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Sammandrag 

Vårt syfte med uppsatsen är att få insikt i hur revisorerna själva ser på sitt eget 

oberoende gentemot sina klienter. Vi vill ta del av deras erfarenheter av hot mot 

oberoendet. Dessutom vill vi få en uppfattning om vad som föranleder en revisor att 

uppleva en situation som problematisk ur oberoendesynpunkt. Vidare vill vi veta hur 

revisorerna hanterat dessa oberoendeproblem i form av motåtgärder och 

uppdragsfrånträden. Till vår hjälp har vi använt teorier om hot mot oberoendet för att 

forma vårt frågeunderlag. I genomförandet av studien intervjuade vi fem 

auktoriserade revisorer på större revisionsbyråer. Vi kom fram till att 

självgranskningshotet var det mest förekommande hotet följt av vänskapshotet. 

Förhållningssättet till självgranskningshotet var väldigt lika medan förhållningssättet 

till vänskapshotet skilde sig i stor utsträckning mellan revisorerna. Den största 

anledning till att revisorerna uppfattade en situation som problematiskt för 

oberoendet var lagkrav. Den vanligaste motåtgärden för självgranskning, som är det 

mest förekommande hotet, är att andra kollegor än revisorn får vara konsulter och 

byrån har vattentäta skott1 mellan revisor och konsult.  

___________________________________________________________________ 

Nyckelord: Oberoende, revision, revisor, erfarenhet, reglering, etik 
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1. Inledning 

Behovet av tillförlitlig information är kärnan i det finansiella rapporteringsystemet. Det 

är revisorernas uppgift att kontrollera denna tillförlitlighet hos informationen. På grund 

av detta är det av yttersta vikt att revisorn är oberoende gentemot de företag som 

hen kontrollerar, så att inte arbetet påverkas av andra motiv. Vikten av oberoendet 

för den finansiella rapporteringen kan man se genom att investeringsbeslut påverkas 

av hur oberoende en revisor uppfattas vara. (Dykxhoorn and Sinning, 1982.) Med en 

revisors oberoende menas hens förmåga att göra en objektiv bedömning av en 

specifik klients finansiella rapport. En revisors oberoende är alltså inte detsamma för 

den revisorns alla kundrelationer, utan är olika för varje enskild klient. Oberoendet 

skadas av sådana relationer mellan revisor och klient som försvårar revisorns 

förmåga att göra neutrala bedömningar. (FAR, 2011.) 

Det finns en pågående debatt mellan olika forskare om oberoende kopplat till det 

regleringssystem som används idag. Detta system kännetecknas av grader av 

oberoende och tillräckligt eller otillräckligt oberoende, och att samma företag kan 

vara både revisor och rådgivare åt en klient. Skandaler som Enron och WorldCom 

har fått många att undra om detta system verkligen är tillräckligt. Medan vissa tycker 

att detta system duger alldeles utmärkt (Bartlett, 1993) vill andra se ett system där 

endast absolut oberoende accepteras, med diverse förbud som följd. Exempel på 

förbud som skulle behövas för att uppnå absolut oberoende är till exempel förbud 

mot icke-revisionstjänster till klienter, förbud mot anställning hos tidigare klienter och 

förbud mot för långa perioder med samma revisor (Bazerman and Moore, 2011). 

Oberoende är en hörnsten för revisionsområdet och har ansetts vara det i över 70 år 

(Everett et al., 2005). Det är en tillräckligt viktig del av revisionsområdet för att 

branschorganisationen FAR ska ägna det första av tre avsnitt i sina yrkesetiska 

regler åt just oberoende (de andra två behandlar tystnadsplikt respektive 

kompetens). Dessa riktlinjer bygger på internationella rekommendationer och är en 

av FAR:s tyngre bidrag till god yrkessed för revisorer. I avsnittet om oberoende så 

betonas att revisorn både ska vara oberoende i sinneslaget och uppfattas som 

oberoende. (FAR 2012.) Men oberoende ses som en så pass central del av 

revisionsområdet att det inte är tillräckligt med branschens egna riktlinjer, utan vissa 
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delar är även reglerade i lag. En del kritik har riktats mot regleringen av oberoende 

med argumentet att endast uppfattningen av oberoende kan regleras, medan 

oberoende i sinneslaget som sitter i revisorns huvud aldrig kan regleras (Everett et 

al., 2005; Zeff, 1998). 

