunna leda till att revisorn inte fick tillgång 

till nödvändiga upplysningar från företaget, som i sin tur skulle kunna resultera i en dålig 

revision.90 Enligt teorin har således ett förhållande där revisorn kommer nära sin klient 

fördelar som att revisorn får ökad kännedom om företagets rutiner och arbetssätt. Detta 

medför sedan en mer komplex informationsinsamling som underlättar granskningen. 

Förutsättningarna att upptäcka och rätta till brister kan alltså därigenom bli bättre.91

5.1.2 Oberoende revisor

Samtliga aktörer ansåg att oberoendet är en förutsättning för revisionen. Enligt teorin är det 

även så att kravet på oberoende anges som en av de mest centrala förutsättningar för att 

revisionen ska kunna fylla sin funktion.92 Anlitandet av en revisor, som en oberoende tredje 

part, är ett sätt för ägaren att kontrollera ledningen. Revisionen ses således som en lösning till 

                                                
87 Ibid
88 Ibid
89 Scanzoni, Social exchange and behavioral interdependence (1979)
90 FAR, Revision - en praktisk beskrivning, (2006)
91 Svanström, Revisorn som rådgivare (2004)
92 Diamant, Revisorers oberoende (2004)
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denna intressekonflikt och revisionens uppkomst kan därmed förklaras utifrån agentteorin.93

En aktör framhöll även betydelsen av att det är lika viktigt att uppfattas som oberoende som 

att faktiskt vara det. Detta stöds i teorin då den säger att kravet på revisorns oberoende inte 

bara ska vara faktiskt utan även synbart.94 Man menar alltså att i brist på möjlighet att bedöma 

den enskilde revisorns karaktär uppställer man krav på vissa yttre kriterier på oberoendet.95

Alla aktörer var överens om att de inte såg några direkta problem med oberoendet då de 

menade att analysmodellen finns för att lösa eventuella hot mot oberoendet. Precis som de 

säger så ställs det idag krav på revisorns opartiskhet samt självständighet i revisorslagen, och 

utifrån analysmodellen ska revisorn pröva de hot som äventyrar oberoendet.96

Bestämmelserna utformades på ett sådant sätt att revisorn är skyldig att undersöka huruvida 

han eller hon kan genomföra sina uppdrag som utgör revisionsverksamhet utan att det 

förekommer omständigheter som kan rubba förtroendet för revisorn.97

Enligt samtliga aktörer bidrar revisorn, som en oberoende granskare, till en bra revision 

genom den kvalitetssäkring som görs. Externa intressenter blir inte lurade och trovärdigheten 

ökar. Att en revisor är oberoende anser aktörerna är en förutsättning för att få en god revision. 

Teorin säger att syftet och fördelarna med oberoendekraven är att skapa en tillit för revisorns 

arbete samt att säkra revisionens funktion. Det är viktigt att företagets intressenter uppfattar 

de ekonomiska rapporterna som trovärdiga och att revisionen därigenom leder till att 

intressenternas förtroende för företaget stärks. För att uppehålla denna trovärdighet är det av

betydelse att revisorn agerar oberoende.98

5.2 Negativa aspekter

När det gäller de negativa aspekterna vid skapandet av en revision så var aktörernas 

uppfattning även inriktad mot förtroendet gentemot småföretaget och revisorns oberoende. 

Här handlade det dels om att ett sviktande förtroende kan ha negativ inverkan, men samtidigt 

att ett för högt förtroende kan vara till nackdel för revisionen. Enligt teorin är det viktigt att 

vara medveten om att det finns negativa delar med förtroende, som kan vara av större eller 

                                                
93 Artsberg, Redovisningsteori, (2003)
94 Diamant, Revisorers oberoende, (2004)
95 FAR (2007), Samlingsvolymen 2007 del 2
96 Revisorslagen (2001:883), § 21 och § 22
97 Moberg, Bolagsrevisorn, (2003) 
98 Diamant, Revisorers oberoende (2004)
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mindre betydelse beroende på relationen mellan parterna.99 När det gäller oberoendet var 

aktörerna överens om att reglerna är för stränga, något de anser får en negativ inverkan. 

