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Sammanfattning 
 
En revisor tvingas inför varje uppdrag ta ställning till huruvida oberoendet kan vara hotat. 
Idag görs detta med analysmodellen, men det har inte alltid varit så. Den är ett resultat av 
redovisningsskandalerna i början av 2000- talet, då revisorns oberoende var starkt ifrågasatt. 
Vilka faktorer finns idag för att undvika dessa skandaler? Detta ville vi ta reda på genom 
följande problemformulering: ”vilka faktorer kan stärka revisorns oberoende?”.  Då vårt 
syfte med uppsatsen är att förklara hur en revisor kan stärka sitt oberoende, har vi valt att 
skriva en kvalitativ uppsats. Detta för att få en djupare bild av vad oberoendet innebär och för 
att urskilja olika nyanser kring ämnet. Vi har sökt på Göteborgs universitetsbibliotek för att 
hitta relevant litteratur inom området. För att samla in vår empiri valde vi att genomföra 
intervjuer med auktoriserade revisorer från KPMG, Öhrlings och Ernst & Young. Vi anser att 
de största revisionsbyråerna har de mest välutvecklade regelverken för oberoende, och 
därmed de som kan bidra med mest till uppsatsen. I slutsatserna har vi besvarat syftet, och 
konstaterat att förutom förändringar i lagen, kvalitetskontrollen och förväntningsgapet så har 
vi genom våra respondenter belyst ytterligare tre faktorer. Den första faktorn innebär att 
företagen ska kontrolleras på samma sätt som revisorerna, för att minska det medvetna fusket 
i företagsledningen. Den andra faktorn behandlar revisionsbyråernas interna kontrollsystem, 
som bör vara detaljerat och noggrant utvecklat. Den tredje faktorn påpekar vikten av en 
personlighet som är ärlig och lämplig att utöva revisionsverksamhet. 
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1.0 Inledning 
 
Nedan behandlar vi uppsatsens bakgrund och problemdiskussion som resulterar i en 
problemformulering och ett syfte.   
 

1.1 Problembakgrund 
 
De tusentals människor som förlorade sina jobb och fick se sina besparingar försvinna, fick 
sin upprättelse då domen mot de före detta Enron-cheferna tillkännagavs i USA 2006 (Björk, 
2006). Cheferna hade gjort sig skyldiga till bedrägeri, sammansvärjningar och insiderhandel i 
USA:s största näringslivsskandal någonsin, och samtliga har nu dömts till mellan två och ett 
halvt år och 24 års fängelse. 
 
Energibolaget Enron kollapsade år 2001 tillsammans med sitt revisionsbolag Arthur 
Andersen, och var ett av de bolag som var först i serien av omfattande redovisningsskandaler i 
USA (Huldschiner, 2004). I Enrons bokföring var företaget mycket lönsammare och mindre 
skuldsatt än vad verkligheten visade, och fram till dess undergång var Enron det sjunde största 
bolaget i USA, och hade blivit utsett till USA:s mest innovativa företag sex år i rad (Flening, 
2003). Innan Enronskandalen uppmärksammades var det vanligt att en revisionsbyrå utförde 
både revision och konsulttjänster för ett företag, och det var detta som Arthur Andersen hade 
gjort för Enron. Revisionsbolaget och Enron hade en väl inarbetad vänskapsrelation då 
Andersen hade reviderat Enrons räkenskaper i över tio års tid (Almgren, 2002). Energibolaget 
ansåg därför att skulden inte borde läggas på dem, utan enbart på deras revisionsbolag. 
 
När Enronskandalen uppdagades medförde det att ett misstroende väcktes mot 
revisionsbranchen (Petersen, 2002). En revisor ska granska ett företags bokföring och gå i god 
för att resultat och ekonomisk ställning går att lita på. Det är helt grundläggande att 
investerare, aktieägare, kunder och övriga intressenter kan lita på ett bolags redovisning. Då 
en revisionsfirma fungerar som en konsult för ett företag ser det inte bra ut om samma firma 
även godkänner bolagets bokföring genom sin signatur på revisionsberättelsen.  
 
År 2002 infördes en ny lag, den så kallade Sarbanes-Oxley of Act - SOX, i USA med 
förhoppning att återvinna förtroendet för den amerikanska finansmarknaden (KPMG, 2008). 
Lagen förde med sig ökade krav och påverkar alla företag som är registrerade vid Securitas 
and Exchange Commission - SEC.  Den del av lagen som påverkar företagen och revisorerna 
mest är sektion 404, som behandlar den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen. 
Företagsledningen måste identifiera risker inom rapporteringen, besluta om kontroller som 
ska möta dessa risker, dokumentera och testa kontrollerna samt bedöma hur väl de fungerar 
(Öhrlings, 2008). Bedömningen ska rapporteras tillsammans med övrig finansiell 
rapportering. Eventuella materiella svagheter i den interna kontrollen ska även beskrivas.  
 
Samtidigt som USA införde SOX, föreslog Sveriges regering en ny lag för revisorer (SET, 
2002). I den nya lagen, som trädde i kraft år 2002, ska godkända och auktoriserade revisorer 
jämställas i högre utsträckning och en revisor får inte inneha uppdrag som kan leda till att 
hans opartiskhet eller självständighet ifrågasätts. Innan en revisor ska anta ett 
revisionsuppdrag, ska innevarande pröva om det finns någon omständighet som kan påverka  
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förtroendet för revisorns självständighet och opartiskhet enligt en analysmodell, som infördes 
i den nya revisorslagen (SET, 2001).  
 
Även EU-kommissionens rekommendationer innehåller från år 2002 nya regler angående 
revisorer (Almgren, 2002). Den menar att om en revisor arbetat för samma börsbolag i mer än 
sju år, bör denne bytas ut mot någon annan. Detta för att minska risken för 
vänskapskorruption och hot mot revisorns oberoende.  

 

1.2 Problemdiskussion 
 
I och med redovisningsskandalerna, har revisorns oberoende granskats djupgående de senaste 
åren. Grundprincipen är att revisorns rådgivning måste hålla sig inom ramen för hans/hennes 
kompetensområde, och konsultarbetet får aldrig gå så långt att revisorn är deltagande när de 
olika besluten ska fattas (PBAB, 2008).  
 
För att det inte ska uppstå några tvivel om revisorns självständighet och opartiskhet vid ett 
revisionsuppdrag, har det skett några viktiga ändringar i den nya revisorslagen (FAR 
samlingsvolym del 2, 2006).  De förbudslistor som fanns i tidigare lagar, har nu ersatts av en 
modell för analys av hot mot objektiviteten och av åtgärder som revisorn kan vidta för att 
minska eller eliminera hoten. Den så kallade analysmodellens funktion uppkom i syfte att få 
revisorn i sitt enskilda uppdrag agera på ett sådant sätt att tilltron i hans funktion inte är eller 
framstår som hotad.  
 
Av bestämmelserna i 21 § RevL följer att en revisor för varje uppdrag i 
revisionsverksamheten ska pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för 
hans opartiskhet eller självständighet (Diamant, 2004). Förekommer någon av de i lagrummet 
uppräknade omständigheterna gäller en presumtion för att revisorn ska avstå från att åta sig 
uppdraget eller avsäga sig det. Av bestämmelsens andra stycke följer dock att revisorn inte 
behöver avböja eller avsäga sig uppdraget, om det i det enskilda fallet förekommer sådana 
särskilda omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder som medför att det inte finns 
anledning att ifrågasätta hans oberoende. 
 
Revisorsorganisationerna FAR och SRS presenterade tillsammans med Revisionsnämnden 
ett avtal för kvalitetskontroll, som har tillämpats från och med hösten 2003 (Precht, 2004). 
Syftet med avtalet är att stödja och kontrollera kvalitén på revisorernas arbete. I 
kvalitetskontrollen ingår bland annat att undersöka om revisorn befinner sig i en sådan 
situation som strider mot hans/hennes oberoende.  
 