Det finns olika sorters hot mot oberoendet som kan påverka en revisor på olika sätt. 

Självgranskningshotet från att vara både konsult och revisor för samma kund skiljer 

sig exempelvis från vänskapshotet, där det är vänskapsband som kan göra så att 

revisorn inte är objektiv. (Bazerman and Moore, 2011; Hussey, 1999.) 

Kritiska röster har pekat ut ett antal omständigheter som särskilt problematiska. Det 

finns dock forskning som visar att oberoendet inte påverkas dåligt (på en statistiskt 

signifikant nivå) av dessa kritiserade omständigheter. Detta gäller för kritiken om att 

stora klienter är för viktiga för att revisionsfirmorna ska kunna vara helt oberoende 

(Gaver and Paterson, 2007; Reynolds and Francis, 2000), för kritiken om att 

intäktsberoende av vissa klienter på kontorsnivå skadar oberoende (Craswell et al., 

2002; Hope and Langli, 2010) samt för kritiken om att rådgivningstjänster och andra 

icke-revisionstjänster skapar intäktsberoende som skadar oberoendet (DeFond et al., 

2002). Tvärtemot mycket kritik visar alltså denna forskning på att dessa faktorer inte 

skadar revisorers oberoende i någon statistiskt bevisbar omfattning. 

En stor del av forskningen och diskursen om oberoende har alltså gällt 

revisionsbyråernas oberoende gentemot byråns klienter, men en del röster försöker 

visa på att den individuella revisorns oberoende gentemot sina egna klienter kan 

vara en viktig aspekt (Miller, 1992). Det är detta, den individuella revisorns syn på sitt 

oberoende som vi vill få insikt i. Vilka oberoendeproblem upplever revisorerna som 

dominerande? Varför upplever de en situation som problematisk för oberoendet? Är 

det bara för att lagar och regler pekar ut den som problematisk eller är det egen 

reflektion som är grunden för uppfattningen? Om det är egen reflektion, är det då att 

revisorn själv uppfattar sig som beroende som får denna att uppleva situationen som 

problematisk eller är det hur andra kan uppfatta situationen som revisorn oroar sig 

över? Hur hanterar revisorerna dessa oberoendeproblem i form av motåtgärder och 

uppdragsfrånträden? Dessa frågetecken riktar vårt syfte in sig på. 
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2. Syfte  

Vårt syfte är att få insikt i hur revisorerna själva ser på sitt eget oberoende gentemot 

sina klienter. Vi vill skapa oss en bild av vad de har för erfarenheter av olika aspekter 

av oberoende och vilka av dessa som är viktigast i deras yrkesutövning. Dessutom 

vill vi få en uppfattning om vad som föranleder en revisor att uppleva en situation som 

problematisk ur oberoendesynpunkt. Vi vill även få reda på hur revisorerna har 

hanterat dessa oberoendeproblem i form av motåtgärder och uppdragsfrånträden. 

Forskningsfrågor: 

     - Vilka hot mot oberoendet har revisorerna erfarenhet av? 

     - Varför upplever revisorerna dessa som hot mot oberoendet? 

     - Hur har revisorerna hanterat dessa hot mot oberoendet? 
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3. Teori  

Det finns flera olika delar som spelar in när det gäller revisorns oberoende. En del är 

de olika dimensionerna hos oberoendeproblemen: en som är kopplad till lagkrav och 

en som är kopplad till oberoende i sinneslaget samt uppfattningen av oberoende. I 

den andra delen finns det olika aspekter av hot mot oberoendet. Dessa hot kan vara 

kopplade till olika situationer eller förutsättningar och drabba revisorer på olika sätt 

beroende på vad de har för kunder eller om de tillhör en större byrå eller ej. Vi 

presenterar dessa delar närmare nedanför. 

3.1 Olika anledningar till upplevt beroende 

De finns två olika dimensioner inom oberoendeproblematiken. Den ena dimensionen 

består av sådant som är väl reglerat i lag och den andra består av sådant som inte är 

väl reglerat. Michael (2006) menar att sådant som är väl reglerat ofta uppfattas som 

enkelt att följa och inte inbjuder till ytterligare reflektion, medan sådant som inte är väl 

reglerat kräver mer reflektion från revisorerna själva. I sin slutsats citerar han 

Konfucius:  

The Master said, "If the people be led by laws, and uniformity sought to be given them by 

punishments, they will try to avoid the punishment, but have no sense of shame. 