Följderna av att stärka revisorns oberoende har som så många andra fenomen även en 

baksida.100

5.2.1 Förtroendefull relation

Alla fyra aktörer framhäver att det som skapar en mindre bra revision är när relationen mellan 

revisorn och klienten är mindre bra, vilket beror på ett sviktande förtroende mellan parterna.

De menar även på att den största anledningen till en sådan sprucken relation är de 

prisdiskussioner som uppkommer. Orsaken till att det blir meningsskiljaktigheter kring priset

anser två av aktörerna bero på otydliga förväntningar från kunden. Om revisorn inte kan 

förklara vad han gör så kvittar det om han gör ett bra jobb för om kunden inte uppfattar det 

tycker den att revisionen är för dyr. Enligt teorin ska revisorn konstatera riktigheten och 

tillförlitligheten i den ekonomiska information som bolagen lämnar.101 En revisor behöver 

således mycket information om det företag som den ska granska. Är bolagen inte 

samarbetsvilliga och lämnar den information som krävs kan det bidra till en mindre bra 

revision.102 Enligt aktörerna slutar dessa former av relationer i de flesta fall med att de går 

skilda vägar för att det helt enkelt inte går att samarbeta. Relationer mellan olika parter 

uppkommer och existerar inte bara, utan de utvecklas även över tid i en process där den femte 

och sista fasen i relationens utveckling betecknas upplösning. Den inleds med att varje part 

enskilt utvärderar sitt missnöje med den andra parten. Relationen går därefter in i en interaktiv 

fas där parterna diskuterar tidigare erfarenheter och förhandlar kring en eventuell fortsättning 

på relationen.103

Alla aktörer påpekade dock att ett alltför starkt förtroende kan ha negativ inverkan på 

revisionen. Det farliga med ett för starkt förtroende tyckte de var att det kunde leda till att 

man blev för bra vänner och att det då är ett hot mot oberoendet. Identifiering av sådana 

omständigheter som kan rubba revisorns opartiskhet och självständighet bör likställas som hot 

och innefattar bland annat vänskapshotet. Det innebär att revisorn har nära personliga 

relationer med någon som ska granskas.104 Förtroende garanterar inte heller ärlighet, utan det 

                                                
99 Etiennot, Paper presented at the EIASM Workshop on Audit (2004)
100 Svanström, Revisorn som rådgivare (2004)
101 Moberg, Bolagsrevisorn, (2003)
102 FAR, Revision - en praktisk beskrivning, (2006)
103 Scanzoni, Social exchange and behavioral interdependence (1979)
104 Revisorslagen (2001:883), § 21 p.1 a-e
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kan motverka kritiskt ifrågasättande, minska kontrollen över den andra parten och öka 

sannolikheten för förräderi.105 Precis som aktörerna framhäver så kan ett allt för starkt 

förtroende innebära att man inte är så kritisk till information som man borde vara. Här är det 

en aktör som förespråkar att man borde byta revisor ofta så att detta inte inträffar, dock menar 

han samtidigt på att ett förtroende tar tid att bygga upp. 

5.2.2 Oberoende revisor

Aktörerna framhöll även oberoendet som en aspekt med negativ inverkan på revisionen. 

Genom alla de redovisningsskandaler som har skett tycker aktörerna att oberoendereglerna 

har blivit för hårda. De anser att det nu krävs en utförligare granskning samt mer 

dokumentation. En aktör valde att uttrycka det med att det blir för mycket dokumentation och 

för lite tänkande för revisorn. Ur lagstiftningssynpunkt har det gjorts väldigt mycket för att 

stärka oberoendet och därmed undvika att en revisor låter sig påverkas,106 vilket är en följd av 

de redovisningsskandaler som inträffat.107 Konsekvenserna av detta är att vi kan riskera att 

utestänga revisorn från verkligheten. Den verklighet som revisorn ska förstå, värdera och 

uttala sig om.108 År 2002 införde Sverige en ny revisorslag som bland annat innebär att 

oberoendet ska prövas i den så kallade analysmodellen. Detta innebär i sin tur en mer 

omfattande dokumentation.109 Alla aktörer anser dock att de inte ser något problem med 

själva oberoendet i sig och nämner analysmodellen som verktyg för förebyggandet. Samtidigt 

som det inte är ett problem menar de alltså att dokumentationen kan anses som för omfattande 

och därmed ha en negativ inverkan på revisionen. 