Eftersom en revisor har olika intressenter, innebär detta att det ställs många olika 
förväntningar på revisionen som revisorn utför (Revision – en praktisk beskrivning, 2005). 
Skillnaden mellan vad revisorn får göra under revisionen och vad intressenterna förväntar sig 
av revisionen kallas för förväntningsgapet. Om en revisor skulle tillmötesgå intressenternas 
alla förväntningar, riskerar han/hon att sätta sitt oberoende på spel och tvingas att avböja sitt 
uppdrag. 
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Revisorns roll som konsult har ofta ifrågasatts, då man frågar sig hur en revisor både kan 
utföra ett revisionsuppdrag självständigt och opartiskt och delvis agera som konsult för 
företagets behov av rådfrågning (Wennberg, 2003). Christer Lefrell, före detta 
myndighetschef på revisorsnämnden, tycker att man helt enkelt bör förbjuda konsulttjänster 
till revisionsklienterna. Han anser dock att det bör vara fritt fram att sälja råd till icke-
revisionsklienter. 

 

1.3 Problemformulering 
 
Vilka faktorer kan stärka revisorns oberoende? 

 

1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att förklara hur en revisor kan stärka sitt oberoende. Vi avser att 
beskriva de faktorer som kan stärka revisorns oberoende.  
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2.0 Teoretisk referensram 
 
Vi börjar med att beskriva vad revision är, vad revisorn gör, samt vad oberoendet innebär. 
Därefter tar vi upp olika faktorer som kan stärka revisorns oberoende. Vi behandlar 
analysmodellen, kvalitetskontroller och förväntningsgapet.  
 

2.1 Revision 

 
Revision är en kontroll och oberoende granskning av organisationens ekonomiska redovisning 
och övriga förvaltning (Lunden, 2005). För aktiebolag gäller att en revisor utses vid 
bolagsstämman och ska utföra granskningen för ägarnas räkning (Lönnqvist, 2006). 
Granskningen ska omfatta styrelsens och VD:s förvaltning, och bolagets redovisning. 
Avvikelser ska rapporteras fortlöpande under granskningsarbetet.  
 
Revisionens huvudsakliga uppgift är att bidra med förtroendet till den ekonomiska 
information som lämnas av företag, organisationer och myndigheter (FAR, samlingsvolym 
del 2, 2006). Detta förtroende krävs för att företaget dels ska få det riskkapital som behövs 
och dels för att transaktioner ska kunna ske utan särskilt betungande kontrollåtgärder. De som 
är beroende av informationen och tar ställning till den är t.ex. aktieägare och andra 
investerare, leverantörer, kunder, företagsledningar och kreditgivare. 
 
I revisorns arbetsuppgifter ingår även en kontroll över bolagets hantering av personalskatter, 
arbetsgivaravgifter och momsregistrering (Lönnqvist, 2006). Finns det större brister inom 
dessa områden ska det göras noteringar i revisionsberättelsen, det ska då även skickas en 
kopia till skattemyndigheterna. 
 
Revision avslutas med en revisionsberättelse, som även bolagets intressenter får tillgång till 
då den följer med årsredovisningen (Lönnqvist, 2006). I revisionsberättelsen ska revisorerna 
ange sin bedömning om årsredovisningen upprättats enligt gällande redovisningslagar eller ej. 
Revisorerna ska även avge ett förslag där man tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för 
bolagets styrelse och VD.   
 

2.1.1 Revisorns uppgifter 
 

• En revisor ska granska bolagets bokföring och årsredovisning (FAR samlingsvolym 
del 1, 2007).  Revisorn ska även granska VD: s och styrelsens förvaltning. Är det ett 
moderbolag som har upprättat koncernredovisning så ska även den granskas. 
Granskningen måste vara så ingående som god revisionssed (se förklaring nedan) 
kräver.   

• Om inte bolagsstämmans anvisningar strider mot lagen, bolagsordningen eller god 
revisionssed så ska revisorn även följa bolagsstämmans anvisningar.  

• Efter varje avslutat räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse till 
bolagsstämman. Är bolaget ett moderbolag som upprättat koncernredovisning ska 
revisorn även lämna en koncernrevisionsberättelse. 
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• Till styrelse och VD, ska revisorn i samband med revisionen framställa de erinringar 

och göra de påpekanden som följer av god revisionssed.  

 

2.1.2 Kompetenskrav 
 
En revisor måste ha den insikt och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden 
som krävs för att fullgöra uppdraget (FAR samlingsvolym del 1, 2007).  
 
Om bolaget uppfyller en av följande punkter måste minst en av de utsedda revisorerna vara 
auktoriserad eller godkänd revisor (FAR samlingsvolym del 1, 2007). 
 

• Om medelantalet anställda under de senaste två räkenskapsåren har uppgått till mer än 
50 stycken.  

• Om balansomslutningen för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren har uppgått 
till mer än 25 miljoner kronor. 

• Om nettoomsättningen för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till 
mer än 50 miljoner kronor.  

 
Förutom de kompetenskrav som ställs på revisorn, anses det även vara av största vikt hur 
revisorn agerar som person. Det är så viktigt att det är inskrivet i lagen att en revisor ska ”vara 
redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet” (Lag om revisorer, 4§ p.5).  
 

2.1.3 Rättvisande bild 
 
Rättvisande bild är grunden för all revision. Principen om rättvisande bild innefattar 
resultaträkning, balansräkning och noter (FAR samlingsvolym del 1, 2007).  Det förutsätts att 
information som lämnas med avseende på god redovisningssed (se förklaring nedan) också 
ger en rättvisande bild. Tilläggsupplysningar kan ibland krävas för att ge en rättvisande bild. 
Tilläggsupplysningar enligt Artsberg (2005) kan vara de frågor som inte går att lösa 
värderingsmässigt och inte kan redovisas i en balansräkning eller resultaträkning, men är ändå 
viktiga för årsredovisningsläsarna. Ibland måste även avsteg göras från råd och 
rekommendationer för att ge en rättvisande bild (FAR samlingsvolym del 1, 2007). Avsteg 
från råd och rekommendationer kan vara då företag vill redovisa övrig information som de 
själva anser är viktig. Det är dock inte tillåtet att göra några avsteg från lagen (Artsberg, 
2005).   
 

2.1.4 God revisorssed 
                    
Begreppet god revisorssed förekommer i flera olika lagar och förordningar, bland annat 
revisorslagen och revisorsförordningen. En revisor ska tillämpa god revisorssed (Revisorslag, 
19§). Revisorslagen förklarar inte innebörden av vad god revisorssed är, mer än att det är 
etikregler (FAR samlingsvolymen del 2, 2006). Revisorsnämnden och FAR ger i sina 
etikregler vägledning om revisorsetik. FAR skriver i sin första etikregel att god revisorssed 
innebär att revisorn ska uppträda på ett sådant sätt att han inte förnedrar sig själv eller sin 
yrkeskår.  
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God revisorssed syftar alltså i första hand på etiska normer för hur revisorn uppträder i sitt 
yrke (FAR/SRS, 2008).  Bestämmelserna kring god revisorssed innebär att skyldigheten inte 
begränsas till revisionsuppdraget, utan kan appliceras även på andra närliggande uppdrag som 
förekommer inom ramen för revisorsyrket, t.ex. inom rådgivning och skattefrågor. Både FAR 
och SRS har utvecklat yrkesetiska regler för alla medlemmars verksamhet med alla slag av 
uppdrag, ibland dessa ingår alltså den goda revisorsseden.  
 

2.1.5 God revisionssed 
 
God revisionssed utvecklas av FAR och är även det ett begrepp som förekommer i flera lagar, 
främst aktiebolagslagen och revisorslagen (Revisorsnämnden, 2008). Inte heller begreppet 
god revisionssed finns förklarat närmare i någon lag. Om man jämför med god revisorssed, 
som syftar till hur revisorn uppträder etiskt inom sitt yrke, fokuserar sig god revisionssed mer 
på hur revisorn utför sitt revisionsuppdrag.  
 