"If they be led by virtue, and uniformity sought to be given them by the rules of propriety, they 

will have the sense of shame, and moreover will become good." (Konfucius, såsom återgett av 

Michael, 2006) 

Michael (2006) menar alltså att när man tvingar ett beteende genom regler så 

underminerar man egen etisk reflektion och får människor att följa lagens bokstav. 

Denna effekt uppstår eftersom regler genom sin natur avskräcker oss från att göra 

aktiva val. Att agera etiskt blir svårare eftersom att följa regler ofta är mindre 

komplext än att reflektera över etiska principer. (Michael, 2006.)  

Det finns två faktorer som påverkar revisorns totala oberoendesituation, särskilt inom 

den mindre reglerade delen där revisorerna inte bara kan följa lagar och regler. Den 

ena faktorn består av oberoende i sinneslaget och är det avgörande för hur objektiva 

bedömningar en revisor faktiskt gör. Här har vi de verkliga oberoendeproblemen när 

en revisor inte är oberoende och därför agerar felaktigt. Det är dock svårt att avgöra 

utifrån om en revisor brister i oberoende i sinneslaget, eftersom det sitter just i 
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revisorns huvud. Den andra faktorn består av uppfattningen av oberoende och är det 

avgörande för hur stort förtroende omgivningen har för revisorns oberoende. Detta 

påverkar inte hur oberoende en revisor faktiskt är eller agerar, men eftersom 

oberoende i sinneslaget är så svårt att bedöma så är det på denna grund 

omgivningen avgör hur oberoende en revisor verkar vara. Båda dessa saker kan i 

olika omfattning spela in när en revisor väljer att avböja/frånträda ett 

revisionsuppdrag. (Dykxhoorn and Sinning, 1982; Everett et al., 2005.)  

En upplevd situation av hotat oberoende kan alltså bero på 1) Lagkrav eller 2) Egen 

upplevelse. Den egna upplevelsen kan bero på A) egen uppfattning om bristande 

oberoende eller B) hur andra kan tänkas uppfatta situationen. I ett renodlat fall av 

oberoendeproblem så kan det se ut på följande sätt: 

1: Lagkrav anger vad som anses vara ett problem och hur detta ska hanteras. 

2A. Revisorn har problem att faktiskt vara objektiv eftersom hen inte är oberoende 

och kan av denna anledning avböja/frånträda ett revisionsuppdrag, eller 

2B. Revisorn har problem med att kunna uppfattas vara subjektiv, även om hen inte 

har problem med att göra en objektiv bedömning. Eftersom revisorn kan utsättas för 

kritik i detta fall trots ett objektivt sinneslag så kan hen för säkerhets skull avböja eller 

frånträda revisionsuppdraget. 

3.2 Hot mot oberoendet 

Här nedan presenterar vi de 5 olika hot mot oberoendet som vi stött på i litteraturen. 

Det är även de 5 hot som nämns vid namn i FAR:s analysmodell för utvärdering av 

en revisors oberoende. Analysmodellen innehåller bland annat ett enkelt 

flödesschema med frågor som kan besvaras ”Ja” eller ”Nej” och leder fram till svar 

om att acceptera eller avböja uppdraget. Här får man en bra överblick om hur 

lagregler om jäv, hot mot oberoendet samt motåtgärder hänger ihop. Att 

konsultverksamhet tas upp specifikt i sin egen del av modellen visar också vilken 

tyngd just hotet självgranskning har i revisorernas arbete. 
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Figur 1. Flödesschema för analys av oberoende 

 

Figur 1: Far (2011) 

Självgranskningshot 

Det finns ett antal förhållanden som påstås påverka en revisors oberoende. Ett av de 

mest diskuterade förhållandena handlar om självgranskning, alltså att revisorn både 

är konsult för en klients rapporter och sedan även granskar de rapporterna. Detta 

betyder att en revisor i viss mån granskar sitt eget arbete. Att någon granskar sitt 

eget arbete är att bjuda in diverse problem om något går fel i arbetet. (Bazerman and 

Moore, 2011; Sikka and Willmott, 1995; Zeff, 1998.) Man kan se vilken tyngd som 

läggs vid självgranskningshotet genom att ”Konsultverksamhet” har en egen del i 

Flödesschemat ovanför. Självgranskningshotet är reglerat i lag så att vissa delar är 

belagda med jäv (SFS 1999:1079, 17 §). 
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Partställningshot 

Ett annat förhållande som är närbesläktat med självgranskning är partställning, alltså 

att revisorn har särskilda kopplingar till klienten. Det kan till exempel vara tidigare 

rådgivning av en mycket omfattande karaktär, där revisorn har företrätt klienten på 

något sätt. Sådana nära kopplingar mellan revisor och klient kan göra det svårt för 

revisorn att vara oberoende, men den största skadan kanske är i andras ögon om 

revisorn ses företräda en klient. (Bazerman and Moore, 2011.) Partställning är ej 

reglerat i lag (SFS 1999:1079, 17 §). 