En aktör valde att uttrycka sig med att ett oberoende kan innebära att det inte är tidseffektivt 

eftersom en revisor måste granska saker mer än en gång. Samtliga aktörer var överens om att 

regelverket gjort att deras granskningar blivit mer omfattande, vilket självklart då tar upp 

deras tid. En aktör tyckte att om en duktig redovisningskonsult redan hade gått igenom vissa 

delar skulle inte en lika väl utförd granskning behöva göras på det området eftersom det bara 

upptog en massa tid. En annan aktör ansåg att oberoendet gör att man inte får en nära relation 

till sin klient, vilket gör att dialogen mellan parterna inte alltid är särskilt öppen. En 

oberoende relation kan medföra att en revisor inte erhåller värdefull kunskap om företaget 

                                                
105 Etiennot, Paper presented at the EIASM Workshop on Audit (2004)
106 Revisorslagen (2001:883), § 21 och § 22
107 Ibid
108 Svanström, Revisorn som rådgivare (2004)
109 Regeringens proposition 2005/06:97. Revisorns oberoende och vissa redovisningstjänster m.m. (2005)
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som gör det möjligt att genomföra revisionen snabbt och effektivt. Förutsättningarna att

upptäcka och rätta till brister kan alltså bli sämre om revisorn inte får in alla information.110

5.3 God revision

När aktörerna ska beskriva vad en god revision innebär så menar de på att förutsättningen är 

att de lagstadgade kraven uppfylls för att kunna ge en rättvisande bild av företaget. Syftet med 

själva revisionen är just att göra en bedömning om huruvida årsredovisningen ger en 

rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning, vilket därmed stärker deras tolkning.111

Enligt aktörerna var alltså detta grunden för att skapa en revision, men vid skapandet av en 

god revision krävs något därutöver. Teorin säger att det inte enbart är genom revisorns 

formella granskning som redovisningen potentiellt kan förbättras utan också genom de råd 

och direktiv som revisorn lämnar.112 Samtliga aktörer var eniga om att det som bidrar till att 

en revision är god är att den ger en nytta och ett mervärde. Genom att lämna råd ökas den 

upplevda nyttan som skapar ett mervärde, vilket aktörerna ansåg vara av betydelse. 

Deras uppfattning om vem som ska uppleva denna nytta och mervärde skiljde sig dock åt. Tre 

av aktörerna framhöll kunden som den absolut viktigaste motparten. Det är alltså kunden som 

ska få ett mervärde och känna nytta för att en god revision åstadkoms. Här valde en av 

aktörerna att uttrycka sig som så att det är en ren revisionsberättelse som ger en god revision, 

för då är kunden nöjd. Denna argumentation gav dock inte samtycke av den fjärde aktören då 

han ansåg att mervärdet är situationsbaserat. Han menade således på att det är många 

intressenter som ska tillgodoses och alltså inte bara kunden. Enligt honom kan det genomföras 

en god revision dels vid en ren revisionsberättelse, men även vid en oren. Vid en oren säger 

han dock att kunden inte känner något mervärde, men att andra intressenter däremot gör det. 

Han anser då att det är en god revision eftersom den inbringat nytta till någon. Målet med 

revisionen är att revisorn ska lämna en revisionsberättelse som redovisar resultatet av 

granskningen. I den uttalar sig revisorn om årsredovisningen och bokföringen samt om 

styrelsens och VD:s förvaltning.113

                                                
110 Svanström, Revisorn som rådgivare (2004)
111 FAR, Revision - en praktisk beskrivning, (2006)
112 Svanström, Lagstadgad revision, (2006)
113 FAR, Samlingsvolymen del 2, (2007)



43

De tre aktörerna som menade på att nyttan ska tillgodoses kunden anser att detta sker när det 

förekommer en bra relation mellan klienten och revisorn. Enligt teorin anser flertalet företag 

att samarbetet med revisorn är ett viktigt inslag i företagets verksamhet, då ett upprätthållande 

av en god relation ligger till grund för att skapa ett givande utbyte.114 De menade samtidigt på 

att det är viktigt att revisorn är flexibel och anpassar sig efter kunden för att uppnå denna goda 

relation. Alla företag är unika och då kommer granskningen att genomföras på olika vis 

beroende på vilket företag det handlar om. Det är alltså viktigt att anpassa granskningen till 