Revision bygger på förtroende, och för att omvärlden ska kunna ha förtroende för en revisor 
så måste grundkraven kompetens, oberoende och tystnadsplikt vara uppfyllda (FAR/SRS, 
2008). Således god revisionssed är detsamma som god sed bland erfarna revisorer med stor 
integritet och professionellt omdöme utifrån sitt revisionsuppdrag.   
 

2.1.6 God redovisningssed 
 
Enligt Artsberg (2005) bör det som avses med god redovisningssed fastställas genom expertis 
på redovisningsområdet. God redovisningssed grundas därför på lag, rekommendationer och 
praxis. Uttalanden från olika branschorganisationer är viktiga när man ska ta hänsyn till 
branschens särförhållanden. Staten har dock sagt att det inte helt kan överlåtas åt enskilda 
intressen att bestämma innebörden i vad som ska betraktas som god redovisningssed. 
Bokföringsnämnden har därför grundats. Begreppet god redovisningssed kan vara väldigt 
oklart, men bokföringslagen definierade begreppet  som ”en faktisk förekommande praxis hos 
en kvalitativ representativ krets av bokföringsskyldiga”. 
 
Flera olika organisationer ger ut rekommendationer och anvisningar som tillsammans kan 
säga utgöra god redovisningssed (Lunden, 2005). Det är förutom bokföringsnämnden också 
SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund), FAR:s anvisningar och Redovisningsrådets 
rekommendationer. 
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2.2 Oberoendet 

 
Det finns många förklaringar på vad oberoende innebär. Enligt Lunden (2005) innebär 
oberoende att revisorn inte får stå i någon beroendeställning till dem som omfattas av 
revisionen. Oberoende definieras enligt nationalencyklopedin (1997) som att sannolikheten 
för den ena händelsen inte påverkas av att den andra har inträffat eller ej. Alltså någon som 
inte är beroende av någon eller något för sin förekomst, sitt handlande. Ur en sociologisk 
synvinkel definieras oberoendet som en vidsträckt rätt att bestämma om egna angelägenheter, 
oftast dock utan fullt självbestämmande (Nationalencyklopedin, 1997).   
 
För att det ska vara meningsfullt att göra en revision måste den baseras på en oberoende 
granskning (Lunden, 2005). Det är av största vikt att revisorn behåller en opartiskhet i 
förhållande till de olika intressenterna. Som revisor ska man ha klart för sig att man arbetar 
för alla intressenter. För att en revisor ska kunna utföra sitt arbete på ett effektivt och bra sätt 
är revisorns självständighet och opartiskhet av fundamental betydelse (Bergman- Markus 
2005).  
 
Det är viktigt att revisorn värderar all information utifrån oberoendeprincipen, alltså att 
försöka bortse från sin egen godtrogenhet och andras personliga åsikter (Lunden, 2005). Det 
är en svår balansgång att göra en kritisk granskning av material utan att anta att all 
information är felaktig.  
 
Adam Diamant var tidigare anställd på revisorsnämnden, därefter började han skriva på sin 
avhandling om revisorns oberoende (Halling, 2004).  Både revisionens och 
oberoenderegleringens funktion behandlas.  Det finns skäl att hålla isär generella 
oberoendefrågor och oberoendefrågor som är direkt kopplade till intressen i det svenska 
näringslivet och värdepappersmarknadens utveckling.  
 
Diamant menar att man måste inse att behoven för oberoendereglering skiljer sig åt i stora och 
små företag (Halling, 2004). Det synsätt som råder i Sverige idag, att de associationsrättsliga 
kraven på oberoende revision är samma i alla typer av aktiebolag, försvårar regelutvecklingen 
på revisorsområdet. 
 
För att en effektiv reglering ska vara möjlig förutsätter det i grunden en förändrad syn på 
oberoenderegleringen, med en bas av allmänna regler och en påbyggnad för bolag som är av 
allmänt intresse (Halling, 2004). 
 
Ur en artikel hämtad ur Balans, säger Christer Lefrell, att om konsulttjänster till 
revisionsklienter förbjöds, kan oberoendet stärkas ytterligare (Wennberg, 2003). Däremot bör 
inga hinder finnas för att sälja råd till icke-revisionsklienter.  
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2.3 Faktorer som kan stärka revisorns oberoende 

 
Nedan anges de faktorer vi valt att ta upp som skapar oberoende. Vi inleder med 
analysmodellen och kritik mot den. Därefter beskriver vi hur revisorsnämnden utför 
kvalitetskontroller, samt om förväntningsgapet mellan revisorer och allmänheten.  
 

2.3.1 Analysmodellen  
 
Enligt modellen ska revisorn inför varje nytt uppdrag och när anledning uppkommer i redan 
existerande uppdrag, pröva om det finns omständigheter som kan rubba förmågan att utföra 
uppdraget med opartiskhet, självständighet och objektivitet (FAR samlingsvolym del 2, 
2006).  
 
I analysmodellen ska en prövning göras om något av nedanstående hot förekommer (FAR  
samlingsvolym del 2, 2006).  
 

1. Egenintressehot 
 
Ett direkt ekonomiskt intresse kan föreligga om revisorn har affärsmässiga band till 
bolaget. Det kan t.ex. vara handel med revisionsklientens värdepapper, om man 
deltagit i gemensamma projekt eller investeringar. Det kan också vara om revisorn 
eller någon närstående till revisorn har gett lån eller gått i borgen för revisionsklienten. 
Det föreligger även ett egenintressehot om det arvode revisorn får är relaterat till 
företagets resultat.  
 
Det finns även indirekta egenintressehot. Sådana kan vara om revisorn har någon 
närstående person som har nära affärsrelationer till revisionsklienten. Det kan också 
vara om revisorn har ekonomiska intressen i ett företag som äger andelar i 
revisionsklienten. 

 
2. Självgranskningshot 

 
Det innebär att den som ska göra granskningen redan har tagit ställning till de 
förhållanden som ska granskas. Det föreligger om revisorn själv eller någon annan i 
revisionsgruppen vid fristående rådgivning har lämnat råd i en fråga som revisorn 
under granskningsuppdraget måste ta ställning till. Om en revisor tidigare har haft 
anställning hos revisionsklienten föreligger även här ett självgranskningshot.  
 
Det föreligger likaså ett indirekt hot om en närstående till revisorn ingår i 
revisionsklientens ledning eller på annat sätt har deltagit i det arbete som revisorn har 
att granska.  
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3. Partställningshot 

 
Detta kan t.ex. vara om revisorn företräder eller uppträder som biträde åt 
revisionsklienten vid dennes kontakter med skatteverket eller i en skatteprocess.  

 
4. Vänskapshot 

 
Om revisorn eller någon annan i revisionsgruppen har nära personliga relationer med 
revisionsklienten kan det finnas en risk för att revisorn blir alltför välvilligt inställd till 
klientens intressen. Detta hot föreligger också om revisorn har nära personliga 
relationer med personer i revisionsklientens ledning.  
 
Ett annat vänskapshot kan uppkomma om revisorn eller någon i revisionsgruppen har 
haft uppdrag hos revisionsklienten under en lång följd av år.  

  
5. Skrämselhot 

 
Hot eller påtryckningar som är riktade mot revisorn och är utformade på ett sådant sätt 
att de framkallar obehag hos revisorn. Man kan dock inte se vanliga ifrågasättanden 
om revisorns ställningstaganden som skrämselhot.  

 
6. Generalklausul 

 
Föreligger det något annat förhållande som är av sådan natur att det kan rubba 
revisorns opartiskhet och självständighet ska revisorn avböja eller avsäga sig 
uppdraget.  
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Analysmodellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: FAR revisionsbok 2006 
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Beskrivning av analysmodellen (FAR samlingsvolymen del 2, 2006). 
 

1. Ett nytt uppdrag kommer in eller en ny omständighet i ett redan existerande uppdrag 
inträffar. 

2. Med revisionsgrupp menar man den grupp där minst ett revisionsföretag ingår och 
som på grund av ägarförhållanden eller avtal får anses ingå i samma affärsmässiga 
gemenskap.  