Egenintresse 

Egenintresse, där ekonomisk beroendeställning är en del, skulle även kunna påverka 

en revisor att vara mer slapphänt. Om revisorn äger aktier i ett bolag eller kanske har 

en framtida jobbmöjlighet där kan oberoendet antas brista. Revisorns skulle då alltså 

vara mindre villig att sänka värdet på sin egen aktieportfölj eller sina egna framtida 

jobbchanser. (Bazerman and Moore, 2011.) Arvodesstorlek är ett omdiskuterat 

förhållande inom ekonomisk beroendeställning, där ett stort arvode antas kunna 

påverka revisorn att vara extra tillmötesgående mot klienten för att behålla denna 

större intäktskälla som kund. Revisorn skulle alltså vara mindre oberoende gentemot 

klienter som utgör en stor del av revisorns totala arvode. Om revisorn inte ger med 

sig i en fråga kanske den stora kunden går förlorad och intäkterna faller relativt 

mycket. (Zeff, 1998.) Vissa delar av egenintressehotet är i lag reglerat och belagt 

med jäv, dock inte ekonomisk beroendeställning (SFS 1999:1079, 17 §). 

Vänskapshot 

Personlig vänskap skulle också kunna komma i vägen för en oren 

revisionsberättelse. I detta fall skulle revisorn kunna vara mindre benägen att sätta 

sin vän eller släkting i knipa, alternativt att hamna i konflikt med den personen. Om 

revisorn gör sitt jobb och agerar oberoende kanske det till och med leder till att en 

vän hamnar på obestånd. (Hussey, 1999.) Personlig vänskap är ej reglerat i lag (SFS 

1999:1079, 17 §). 
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Skrämselhot 

Skrämsel eller hot från en klient mot revisorn är även det ett direkt hot mot 

oberoendet. Med skrämsel menas hot som är menade att inge en känsla av obehag. 

Om en revisor blir hotad att ge en ren revisionsberättelse för att inte drabbas av 

repressalier från klienten skadar detta oberoendet. För sin egen säkerhet kanske 

revisorn gör som den hotande personen säger. (Fearnley et al., 2005.) Skrämsel och 

hot är ej reglerat i lag specifikt för revisorsoberoende (SFS 1999:1079, 17 §), utan 

detta behandlas under Brottsbalken (SFS 1962:700) 
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4. Metod  

4.1 Val av tillvägagångssätt 

Vi har gjort semi-strukturerade intervjuer med fem auktoriserade revisorer. Helt 

strukturerade intervjuer förutsätter att vi skulle ha behövt veta alla möjliga frågor som 

krävs för att få fram alla relevanta svar, alltså en situation där området är relativt väl 

kartlagt av tidigare forskning. Helt ostrukturerade intervjuer hade varit bra om vi var 

ute efter att få fram saker som vi själva inte tänkt på genom öppna frågor och längre 

diskussioner. Däremot så kan den stora mångfald och komplexitet av svar som helt 

ostrukturerade intervjuer skapar varit svårt att analysera, jämföra och koppla till teori. 

Därför var vår avsikt att använda en ”mellanväg” av semi-strukturerade intervjuer där 

vi genom öppna frågor skapar en djupare diskussion och med hjälp av följdfrågor höll 

diskussionen inom ramen för vårt frågeunderlag och vårt syfte. Detta var ett sätt för 

oss som gjorde det möjligt att hålla kopplingen till våra teoretiska utgångspunkter. 

Det var även ett sätt som gjorde det möjligt för revisorerna att relativt fritt kunna 

berätta hur de på ett individuellt sätt förhåller sig till den teoretiska 

oberoendeproblematiken som partsställning, hot etcetera.  

Vårt val av respondenter var fem auktoriserade revisorer från olika revisionskontor i 

Uppsala- och Stockholmsområdet. Den enda sortering vi gjorde förutom vårt val av 

auktorisation var att våra respondenter skulle arbeta aktivt med revision och alltså 

inte vara auktoriserade revisorer som jobbade endast med till exempel rådgivning. 