situationen för att skapa en så bra revision som möjligt.115 En av de tre aktörerna ansåg att en 

god revision även skapas när revisorn följer revisionsplaneringen och att denna process flyter 

på bra. Enligt teorin är det viktigt med revisionsplaneringen så att granskningen koncentreras 

till de områden där risken för väsentliga fel är störst.116

5.3.1 Förtroende och oberoende

Samtliga aktörer tyckte inte att det var några problem med att finna en bra balans mellan 

oberoende och förtroende. De ansåg inte att det fanns någon konflikt alls mellan dessa två 

begrepp. De menade på att om man har för mycket förtroende så skulle det inte påverka 

oberoendet eftersom om det skulle visa sig att det blir en för nära relation så reviderar de inte 

företaget. Här menade de även på att de har analysmodellen till sin hjälp så balansgången är 

därmed ingen svårighet. Analysmodellens bestämmelser är just utformade på ett sådant sätt 

att revisorn är skyldig att undersöka huruvida det förekommer omständigheter som kan rubba 

förtroendet för revisorn.117

När det gäller vilket av oberoendet respektive förtroendet som har störst betydelse vid 

skapandet av en god revision i små aktiebolag var svaren i grunden likadana, men de valde att 

uttrycka sig lite olika. Den gemensamma nämnaren i samtliga svar var att både oberoendet 

och förtroendet måste finnas för att skapa en god revision i små aktiebolag. Syftet och 

fördelarna med oberoendekraven är att skapa en tillit för revisorns arbete samt att säkra 

revisionens funktion.118 Detta samtidigt som ett yrkesmässigt förhållande mellan revisor och 

den granskade som bygger på vänskap och förtroende anses vara fördelaktigt vid granskning 

av företag.119 Enligt aktörerna är det egentligen inte möjligt att ställa dessa båda begrepp mot 

                                                
114 Andersson, Bilder av småföretagares ekonomistyrning, (1995)
115 FAR, Samlingsvolymen del 2, (2007)
116 FAR, Samlingsvolymen del 2, (2007)
117 Moberg, Bolagsrevisorn, (2003) 
118 Diamant, Revisorers oberoende (2004)
119 Cassel, Den reviderade revisorsrollen, (1996)
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varandra, men om de var tvungna att välja så motiverade aktörerna sig på olika sätt. En aktör 

valde dock att inte diskutera det närmare mer än att säga att bägge behövs, punkt slut. Två av 

aktörerna sa att eftersom man enligt lag måste ha oberoendet kunde de därför välja förtroendet 

och på så sätt få bägge delar. Den fjärde aktören resonerade som så att i och med att man 

enligt lag måste ha oberoendet så fick han även säga det eftersom han annars hade brutit mot 

lagen. Alla var således överens om att både oberoendet och förtroendet är nödvändigt för att 

skapa en god revision i små aktiebolag.

5.4 Sammanfattning analys

I referensramen lyfts både oberoendet och förtroendet gentemot det mindre företaget fram 

som betydande komponenter för att uppnå en god revision. I empirin har det framkommit att 

revisorns oberoende är en grundförutsättning för revisionen, men för att skapa ett mervärde 

och därmed en god revision är det just förtroendet som behöver tillföras. Empirin gav således 

stöd till teorin genom att fastslå att både oberoendet och förtroendet är viktiga inslag i 

skapandet av en god revision. Just balansen mellan dessa två komponenter ansågs alltså vara 

det vinnande konceptet för att skapa en god revision. Det kan därmed liknas vid en vågskål 

där den rätta mängden av varje ingrediens behövs för att det ska bli ett så bra resultat som 

möjligt.

Figur 2: Förhållandet mellan oberoende och förtroende
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6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION

I detta kapitel presenterar vi våra slutsatser som vi kommit fram till efter avslutad studie. Vi 

för även en diskussion kopplad till vårt resultat innan vi till sist redogör för förslag på fortsatt 

forskning inom området.

6.1 Slutsatser

För att knyta samman vår studie, återgår vi till vår givna problemformulering: 

Vad skapar en god revision i små aktiebolag? 

Med denna studie som grund har det framkommit att revisorer anser att faktorerna för att

skapa en god revision i små aktiebolag är att revisorn agerar oberoende samtidigt som det ska 

finnas ett förtroende mellan revisor och klient. Samtliga aktörer anser att båda delar är lika 

betydelsefulla för ett lyckat resultat. Hur de sedan valde att uttrycka detta skilde sig åt, men i 

grund och botten var budskapet detsamma.