3. Revisionsverksamhet är en sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk 
information som ska utföras enligt författning, stadgar eller avtal och som ska resultera 
i en rapport. Rapporten ska vara avsedd även för andra än för uppdragsgivaren.  

4. Med konsultverksamhet avses all verksamhet som inte utgör revisionsverksamhet.  
5. Ett konsultuppdrag kan vara sådant att det inverkar på förtroendet för revisorns 

oberoende vad gäller revisionsuppdraget. Detta måste kontrolleras. 
6. Prövningen ska göras av revisorn, då det är han eller hon som ska vara oberoende i sitt 

revisionsuppdrag. Därför ska det finnas rutiner i revisionsföretaget som fångar upp det 
som kan inverka på ett befintligt revisionsuppdrag och rapportera till berörd revisor.  

7. Föreligger jäv får han eller hon inte utses till revisor. Om revisorn redan är utsedd blir 
han eller hon tvungen att avsluta sitt uppdrag. 

8. En prövning ska göras av om något av dessa hot mot revisorns oberoende finns. 
9. Finns inget av ovanstående hot kan uppdraget accepteras. 
10. Om något av hoten finns ska styrkan i hoten bedömas. Man behöver inte avsäga sig 

uppdraget om omständigheterna i det enskilda fallet är sådana att det inte finns skäl att 
ifrågasätta oberoendet.  

11. Om det finns anledning att ifrågasätta revisorns oberoende ska det avsägas.  
12. Accepteras uppdraget ska analysen dokumenteras. Den ska innehålla sådan 

information som är av vikt för att kunna bedöma revisorns oberoende.  

 

2.3.2 Kritik mot analysmodellen 
 
Christer Lefrell är kritisk till analysmodellen (Wennberg, 2003). Han säger att den är svår att 
tillämpa, och menar att det kommer att ta lång tid innan man byggt upp en praxis så att man 
kan se var gränserna går. Branschen säger att de alltid gjort den här typen av oberoendeanalys, 
trots det har mycket möda lagts ner på att undervisa revisorerna på hur det ska gå till. 
 
Precis efter att analysmodellen införts begärde revisorsnämnden in dokumentation för att se 
hur revisorer dokumenterade sin oberoendeanalys och vad den resulterade i (Wennberg, 
2003). Lefrell menar att man fick känslan av att det endast var ännu en blankett för 
revisorerna att fylla i. Till exempel om revisorn noterar att skatteråd lämnats till klienten 
kryssas rutan för självgranskningshot i. På blanketten anger man sedan att råden lämnats av 
någon utanför revisionsteamet och nu är revisorn oberoende. Att de skulle gå till så här var 
aldrig meningen.  
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2.3.3 Kvalitetskontroll 
 
Revisorsnämnden bildades 1995, och är statens myndighet för revisorsfrågor (RN, 2008). 
Revisorsnämnden blev i och med bildandet 1995 en självständig organisation, och enligt 
regering och riksdag innebar detta en markering av verksamhetens betydelse, men också 
revisionens roll i kampen mot ekonomisk brottslighet. Revisorsnämndens två övergripande 
uppgifter är dels att se till att det finns kvalificerade revisorer för näringslivets behov, och dels 
att ha tillsyn över dessa revisorer.  
 
Kvalitetskontrollavtalet mellan Revisorsnämnden, FAR och SRS började tillämpas i januari 
2003 (Precht, 2004). Avtalet ska dels stödja revisorerna i deras arbete och dels svara mot en 
kontroll av kvalité i revisorernas arbete. Om någon inte sköter sig så får hela branschen lida 
för det, och därför ligger det i allas intresse att de som inte sköter sig försvinner från arbetet 
med revision.  
 
Revisorsnämndens tillsynsverksamhet består av fyra delar. Dessa innefattar systematisk och 
uppsökande tillsyn, löpande kvalitetskontroll, disciplinärenden och förhandsbesked (RN, 
2008). 
 
Systematisk och uppsökande tillsyn innebär att revisorsnämnden undersöker kvalitén i utvalda 
revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet (RN, 2008). Förekommer det brister 
öppnas ett disciplinärende för att pröva om en disciplinär åtgärd ska vidtas.  
 
Alla revisorer är även föremål för en löpande kvalitetskontroll (RN, 2008) De som är anslutna 
till FAR/SRS granskas av FAR/SRS, övriga revisorer granskas av Revisorsnämnden. 
Kvalitetskontroller sker regelbundet av de största revisionsbyråernas revision, då främst av 
marknadsnoterade aktiebolag.  
 
Disciplinära åtgärder kan vidtas om revisorsnämndens utredning pekar på brister i den 
granskade revisorns eller det granskade revisionsbolagets verksamhet (RN, 2008). 
Disciplinärenden kan påbörjas av anmälningar från myndigheter, revisionsklienter eller 
privatpersoner, men Revisorsnämnden kan även öppna disciplinärenden på eget initiativ. 
 
Förhandsbesked innebär att revisorsnämnden kan pröva vissa frågor om oberoendet på 
förhand (RN, 2008). Med detta menas att Revisorsnämnden tar ställning i frågor om en 
revisors eller ett registrerat revisionsbolags oberoende.  
 

2.3.4 Förväntningsgapet   
 
Enligt Carina Bergman- Markus, affärs och bolagsjurist hos Ernst & Young i Stockholm, är 
förväntningsgapet skillnaden mellan vad en revisor faktiskt gör och vad klienterna tror att den 
gör (Precht, 2005). Detta skulle kunna övervinnas om journalister och klienter hade större 
förståelse för FAR:s yrkesetiska regler menar Bergman- Markus. 
 
Peter Öhman, ekonomie doktor och verksam vid mittuniversitetet i Sundsvall, menar att det 
största förväntningsgapet handlar om revisorernas rapportering (Öhman, 2007). Intressenterna 
vill ha utökad information om revisionens utfall och inriktning. Revisorerna däremot visar ett  
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starkt motstånd till att lämna ut mer information, trots att de anser att informationen skulle 
vara till nytta för intressenterna. Ett utökat innehåll i revisionsberättelsen eller i 
kompletterande material till denna, skulle innebära att revisorn får mer att stå till svars för. 
 
Den standardiserade rapporteringen i revisionsberättelsen, där en stor del handlar om 
revisorernas begränsade ansvar, är ett tydligt exempel på att utförarperspektivet ges högre 
prioritet än användarperspektivet (Öhman, 2007).  
 
Enligt Bergman- Markus är den största missuppfattningen bland klienterna att revisorn har 
ansvar för förvaltningen i de bolag de reviderar (Precht, 2005). Om klienterna haft större 
kunskap om de yrkesetiska reglerna förstår man att den missuppfattningen är ett allvarligt hot 
mot opartiskheten och självständigheten, säger Carina Bergman- Markus.  
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3.0 Metod 
 
I detta avsnitt behandlar vi inledningsvis vårt val av arbetssätt, därefter beskriver vi hur 
litteraturen har samlats in, samt på vilket sätt den empiriska studien har genomförts.  
  

3.1 Val av arbetssätt  

 
Då problemformuleringen utformats och grunden lagts för uppsatsen, återstår valet mellan 
kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden används då problemformuleringen 
är explorativ, då den avser att fördjupa det vi inte vet mycket om (Jacobsen, 2002). Vår 
problemställning innebär en fördjupning inom revisorns oberoende, där vi vill urskilja olika 
revisorers nyanser kring ämnet. Av den anledningen använder vi oss av den kvalitativa 
metoden.  
 
Metodikens första problem behandlar oenigheten kring vilken strategi som är bäst lämpad för 
att få grepp om verkligheten (Jacobsen, 2002). Den deduktiva strategin ”från teori till empiri” 
innebär att forskaren startar med vissa antaganden, därefter samlas empiri in för att se om de 
antaganden man hade från början stämde. Vi har valt den deduktiva strategin, där vi först har 
läst in oss på teori för att skaffa oss vissa förväntningar om hur världen ser ut. Därefter har vi 
samlat in empiri för att se om förväntningarna matchar verkligheten. 
 