Auktorisation är relevant för oss därför att det är denna grupp av revisorer som är 

påskrivande och har sista ordet om en revision. Därför är det mest kritiskt att dessa 

revisorer är oberoende gentemot sina klienter. Eftersom personliga erfarenheter av 

hot mot oberoendet kan vara känsligt att offentliggöra har vi valt att presentera 

revisorerna anonymt. 

4.2 Metodkritik 

Vi hade tänkt intervjua 3-4 revisorer vardera från större och mindre revisionsbyråer. 

Men när vi kontaktade byråerna fick vi bara positiva svar av de stora byråerna. Därför 

blev det i slutändan bara 5 revisorer från större byråer som vi intervjuade. Vi 

bedömer ändå att det är tillräckligt med underlag för att vi ska få de insikter vi vill ha. 

Att vi bara fick positiva svar från större byråer kan innebära att insikter från just 
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mindre revisionsfirmor har gått förlorade. Mindre byråer har generellt mindre interna 

kontroller och därför så har de enskilda revisorerna mer utrymme att bestämma och 

påverka sitt arbete i större utsträckning, till skillnad från större byråer. Som vi har 

uppfattat det så har dessutom revisorer vid mindre byråer längre och kanske närmare 

relationer med sina klienter. Dessa faktorer kan ha påverkat vårt resultat jämfört med 

om vi hade fått tag på mindre byråer också. 

Under intervjuerna var avsikten att vi skulle spela in varje intervju och använda detta i 

form av transkriptionsunderlag. Det var dock inte alla revisorer som var bekväma 

med inspelning och därför var det inte möjligt för oss att spela in två av de fem 

intervjuerna. Anledningen till att vissa av våra respondenter inte ville prata under en 

inspelning kan grunda sig i att ämnet i sig kan vara känsligt för revisorerna och att det 

är något som vi har tagit i beaktning. Att till exempel hjälpa en vän med ett 

revisionsarbete är inte något som alla revisorer kanske vill berätta om för någon man 

inte känner! Eller att man vid något tillfälle har agerat i en jävssituation är inte heller 

något man skulle vilja erkänna hur som helst. Men å andra sidan kanske de 

individuella respondenterna känner sig mer bekväma när vi inte spelar in och är lite 

mer ärliga om sina erfarenheter av hot mot oberoendet. 

Våra respondenter utgjordes av enbart män och inga kvinnor, något som inte var 

avsiktligt, men möjligen en faktor som kan ha påverkat utfallet jämfört med om vi 

hade haft båda könen representerade.   

Miljön vid intervjuerna utgjordes av kontoren förutom vid en intervju med två revisorer 

över lunch. Vår uppfattning av de olika miljösituationerna var att de intervjuer som 

gjordes vid kontoren blev mer formella. Den intervju som gjordes under lediga 

omständigheter över lunch var mer avslappnande och blev en öppnare diskussion.  

Att vi då träffade två revisorer samtidigt (Revisor 2 och 3) skedde på grund av deras 

pressade schema. Vi misstänkte att de två revisorerna kanske inte skulle känna sig 

helt fri att uttala sig med en kollegas närvaro, men den lediga miljön vid lunchen samt 

att revisorerna kände varandra väl gjorde att vi upplevde dem som bekväma med att 

berätta om sina erfarenheter. Men revisorernas svar kan ändå ha influerats av 

varandras och vi kanske hade fått annorlunda svar om vi hade intervjuat dem 

separat. Vi får alltså tänka på detta när vi gör vår analys av dessa revisorers svar. 
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4.3 Operationalisering 

För att få svar på våra forskningsfrågor om hur revisorerna upplever oberoendet, 

samt för att kunna koppla detta till vårt teoriunderlag så la vi ett stort fokus på 

revisorernas erfarenheter. Därför fick vi anpassa följdfrågorna efter varje revisors 

olika erfarenheter och diskussionen fick sin tyngdpunkt i olika delar för varje intervju. 

Vi använde oss dock av ett gemensamt frågeunderlag med samma teman för varje 

intervju. Vi utformade detta underlag för att fånga de teoretiska aspekterna vi ville 

veta mer om. För att få svar om de olika sorters hot mot oberoendet som revisorerna 

kan ha haft erfarenheter av använde vi följande frågor i frågeunderlaget:  

- Kan du berätta om någon gång du känt att oberoendet inte varit tillräckligt för att 

acceptera en revision direkt?  