Meningen med revisionen är som bekant att en utomstående part ska granska företaget just för 

att kvalitetssäkra dess information. Om denna part således ej skulle vara oberoende faller 

själva syftet med att göra en revision. Att vara oberoende är alltså enligt lag ett tvång och 

genom att vara revisor är man därför tvingad att vara oberoende för att fylla revisionens 

funktion. Förtroende är däremot något som revisorn skapar själv genom sitt sätt att agera 

gentemot sina klienter och det är en viktig del i informationsinsamlingen som underlättar 

genomförandet av revisionen. Detta är även en förklaring till att samtliga aktörer vid en första 

anblick lyfte fram sin relation till kunden som så betydande vid skapandet av en god revision 

och inte oberoendet, då de tog det för givet. Med andra ord så menade revisorerna att 

oberoendet måste finnas där för att det ens ska kunna genomföras en revision, men för att 

lyckas bra med revisionen så behövs det även ett förtroende till kunden.     

Att dessa två begrepp skulle säga emot varandra var således inget som revisorerna tyckte 

eftersom det ena är lagstadgat. De ansåg att en balans skulle råda, där ett lagom mått av både 
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oberoende och förtroende var den bästa kombinationen. Att vara oberoende är som sagt 

revisionens funktion och därmed viktigt för att externa intressenter ska känna att företagets 

uppgifter är tillförlitliga. För att en revisor ska få all den information som behövs är det 

dessutom viktigt att företaget känner ett förtroende för revisorn om att bland annat 

affärshemligheter inte förs vidare.  

6.2 Diskussion 

En revisor måste göra olika prov för att kunna titulera sig revisor och därför har i stort sett alla 

revisorer samma kunskap. Det som då blir avgörande för vilken revisor ett företag väljer att 

anlita är den som inger det största förtroendet samt där personkemin stämmer. Revisorer 

förväntas agera oberoende då det som nämnts tidigare är lagstadgat. Förtroendet blir då den 

del som skapar ett mervärde för kunden och som gör att en klient känner att revisorn tillför 

något mer än bara själva revisionen. Om inte detta mervärde finns kan det lätt bli så att 

klienten bara ser de höga kostnader som medföljer en revision. För en revisor gäller det alltså 

att ge ett mervärde som anses vara värt den summa som en revision kostar.  

I ett delbetänkande föreslås det att det ska vara frivilligt med revision för småföretag från och 

med 1 juli år 2010.120 Vi anser inte att oberoendet kommer påverkas av detta eftersom när 

företaget väl bestämmer sig för att de vill ha en reviderad årsredovisning så måste revisorn 

följa de gällande lagarna. Förtroendet tror vi däremot kommer påverkas i och med att de 

företag som väljer en frivillig revision har gjort detta val själv och inte varit utsatt för ett 

tvång. Därmed anser vi att deras engagemang och medhjälplighet kan öka och således bidra 

till att relationen blir bättre. Även här gäller det dock att om kunden vill ha en reviderad 

årsredovisning måste analysmodellen tillämpas och på så sätt kommer förtroendet vara 

tvunget att hålla sig inom ramen för vad som är tillåtet eller inte.

Vi anser att ett lagom mått av både oberoende och förtroende är det optimala för att skapa en 

god revision. Även om det kan bli mycket dokumentation tycker vi ändå att det krävs för att 

kunna tillfredsställa alla inblandade parter. Utan de lagstadgade reglerna om att revisorn ska 

agera oberoende hade det varit svårt att skapa ett förtroende gentemot de externa 

intressenterna. Det är ju trots allt företagarna som anlitar och betalar revisorn för det jobb som 

han utför och därigenom hade det funnits ett större incitament att agera utifrån företagens 

                                                
120 SOU 2008:32, Avskaffande av revisionsplikten, (2008)
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intresse. På den delen anser vi att oberoendekraven är ett måste. Samtidigt är det svårt att få 

tillräckligt med upplysningar från en klient om de inte kan lita på sin revisor. Det gäller att 

finna en balansgång mellan de båda begreppen som inte äventyrar förtroendet för någon part. 