3.2 Litteraturgenomgång  

 
Insamling av information kan ske på flera olika sätt. Datainsamling från exempelvis intervjuer 
och frågeformulär kallas för primärdata, det vill säga att informationen hämtas direkt från 
källan (Jacobsen, 2002). Sekundärdata är därmed den information som är insamlad av andra, 
och som forskaren kan basera sin studie på. 
 
Vi har använt både primärdata och sekundärdata i vår uppsats. För att samla in vår 
sekundärdata, det vill säga relevant litteratur till området, har vi sökt på Göteborgs 
universitetsbibliotek. Vi har sökt artiklar i Göteborgs universitets databas GUNDA och även 
genom att läsa ekonomiska tidskrifter till exempel Dagens Industri. Vi har även valt att 
använda tidskriften Balans, då vi anser att den är en relevant källa som utges av FAR/SRS. 
Som avgränsningar i litteraturen har vi valt att fokusera på svenska regler och lagar, och inte 
använt oss av EU:s rotationsmodell och USA:s  Sarbanes-Oxley of Act, annat än i 
inledningen. 
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3.3 Empirisk studie  

 
Nedan beskriver vi hur den empiriska studien genomförts, och med vilka tillvägagångssätt 
den säkerställts.  
 

3.3.1 Val av företag 
 
Vi har valt tre ledande revisionsbyråer, KPMG, Öhrlings och Ernst & Young, på grund av 
deras kompetens och förtroende i branschen. Då syftet med uppsatsen är att förklara vilka 
faktorer som kan stärka revisorns oberoende, ansåg vi att de största revisionsbyråerna hade de 
mest välutvecklade regelverken för oberoendet, och därmed är de som kan bidra med mest 
kunskap och information till uppsatsen.   
 

3.3.2 Val av respondenter 
 
Vi har valt tre respondenter som alla är auktoriserade revisorer, och har alla tre arbetat i minst 
14 år som revisorer. Vi har haft som krav att revisorn ska vara auktoriserad, eftersom vi anser 
att uppsatsens ämne kräver erfarenhet för att kunna utveckla och ha åsikter om revisorns 
oberoende. 
 

3.3.3 Metod för datainsamling 
 
Vår primärdata har samlats in genom intervjuer av tre revisorer. Vi har valt att genomföra tre 
strukturerade intervjuer, där alla de tre revisorerna har besvarat identiska frågor. Detta har 
gjorts då vi anser att det blir enklare och tydligare att analysera och dra slutsatser. Två stycken 
har intervjuats i Göteborg och en i Halmstad. Någon jämförelse mellan städer eller storlek på 
revisionsbyrå har inte gjorts.   
 
Vi har besökt respondenterna och genomfört intervjuerna på respektive revisionsbyrå. Vi 
anser att det blir mer personligt och lättare att tolka informationen som sägs genom att tolka 
deras ansiktsuttryck och gester. Samtliga intervjuer har genomförts med bandspelare för att 
inte missa viktig information.  
 

3.3.4 Metod för dataanalys 
 
I vår analys har vi gjort en jämförelse av likheter och skillnader mellan de olika 
intervjurespondenternas svar. Teorierna vi valt har används för att förklara det empiriska 
underlaget.  
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3.3.5 Trovärdighet av rapporten 
 
Reliabilitet eller trovärdighet av rapporten innebär att undersökningen måste gå att lita på. 
Med detta menas att den måste vara genomförd på ett trovärdigt sätt (Jacobsen, 2002). Det får 
alltså inte finnas uppenbara mätfel. 
 
Reliabiliteten stärktes genom att vi spelade in samtalen med våra respondenter. 
Ljudinspelning kan kritiseras då respondenterna kanske inte vågar svara ärligt. Detta problem 
löste vi genom att erbjuda anonymitet. Vi kunde i efterhand lyssna igenom ljudupptagningen 
flera gånger och säkerställa att vi inte missuppfattat något som revisorerna sagt. Genom att vi 
sammanställde materialet direkt efter intervjutillfället, medförde detta att vi inte förlorade 
viktig information genom glömska. Vi har inte haft några fasta svarsalternativ till våra 
frågeställningar, utan låtit revisorerna svara fritt. Detta gör att vi har hållit oss neutrala, och 
inte påverkat respondenterna i deras svar. För att underlätta för revisorerna lät vi dem läsa 
igenom vår intervjuguide några dagar innan besöket. Detta ledde till att de kunde förbereda 
sig väl innan intervjutillfället.    
 

3.3.6 Metoddiskussion 
 
Metodens giltighet innebär att vi faktiskt mäter det vi önskar att mäta (Jacobsen, 2002). Med 
det innebär att det vi mäter uppfattas som relevant och att urvalet vi gjort gäller för hela 
populationen.  
 
Om vi valt att använda oss av den kvantitativa ansatsen hade respondenterna blivit bundna till 
fasta svarsalternativ (Jacobsen, 2002). Respondenterna hade tvingats hålla sig inom ramen för 
hur frågorna ställts, vilket hade inneburit en uppsats med mindre åsikter från respondenterna. 
Om vi valt att genomföra intervjuerna utan intervjuguide, och därmed haft helt öppna frågor, 
hade svaren från respondenterna varit svåra att sammanställa och därmed svåra att dra 
slutsatser om.  
 
Då vi utförde våra intervjuer använde vi oss av en intervjuguide som vi gjort på förhand. Vi 
har utformat intervjuguiden efter de teorier som valts ut. Då alla respondenter fick samma 
frågor medförde detta att validiteten stärktes. 
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4.0 Empiri 
 
Nedan följer en sammanställning av de 3 intervjuer vi genomfört med revisorer från KPMG, 
Öhrlings och Ernst & Young i Göteborg och Halmstad.  
 

4.1 Revision 
 
Anonym 1 anser att revision är en kontroll så att Eget Kapital är rätt redovisat gentemot ägare 
och intressenter. Han menar vidare att om något är fel, så slår det mot eget kapital, vilket bör 
undvikas. Enligt anonym 1 är revisorns roll i samhället att utifrån en revisors professionalism 
kunna avgöra och godkänna en redovisning. Om företag inte har en ren revisionsberättelse vill 
bankerna inte bevilja dem några lån, vilket medför att företagen inte kan växa. Det är på detta 
sättet revisorns roll i samhället är viktig, menar anonym 1. 
 
Revision för anonym 2 innebär en oberoende kvalitetssäkring av finansiell information. 
Revisorns roll i samhället är enligt anonym 2 att hjälpa kunderna att tjäna så mycket pengar 
som möjligt. 
 
För anonym 3 innebär revision att säkerställa den finansiella informationen. Revisorn har en 
viktig roll i samhället, och ett avskaffande av revisionsplikten skulle påverka 96% av alla 
företag.   

    

4.2 Oberoendet 

 
Oberoendet för anonym 1 är att själv känna efter om man är oberoende eller inte. Han menar 
att man som revisor inte får ha något med grundbokföringen att göra, eftersom man då 
granskar sig själv.  Han anser att revisorn får svara på rådgivning som inte behöver revideras, 
alltså rådgivning som inte är med i grundbokföringen. Han tillägger också att revisorn inte får 
ta några beslut för företaget, utan endast komma med råd.  
 
Om rådgivning i samband med revision skulle förbjudas tror anonym 1 att det skulle bli en 
tydligare uppdelning mellan konsultation/rådgivning och redovisning/revision, vilket medför 
ett minskat behov av revisorer. Han menar att endast de stora revisionsbolagen kan fortsätta 
som revisorer, och de mindre kommer att fokusera på konsultation/rådgivning. Därmed 
kommer fler att arbeta med konsultation/rådgivning istället för redovisning/revision än idag.  
 