- Kunde du i det fallet ta till åtgärder för att skapa tillräckligt oberoende? 

Dessa frågor motsvarar även våra forskningsfrågor nummer 1 och 3. För att få svar 

om de olika anledningarna till upplevt beroende använde vi i frågeunderlaget följande 

fråga: 

- Varför kände du det? Var det för att du kände att ditt oberoende inte var tillräckligt 

eller var det för att andra skulle kunna uppfatta att du ej var oberoende, även om du 

själv kände dig oberoende? Eller var det ett rent lagkrav? 

Denna fråga motsvarar även vår forskningsfråga nummer 2. 

4.4 Analys 

I vår analys jämför vi och söker efter gemensamma drag eller kontraster i 

revisorernas svar. Vi diskuterar vad detta kan bero på och försöker sätta in det i ett 

sammanhang, som exempelvis ifall fenomenet är reglerat i lag eller ej och hur detta 

kan påverka situationen. 
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5. Intervjuer 

I denna del går vi igenom de resultat vi fick från våra intervjuer. Intervjudelen är 

uppdelat i fyra avsnitt efter de delar av teorin som revisorerna haft erfarenheter av. I 

varje avsnitt presenteras vad varje revisor svarat samt en sammanfattning på slutet. 

Eftersom vi valt att presentera våra respondenter anonymt så benämner vi de 

Revisor 1, Revisor 2 etcetera.  

5.1 Självgranskning 

Revisor 1 

Revisor 1 upplever självgranskningsproblematik vid kombinationsuppdrag som det 

vanligaste problemet. Då måste man fundera över vad man kan och inte kan göra. 

Revisorn kan ge revisionsnära rådgivning och rådgivning i skatteupplägg, men inte 

göra exempelvis värderingar av tillgångar. Så här säger han om 

kombinationsuppdrag: 

”vi har ju ganska mycket kombinationsuppdrag som det heter när man har både redovisning och 

revision, då får ju aldrig revisionsmedlemmen vara med i själva redovisningsuppdraget, att 

upprätta årsredovisningen eller nåt sånt där va, för då är man ju tvärrökt, då är det inte bara 

oberoendet utan då är det ju redovisningsjäv.” (Revisor 1, 2013) 

Han anser att det är förhållandevis lätta åtgärder mot självgranskningshotet: att 

skapa vattentäta skott mellan redovisning och revision samt att dokumentera alla 

möjliga oberoendeproblem med bedömningar: 

Skattekonsultationer 

Gällande skattekonsultationer så uttryckte sig Revisor 1 i förbifarten med ett enkelt: 

”Man får ju även ge råd i skatteupplägg” (Revisor 1, 2013) och reflekterade inte mer 

över det. 

Revisor 2 

Revisor 2 såg självgranskning som det vanligaste hotet mot oberoende.  

”om man har uthyrt en person som är ekonomiansvarig på ett företag då är det ju lite svårt att 

göra revisionen samtidigt.” (Revisor 2, 2013) 

Som motåtgärd vid självgranskningshot så skiljer revisorn på begränsade 

konsultuppdrag och omfattande konsultuppdrag. Vid begränsade uppdrag kan man 
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använda så kallade vattentäta skott inom byrån, alltså att de personer som reviderar 

eller konsultar inte har med varandra att göra. Vid omfattande konsultuppdrag så kan 

det dock bli aktuellt att avsäga sig det ena uppdraget för att kunna utföra det andra. 

”På större bolag så måste man ju göra det, kapa bort den ena grenen. Antingen är det 

revisionen eller konsultationen som man måste välja på.” (Revisor 2, 2013) 

Skattekonsultationer 

Ett område som Revisor 2 lyfte fram som ett område med stor osäkerhet gällande 

oberoende var skattekonsultationer.  

”Skattekonsultationer är ju en sån där glidande grej som revisorer inte har riktigt grepp på än 

hur det påverkar oberoendet. Där finns det säkert många som släpper på för mycket.” 

(Revisor 2, 2013) 

Till skillnad från Revisor 1 reflekterar alltså Revisor 2 över detta område. 

Revisor 3 

Även Revisor 3 lyfter fram självgranskningshotet som dominerande hot mot 

oberoendet. 