Att använda analysmodellen ser vi som en bra metod som främjar både klienten, utomstående 

parter samt revisorns trovärdighet.  

Ordet integritet uppkom i empirin och detta ord skulle kunna vara en gemensam nämnare i 

både oberoendet och förtroendet. En person med hög integritet låter sig inte påverkas vare sig

negativt eller positivt av andra utan står ut med osäkerhet och påtryckningar. Att vara 

oberoende innebär just att inte låta sig påverkas av någon. Samtidigt så innebär hög integritet 

att man som person känner sig stark och trygg i sig själv, vilket kan medföra att det är lättare 

att skapa relationer med andra människor och bygga upp ett förtroende där man kan lita på 

varandra.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att för att skapa en god revision i små aktiebolag krävs 

det ett visst mått av både oberoende och förtroende. När man bakar gäller det att ta rätt mängd 

av varje ingrediens, och lite på samma sätt är det här. Blir det för mycket av förtroende går 

inte revisionen att lita på och blir det för mycket av oberoendet finns det en risk i att viktig 

information har gått om intet. Under studiens gång fann vi att lagom är bäst där en lika stor 

del av både oberoende och förtroende skapar en god revision.

6.3 Förslag på fortsatt forskning

Vi har gett ett bidrag till teorin genom att vi har identifierat att det inte är antingen oberoendet 

eller förtroendet som skapar en god revision utan att det istället är en kombination av de två 

som ger ett optimalt resultat.

Det vore intressant att bygga vidare på det faktum att revisionsplikten förmodligen kommer 

att avskaffas för småföretag. Här kan man undersöka huruvida revisionsbyråerna kommer att 

arbeta i framtiden för att få småföretag att fortfarande välja revision. Samtidigt skulle de vara 

av intresse att studera vilka tjänster revisionsbyråerna väljer att lägga fokus på, revision eller 

konsultation. Ett annat forskningsområde skulle kunna vara att jämföra vårt resultat på vad 

revisorer anser skapa en god revision med vad revisorer i andra länder tycker. Då Sverige är 

med i EU, hade det varit intressant att göra en jämförelse med ett land som inte är med i EU. 
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Bilaga 1: Intervjuguide

Tid inom revisionsyrket

REVISION 

Om jag säger: ”God revision”, vad är det för dig?

Vad skapar en god revision?

Berätta om en klientrelation där du känner att du har lyckats riktigt bra med din revision. 
- Hur går det till?
- Vad händer i processen?
- Vad är det som gör det så bra?

Berätta om ett annat fall, som är olikt detta, men som du ändå känner att du har lyckats bra 
med. 

- Hur går det till?
- Vad händer i processen?
- Vad är det som gör det så bra?

Vad skapar en mindre bra revision? 

Berätta om en klientrelation där du känner att du har lyckats mindre bra med din revision. 
- Hur går det till?
- Vad händer i processen?
- Vad är det som gör det mindre bra?

Berätta om ett annat fall, som är olikt detta, men som du ändå känner att du har lyckats 
mindre bra med. 

- Hur går det till?
- Vad händer i processen?
- Vad är det som gör det så bra?

OBEROENDE

Hur ser du på oberoende?

Vilka problem har du stött på gällande oberoende?

På vilket sätt anser du att en oberoende revisor bidrar till en god revision?

På vilket sätt anser du att en oberoende revisor bidrar till en mindre bra revision?

Vad tror du är orsaken till att så pass många redovisningsskandaler har inträffat?

Hur har redovisningsskandalerna påverkat ditt granskande?
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FÖRTROENDE

Hur ser du på förtroende?

Vilken relation försöker du skapa till dina klienter?

Vilken skillnad har du i din relation till större företag kontra mindre företag?

På vilket sätt anser du att ett bra förtroende mellan revisor och företag kan bidra till en god
revision?

På vilket sätt anser du att ett bra förtroende mellan revisor och företag kan bidra till en mindre 
god revision? 

Vad betyder det för dig att ha företagets (VD:ns) förtroende? 

Hur påverkas du av att du har ett förtroende respektive inte har det?

KOPPLING MELLAN OBEROENDE OCH FÖRTROENDE

Hur gör du för att finna en bra balans mellan oberoende och förtroende?

Om man har en vågskål med oberoende i den ena och förtroende i den andra, vilken tenderar 
du att lägga dig i? 