Om revisionsplikten skulle förbjudas anser anonym 1 att det skulle innebära vissa fördelar. 
Det skulle innebära att småföretagen vill anlita oss istället för att de tvingas anlita oss. Om 
revisionsplikten tas bort så kommer intressenter som skatteverket och banker ändå att kräva 
att det finns en garanti för att allt står rätt till. Han menar att bankerna inte vill bevilja lån om 
ingen har granskat företagen, och tror inte heller att bankerna vill ta sig tid att göra 
granskningen själva.  
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En faktor som kan stärka revisorns oberoende är enligt anonym 1, att företagen kontrolleras 
på samma sätt som revisorerna. Han anser också att oberoendet stärks genom att ha kompetent 
personal, vilket man får genom att revisionsbyråerna är pyramidformade. Med detta menar 
han att det inte finns plats för alla på toppen. Han menar även att de som inte kan hålla sig till 
reglerna för att bli en bra revisor kommer att försvinna längs vägen mot toppen och 
auktorisation. Han säger också att ledningen i ett företag kan dölja information för revisorn. 
Om företaget granskas är det revisorn som får stå till svars och inte företagsledningen.   
 
Oberoendet för anonym 2 innebär att inte ha någon bindning till kunder, leverantörer eller till 
någon annan i samhället. Han menar även att man måste skilja på oberoende de facto och 
oberoende in appearance.  Han förklarar att oberoende de facto innebär att faktiskt vara 
oberoende, och oberoende in appearance innebär att allmänheten uppfattar revisorn som 
oberoende. 
 
Anonym 2 säger att i sitt dagliga arbete arbetar han ungefär 40% med människor, därför är det 
av stor vikt att ha personliga egenskaper som passar revisorsyrket.   
 
Anonym 2 anser att revisorn inte får påverka ett företags grundbokföring då det lätt kan 
innebära en självgranskning. En faktor som kan stärka revisorns oberoende är enligt anonym 
2 inte att stärka lagen, utan att använda sig av väl utarbetade interna kontrollsystem/regelverk. 
 
Konkreta exempel från intervjurespondenterna när oberoendet har ifrågasatts: 
 

• Anonym 1 menar att det är svårt att kontrollera vilka medarbetare på KPMG som till 
exempel sponsrar en förening eller ett företag. Han menar att KPMG inte kunde 
avsäga sig uppdraget bara för att en medarbetare valt att sponsra företaget, utan det 
var när de blev bjudna på evenemang från föreningen som de fick dra sig ur. 

• På Öhrlings, där anonym 2 arbetar, fanns en nyanställd vars svåger arbetade på ett 
företag de reviderade. För att inte oberoendet skulle ifrågasättas, uteslöt Öhrlings 
den nyanställde ur revisionsuppdragsgruppen. 

 
För anonym 3 innebär oberoendet att som revisor kunna stå för integritet i de siffror man 
jobbar med. Enligt henne kan revisorn hjälpa till med mycket mer än vad de flesta tror utan att 
påverka oberoendet. Hon menar att det blir snedvridet att bara säga att det enda revisorn får 
göra är att revidera, då revisorn även agerar som ett bra stöd för företagsledningen.  
 
På frågan om rådgivning i samband med revision svarar anonym 3 att det är ett bra sätt att lära 
känna företaget, så länge rådgivningen inte påverkar det som ska revideras. Hon menar vidare 
att viss rådgivning i samband med revision skapar ett mervärde för kunden som hon vill 
kunna ge.   
 
Anonym 3 anser inte att en förändring i lagen skulle kunna stärka revisorns oberoende, 
analysmodellen fungerar bra. Hon berättar vidare att om hon är huvudansvarig för ett uppdrag 
så måste alla extratjänster utöver revisionen gå via henne, detta för att säkerställa oberoendet.  

 
 
 
 



Revisorns oberoende 
 

    
19 

 

4.3 Faktorer som kan stärka revisorns oberoende 
 
Vi redogör nedan för respondenternas svar på de faktorer vi tagit upp i teorin som kan stärka 
revisorns oberoende.  
 

4.3.1 Analysmodellen  
 
Anonym 1 menar att han alltid har arbetat efter en så kallad analysmodell, även innan den 
lagstiftades. På frågan om oberoendet har stärkts efter införandet av analysmodellen svarar 
han att den inte påverkat honom någonting alls. Han tycker dock att analysmodellen är ett 
grundligt och heltäckande instrument för oberoendet. 
 
Anonym 1 tycker att lagstiftningen har blivit för reglerad och anser inte att någon förändring 
bör ske. Han menar att till exempel att EU-kommissionens rekommendation om rotation vart 
sjunde år är för strikt lagstiftning. För att kunna agera som en bra revisor måste man få tid att 
lära känna företaget, och detta blir svårt om rotation måste ske efter sju år. I näringslivet 
arbetar man med långvariga relationer, detta anser anonym 1 även bör gälla för revisorer.  
 
Genom att ha ett internationellt regelverk på revisionsbyrån, anser anonym 1 att oberoendet 
kan stärkas. Han påpekar ännu en gång att en ökad kontroll för de stora företagen verkligen 
skulle stärka oberoendet. 
 
Anonym 2 menar att kontrollen av oberoendet innan analysmodellen lagstiftades var sämre, 
eftersom hoten inte dokumenterades. Idag däremot dokumenteras alla hot och han anser 
därför att analysmodellen är heltäckande (se bilaga 2). Enligt honom har oberoendet stärkts 
efter införandet av analysmodellen då den ”svart på vitt” visar när man inte kan påbörja ett 
uppdrag.  
 
 Ett sätt för revisionsbyrån att påverka oberoendet är enligt anonym 2, att inte tillåta delägare 
äga aktier i ett företag som är klient till byrån. 
 
Anonym 3 säger att man alltid tänkt enligt analysmodellen, men i och med införandet av 
analysmodellen så formaliserades oberoendet, och alla hot fångas nu upp på pappret.  Tidigare 
fanns inga rutiner för hur oberoendet kontrollerades, och anonym 3 anser alltså att oberoendet 
har stärkts efter införandet av analysmodellen.  
 
Anonym 3 menar vidare att uppdrag inte avböjs särskilt ofta, däremot sker det förhållandevis 
ofta med amerikanska kunder. De har mer detaljerade regler för vilka de får samarbeta med 
och inte.  
 
För att säkerställa oberoendet på Ernst & Young säger anonym 3 att de har interna 
kvalitetskontroller vart 3:e år, där det följs upp hur väl oberoendereglerna följs. De har även 
en intern kontroll varje kvartal där aktieinnehavet kontrolleras.    
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4.3.2 Kvalitetskontroll 
 
Anonym 1 tycker inte att den svenska kvalitetskontrollen bör vara mer detaljerad, då det tar så 
lång tid att lära sig alla nya regler. I frågan om revisorsnämnden bidrar till att stärka 
oberoendet anser anonym 1 att så är fallet. Han menar att eftersom kontrollanterna bland 
annat kontrollerar kvaliteten på revisorerna, ser de till att det bara är de som är kvalificerade 
för yrket som får fortsätta arbeta som revisorer. Han poängterar dock att det är viktigt att 
revisorsnämnden inte bara koncentrerar sig på oberoendet, utan även på kärnan i revisorns 
arbete, vilket är att revidera. 
 
Anonym 2 anser att man inte bör ha för detaljerade kvalitetskontroller, utan att fokus i 
kvalitetskontrollen bör vara revideringen. Han menar vidare att på grund av att Öhrlings har 
egna kvalitetskontrollsystem, bör fokus för revisorsnämndens kvalitetskontroll öka mot de 
mindre bolagen. 
 
Anonym 3 anser att den svenska kvalitetskontrollen är tillräckligt detaljerad, men att hon själv 
aldrig blivit utsatt för någon kontroll av revisorsnämnden. Hon anser inte att någon förändring 
bör göras i kvalitetskontrollen för hennes egen del, då revisionsbyrån som hon arbetar på 
redan har tre kontrollfunktioner. Dessa är revisorsnämndens kontroll, den interna kontrollen 
på byrån och kontrollen mellan de olika revisionsbyråerna.  
 

4.3.3 Förväntningsgapet 
 
Anonym 1 säger att respekt mellan revisorerna och klienterna kan användas för att minska 
förväntningsgapet. Han menar att som revisor vill man inte arbeta med företag som 
motarbetar det vi sysslar med. Han menar att företagen måste ta lika stort ansvar som 
revisorerna när något går fel, och att påföljderna borde vara de samma för företagen som för 
revisorerna. Anonym 1 menar vidare att företagen vet när de gör fel, men att de försöker 
maskera felen, och det blir då svårt för revisorn att hitta felet.  
 