”Det är ju självgranskningshotet alltså, när man gör andra uppdrag åt kunden och samtidigt är 

revisor. Det går ju när det är enklare registrering och bokföring, bara det inte är samma 

personer inblandade. Men så snart det uppdraget växer, då finns det anledning att fundera om 

man ska hoppa av som revisor, eftersom det andra uppdraget handlar om mycket mer tjänster 

och mer pengar.” (Revisor 3, 2013) 

Motåtgärder handlar alltså om att skilja på personerna som utför uppdragen när det 

är begränsade uppdrag och att kapa bort ena delen, normalt revisionen, vid mer 

omfattande uppdrag. Han tror att ett problem för revisorers oberoende kopplat till 

självgranskningshotet är bristande kunskap om gällande regelverk. Han ger ett 

exempel: 

”De ensamstående revisorerna har ju bara till för några år sedan trott att det är okej att jag gör 

revisionen och sedan avslutar jag revisionen med att göra årsredovisningen. Så att man sitter 

som revisor och gör årsredovisningen för att: ’den är ju bara en sammanställning av materialet’. 

Det var jag på en kurs om för ett par år sedan och när den frågan kom upp så reste sig ett helt 

kontor och frågade: ’Va? Får vi inte göra det? Så har vi ju alltid gjort!’ Och det här var en av de 

största byråerna i Uppsala, där de trodde att det var okej.” (Revisor 3, 2013) 
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Skattekonsultationer 

Ett annat område där han ser problematik med oberoendet är omfattande 

skattekonsultationer när man även är revisor. 

”Ja, det vet vi ju om större byråer här i Uppsala, att de har hjälpt till med konsultationer som är 

ytterst tveksamma om man är revisor också. Det kan man ju till och med plocka fram exempel 

på” (Revisor 3, 2013) 

Han är alltså kritisk till ett sådant agerande, som han anser är långt från ovanligt. 

Revisor 4 

Självgranskningshotet var en sak som Revisor 4 berättade om. Att ett uppdrag både 

utförs och kontrolleras av samma person är något som inte får förekomma och har en 

direkt koppling till jäv, så det var för honom tydligt och enkelt i sitt förbud. Men det är i 

vissa fall tillåtet att samma kontor som redan har ett revisionsuppdrag hos en klient 

dessutom utför andra tjänster, om det är olika personer och man har gjort ett 

utlåtande om detta. Eftersom vissa situationer är tillåtna och andra inte beroende på 

vilka tjänster man utför bredvid revisionen så anser Revisor 4 att det är viktigt att 

kunna kategorisera rådgivningstjänster rätt för att undvika självgranskningshotet, som 

enligt Revisor 4 är det förmodligen vanligast förekommande hotet mot oberoende. 

Revisor 5 

Det som Revisor 5 upplever är det mest förekommande hotet är 

självgranskningshotet som dyker upp vid kombinerade uppdrag av redovisning och 

revision. För att hantera självgranskningsproblemet delar man vid behov upp 

ansvaret för redovisning och revision mellan olika personer på byrån. Han uttrycker 

sig som att man tar till ”vattentäta skott” i en sådan situation, ”något som är möjligt 

när man sitter på ett stort kontor som jag gör” (Revisor 5, 2013) säger han. För 

enskilda revisorer tycker han att det är viktigt att man tänker på att inte konsulta för 

mycket. Mestadels tycker han att det är väldigt enkelt med självgranskning och att 

motåtgärderna är tydliga. 

I vissa fall kan det ändå vara svårt att dra en tydlig gräns mellan vad man får göra 

och vad man inte får göra. Till exempel är rättning av rapporter helt okej och viss 

vägledning får förekomma, men exakt vägledning får man inte ge. Var den gränsen 

går mellan viss vägledning och exakt vägledning är inte alltid klart.  



 

15 
 

Sammanfattning 

Självgranskningshotet upplevs av revisorerna som det dominerande hotet. Som 

motåtgärd används för det mesta ansvarsuppdelning där olika revisorer får agera 

konsult och utföra revision. En sak som är kopplad till självgranskningshotet är 

skattekonsultationer, som vissa revisorer inte nämnde alls medan andra såg som 

mycket problematiskt. 

 

5.2 Vänskap 

Revisor 1 

Revisor 1 gick in lite djupare på just vänskapshotet. När man har haft en kund en 

längre tid så är det inte konstigt om man kommer närmare varandra. Som revisorn 

uttryckte sig: ”under årens lopp så utvecklar man ju kanske en relation.” (Revisor 1, 

2013) Därför tar denna revisor en strikt inställning till vänskapsband med kunder. 