Anonym 2 anser inte att förväntningsgapet påverkar oberoendet. Om revisorerna skulle göra 
så mycket som klienterna tror att de gör, skulle inte oberoendet upprätthållas.  
 
För att minska förväntningsgapet anser anonym 3 att det är viktigt att tydligt informera för de 
kunder som har svårt att förstå var gränsen för en oberoende granskning går.  Hon menar att 
klienterna har för dålig kunskap för att få ett förväntningsgap.  
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5.0 Analys 
 
I detta kapitel diskuteras likheter och skillnader mellan teori och empiri, en diskussion förs 
även kring respondenternas svar.  

 

5.1 Revision 
 
Enligt Lunden (2005) är revision en kontroll och oberoende granskning av organisationens 
ekonomiska redovisning och övriga förvaltning. Respondenterna är eniga om att revision 
innebär en oberoende kvalitetssäkring av finansiell information. Åsikterna kring vad revision 
är enligt respondenterna, överensstämmer således med Lunden (2005).  
 
Att bidra med förtroende till den ekonomiska information som lämnas av företag, 
organisationer och myndigheter är revisionens huvudsakliga uppgift (FAR, samlingsvolym 
del 2, 2006). Detta för att företaget bland annat ska få det riskkapital som behövs. Anonym 1 
menar även han att revision och revisorns roll i samhället är viktigt. En ren revisionsberättelse 
gör det lättare att ta lån, och på det sättet kan företagen växa.   
 

5.2 Oberoendet 
 
Meningsfull revision måste baseras på en oberoende granskning, vilket innebär att revisorn 
inte får stå i någon beroendeställning till dem som omfattas av revisionen (Lunden, 2005). 
Detta stämmer väl överens med vad oberoendet är för anonym 1, att man granskar sig själv 
om man haft åsikter om ett företags grundbokföring.   
 
Enligt nationalencyklopedin (1997) definieras oberoendet som att sannolikheten för den ena 
händelsen inte påverkas av att den andra har inträffat eller ej. Lunden (2005) menar att det för 
revisorn är viktigt att behålla en opartiskhet i förhållande till intressenterna. Anonym 2 är enig 
med Lunden, då oberoendet för honom innebär att inte kopplas samman med kunder eller 
leverantörer på ett sätt som kan hota oberoendet. Däremot innebär oberoende för anonym 3 att 
man som revisor kan stå för integriteten i de siffror man jobbar med.  
 
I Wennbergs (2003) artikel säger Christer Lefrell att rådgivning i samband med revision borde 
förbjudas.  Rådgivning i samband med revision innebär för anonym 1 att revisorn endast får 
komma med råd utanför grundbokföringen. Han menar att revisorn inte får fatta beslut som 
han senare ska revidera. Anonym 3 säger däremot att rådgivning i samband med revision är 
en fördel, då man lättare lär känna företaget. Hon vill också kunna ge ett mervärde till kunden, 
vilket hon anser att rådgivning kan medföra. Hon poängterar dock precis som anonym 1 att 
rådgivningen inte får påverka grundbokföringen. Anonym 2 menar att man måste hålla isär 
rådgivning i samband med revision så att man inte utsätts för någon självgranskning.  
 
I lagen om revisorer står angivet att en revisor ska ”vara redbar och i övrigt lämplig att utöva 
revisionsverksamhet”.  Både anonym 1 och 2 poängterar att personligheten har stor betydelse  
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inom yrket, bland annat säger anonym 2 att revisorsyrket inte bara är siffror utan cirka 40% av 
arbetet handlar om relationer mellan människor.  
 
 Respondenterna förklarar ytterligare några faktorer som kan stärka oberoendet. Anonym 1 
säger att en viktig faktor för ett starkare oberoende är att företagen får samma kontroll på sig 
som revisorerna får. Anonym 2 menar däremot att ett väl utarbetat internt kontrollsystem kan 
stärka oberoendet. Anonym 3 är inne på samma spår, att ett internt regelverk är av största vikt 
för att stärka oberoendet.  
 

5.3 Faktorer som kan stärka revisorns oberoende 

 
I följande avsnitt analyseras faktorerna utifrån den teori vi valt och den empiri vi samlat in 
från respondenterna.  
 

5.3.1 Analysmodellen 
 
Hoten mot revisorns oberoende i analysmodellen beskrivs grundligt i FAR:s samlingsvolym 
del 2 (2007). Där görs även en detaljerad beskrivning av hur modellen ska användas. Christer 
Lefrell säger i Wennbergs (2003) artikel att han är negativ till analysmodellen och menar att 
den är svår att använda. Anledningen till Lefrells kritisk mot analysmodellen beror på att 
revisorsbranschen säger att de alltid kontrollerat hoten mot oberoendet redan innan 
analysmodellen lagstiftades. Anonym 1 är enig med Lefrell och menar att branschen alltid 
kontrollerat oberoendet med eller utan någon analysmodell. Anonym 1 tycker dock att 
analysmodellen fyller sin funktion, då den är grundlig och heltäckande, men den har inte 
påverkat honom i hans arbete.  
 
Innan analysmodellen infördes var kontrollen av oberoendet sämre eftersom hoten inte 
dokumenterades säger anonym 2. Respondenten anser att analysmodellen är heltäckande då 
den idag innefattar alla hot mot revisorns oberoende. Innan analysmodellen kom 
dokumenterades inte hoten och därför anser anonym 2 att kontrollen av oberoendet var sämre 
förr. Anonym 3 anser att oberoendet har stärkts efter att analysmodellen infördes, då det 
tidigare inte fanns några kontroller av oberoendet. Trots att hon säger att oberoendet har 
stärkts har de ändå alltid haft någon form av analysmodell i åtanke.  
 

5.3.2 Kvalitetskontroll 
 
Precht (2003) skriver i sin artikel att FAR/SRS kvalitetskontrollant måste kontrollera att det 
finns kvalitet i en revisors arbete. Hon menar att de som inte lever upp till de krav som ställs 
på en revisor inte kan fortsätta inom yrket, då detta skulle påverka de resterande i 
yrkesgruppen.  
 
Anonym 1 återkopplar till det han sa tidigare, att det endast är de som är kvalificerade för 
yrket som revisor som ska arbeta med det. Han instämmer med Precht att det skulle drabba 
hela branschen om någon inom yrkesgruppen inte kan tillämpa reglerna som gäller. 
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På frågan om det behövs en förändring i den svenska kvalitetskontrollen är respondenterna 
eniga att det inte är nödvändigt. De tycker att den är tillräckligt detaljerad som den är idag.  
 
Både Anonym 1 och Anonym 2 tillägger dessutom att fokusen på kvalitetskontrollen borde 
ligga på revideringen, och inte på oberoendet.  
 
Anonym 2 och Anonym 3 säger också att eftersom de arbetar med noggranna interna 
kontroller på sina byråer, anser de inte att den svenska kvalitetskontrollen bör utvecklas.  
 

5.3.3 Förväntningsgapet 
 
Bergman- Markus säger i Prechts (2005) artikel att förväntningsgapet skulle kunna övervinnas 
om journalister och klienter hade större förståelse för FAR:s yrkesetiska regler. Enligt Öhman 
(2007) handlar förväntningsgapet om revisorernas rapportering. Anonym 3 är enig med 
Öhman, då hon menar att det är kommunikationen mellan revisionsbyråerna och bolagen som 
är av största vikt för att minska förväntningsgapet. Enligt anonym 2 kan förväntningsgapet 
mellan revisorer och bolag minskas genom en ökad respekt dem emellan. 
 
Anonym 1 menar att förväntningsgapet aldrig kommer att försvinna. Han säger att så fort 
företagen gör fel är det för lätt för dem att skylla på revisorn. För att förväntningsgapet ska 
försvinna måste dels företagen börja ta lika stort ansvar som revisorerna, och dels måste 
påföljderna bli lika för företag och revisorer.  
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6.0 Slutsatser 

Avslutningsvis vill vi svara på vårt syfte, som är att förklara hur en revisor kan stärka sitt 
oberoende. Vi vill också besvara vår problemformulering: Vilka faktorer kan stärka revisorns 
oberoende? 

 
• Rådgivning ska hållas utanför revisionen. 

 
Vi kan konstatera att rådgivning i samband med revision är viktig att hålla utanför revisionen. 
Detta för att minska risken för beroendeställning gentemot klienterna. Vi fick dock 
indikationer från en av respondenterna att rådgivning i samband med revision kan vara 
positivt, då revisorn får en bättre överblick och kan skapa ett mervärde för kunden. 
 

• Analysmodellen säkerställer oberoendet och genom den dokumenteras hoten.  
 
Resultatet av vår analys visar att det råder delade meningar angående analysmodellens 
funktion. Att det råder viss kritik mot analysmodellen tror vi beror på att man som revisor 
alltid haft någon form av analysmodell i åtanke, även innan den uppkom. Slutsatsen blir att 
analysmodellen är ett omfattande och bra verktyg för att säkerställa oberoendet, då den 
tvingar revisorn att dokumentera hoten. 
  

• Revisorsnämndens kvalitetskontroll och den interna kontrollen stärker oberoendet.  
 
Vi har i vår analys kommit fram till att inställningen hos respondenterna angående svensk 
kvalitetskontroll är positiv. Vi anser att kvalitetskontrollen är en faktor som kan stärka 
oberoendet och någon förändring inte bör göras. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 
kvalitetskontrollen gör att oberoendet stärks, då alla tre respondenter tycker att den är 
tillräckligt detaljerad och inte behöver förändras. Två av tre respondenter tillägger även att de 
interna kvalitetskontrollerna är ett bra komplement till kvalitetskontrollen som utförs av 
revisorsnämnden. 
  

• Förväntningsgapet kan minskas genom respekt och bättre kommunikation.  
 
Förväntningsgapet anser majoriteten av respondenterna kan minska genom en större respekt 
och bättre kommunikation mellan revisor och klient. Vi tror också att borttagandet av 
revisionsplikten för de mindre företagen kan leda till ett minskat förväntningsgap. Då ett 
mindre företag anlitar en revisionsbyrå av fri vilja, tror vi att det ligger i deras intresse att ta 
reda på vad en revisor gör, och genom detta minskar förväntningsgapet. Därmed ökar 
samtidigt förståelsen för revisorsyrket och vilka oberoendefrågor en revisor tvingas brottas 
med.  
 

• Liknande kontroll av företagen som av revisorerna, interna kontrollsystem och 
personlighet är tre faktorer som stärker oberoendet ytterligare.  

 
Vi har kommit fram till att förutom de faktorer vi grundat vår uppsats på, och ovan dragit 
slutsatser om, finns ytterligare enligt våra respondenter tre viktiga faktorer som stärker 
revisorns oberoende. Den första faktorn innebär att företagen kontrolleras på liknande sätt  
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som revisorn, detta för att inte revisorn ska behöva stå till svars för medvetet fusk hos 
företagsledningen. Den andra faktorn går ut på att stärka det interna kontrollsystemet, det ska 
vara nästintill omöjligt att påbörja eller fullfölja ett uppdrag som kan hota oberoendet. Den 
tredje faktorn påpekar vikten av en personlighet som är ärlig och lämplig att utöva 
revisionsverksamhet.  
 

6.1 Implikationer 
 
Vi tror att problematiken om oberoendet är mer vanligt förekommande i de mindre byråerna, 
därför kommer de ha störst användning av uppsatsen. Då vi endast genomfört intervjuer med 
revisorer från ledande revisionsbyråer är det utifrån deras perspektiv som faktorerna tagits 
fram.  Det är också en anledning till varför vi tror att mindre revisionsbyråer har mer nytta av 
faktorerna som tagits fram, eftersom de inte varit med och utformat dem.  
 
Vi anser att revisorerna kan minska förväntningsgapet genom att inför varje uppdrag vara 
tydliga med vad revision innebär och hur klienten kommer att hanteras.   
 
Om företaget blir kontrollerade på samma sätt som revisorer, tror vi att företagsledningen gör 
ett mer gediget arbete från början. Därmed tror vi, att kontrollen på revisorerna kommer att 
minska. Vi tror att det i mindre byråer inte finns lika välutvecklade interna kontrollsystem 
som i en större byrå.  I vår uppsats beskriver vi inte hur de interna kontrollsystemen går till, 
utan vi påvisar vikten av dem genom entydiga svar från samtliga revisorer. Som alla våra 
respondenter påpekat, tror även vi att personligheten har betydelse då revisionsyrket ställer 
stora krav på noggrannhet och pålitlighet. 
 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under vår process med uppsatsen har det dykt upp intressanta vinklingar på vidare forskning 
kring ämnet. Vi anser att forskning om företagens interna kontroller skulle vara intressant att 
fördjupa sig ytterligare i, det vill säga en fördjupning i hur företagen själva kontrollerar att 
oberoendet bibehålls. Dessutom kunde en jämförelse mellan olika revisionsbyråers interna 
kontroller, och även en jämförelse mellan stora och små bolags interna kontroller vara ett 
intressant ämne att forska vidare på.  
 
Under intervjuprocessen nämnde samtliga respondenter revisionspliktens vara eller icke vara. 
Ämnet väcker många frågor: ”Vad händer om revisionsplikten avskaffas?” ”Vilka företag ska 
omfattas av revisionsplikten?” Detta har diskuterats med samtliga respondenter trots att det 
ligger utanför vårt ämnesområde. Ämnet är aktuellt just nu och alla har olika åsikter om vad 
som kommer att hända om revisionsplikten försvinner. Vi anser därför att ämnet är intressant 
att forska vidare om. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
Intervjuguide 

 
Revision 
 

1. Under hur många år har du arbetat som revisor? 
 

2. Vad innebär revision för dig? 
 
3. Vad anser du att revisorn har för roll i samhället? 

 
Oberoendet  
 

4. Vad innebär oberoendet för dig? 
 
5. Hur förhåller du dig till rådgivning i samband med revision? 
 
6. Om detta skulle förbjudas, vilka konsekvenser skulle det få? 
 
7. Vilka faktorer anser du kunna stärka revisorns oberoende, utöver analysmodellen, 

kvalitetskontrollen och förväntningsgapet?  
 
8. Har du något konkret exempel på när oberoendet har ifrågasatts? 

 
9. På vilket sätt kan byrån påverka oberoendet? 

 
Perspektiv på hur oberoendet kan stärkas 

   
Analysmodellen 
 

10. Hur kontrollerades oberoendet innan analysmodellen lagstiftades? 
 

11. Har oberoendet stärkts efter införandet av analysmodellen, i så fall på vilket sätt? 
 

12. Fångar analysmodellen upp alla hot? 
 

13. Hur ofta avböjs ett uppdrag på grund av att risk för oberoende finns? 
 

14. Vad ansåg du om analysmodellen när den kom, har den utvecklats? 
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15. Hur kan lagen förändras för att stärka oberoendet? 

 
Kvalitetskontroll 
 

16. I jämförelse med USA:s kvalitetskontroll så är inte den svenska så detaljerad, anser du 
att en förändring behövs i så fall vilken?   

 
17.  På vilket sätt påverkar revisorsnämndens tillsynsverksamhet oberoendet? 

 
18. Vilka förändringar kan göras i kvalitetskontrollen för att ytterligare stärka oberoendet? 

 
Förväntningsgapet 
 

19. Vilka metoder anser du kan användas för att minska förväntningsgapet?  
 

20. Om förväntningsgapet minskar tror du det kan bidra till ett ökat oberoende för 
revisorn? Alltså genom att öka förståelsen för vad en revisor gör, kan detta leda till ett 
starkare oberoende? 
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Bilaga 2 
 
 
 
 