”Man får ju verkligen skilja på professionella sidan och den privata sfären. Jag skulle ju aldrig 

umgås med en kund privat, det känns som att då, då är det kört va.” (Revisor 1, 2013) 

Om det känns som att man har kommit för nära så kan man som motåtgärd låta en 

kollega ta över revisionsuppdraget istället – rotera inom byrån. 

”Då kan ju jag vara kvar, även fast han är min bästa kompis så kan ju jag vara kvar och vara 

rådgivare, jag har ju ingenting med revisionen att göra då. Då har man ju också löst det. Så att, 

det gäller att vara pragmatisk och framförallt att aldrig tumma på den professionella sidan. Det 

låter enkelt, och jag tycker nog att det är enkelt också i praktiken.” (Revisor 1, 2013) 

Men när man roterar får man dock tänka ett steg extra så att inte det egna 

vänskapsbandet påverkar den kollega som tar över revisionen: 

”Ja, så länge den personen som blir revisor för uppdraget inte känner sig hotad av min ställning, 

för det kan ju vara ett visst hot mot oberoendet. Om inte jag har någonting fysiskt med 

revisionen att göra, gör några granskningsbitar eller sånt där så, då är det ju inget hot mot 

oberoendet, om inte den nya revisorn känner ett hot mot mig då, för att jag är kompis. Men då 

har ju egentligen den personen, den revisorn problemet och då ska väl vederbörande inte ta 

uppdraget.” (Revisor 1, 2013) 
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Revisor 2 

När det gäller vänskapshotet såg revisorn två delar, där det ena var framväxande 

vänskapshot från existerande kunder. ”Där får man ju inte bli för nära kompis heller 

naturligtvis, så att säga.” (Revisor 2, 2013) Den andra delen gällde vänskapshot från 

existerande vänner som vill bli kunder. Då gäller det att tänka efter om vännen klarar 

av en 100% affärsmässig revisorsrelation utan att blanda in vänskapen. 

”Ja, det måste man fundera lite extra på. Ofta så är det ju så med vänner, att man vet lite vilka 

som man kan ha en revisorsrelation med och vilka man inte kan ha det med. Då håller man ju 

sig hellre på den säkra sidan, att har man någon liten misstanke att den här vännen kanske inte 

klarar att hålla det objektivt, då tar man inte det.” (Revisor 2, 2013) 

Till skillnad från Revisor 1 skulle Revisor 2 alltså kunna överväga en revisorsrelation 

med personer man umgås med på fritiden.  

Revisor 3 

När det gäller vänskapshotet så intar Revisor 3 en relativt liberal hållning.  

”Annars så finns det ju när kompisar frågar: ’Du är ju revisor, kan inte du vara revisor åt mig?’ 

Då måste man ju vidta någon åtgärd och min vanligaste åtgärd när man får sådana frågor är att 

jag kan åta mig uppdraget, men då gör jag inte det som kompis utan då gör man det helt 

affärsmässigt så att de förstår att jag skriver en oren revisionsberättelse om de slarvar eller gör 

något fel, oavsett om det är en kompis eller inte. För jag tänker inte riskera min karriär.” (Revisor 

3, 2013) 

”Sen har jag ju ett gäng kompisar som jag har varit revisor åt, men det är väldigt skarpa linjer 

mellan vad som är kompisrelation och vad som är revisorsuppdraget.” (Revisor 3, 2013) 

För Revisor 3 är det alltså okej att acceptera revisionsuppdrag från vänner bara det 

klargörs att han inte kommer att vara slapphänt i sina bedömningar för att vara ”snäll” 

mot dem. 

Revisor 4 

Gällande vänskapshot så tycker Revisor 4 att längre uppdrag med en och samma 

klient är ett hot i sig. Det handlar om att under en längre tid med samma klient kan 

vänskapsrelationer utvecklas, och beslutstagandet kan bli allt svårare. Hur man 

tacklar detta är genom att reflektera mycket över eventuella vänskapshot och 

därigenom vara medveten om det uppkommer problem. Vid ett uppkommet 
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vänskapshot får man rotera personal så att revisorn som kommit för nära klienten 

slutar med det uppdraget och någon annan på kontoret tar över. (Revisor 4, 2013.) 

Revisor 5 

En revision som varar under en längre period kan skapa vissa problem. En långvarig 

affärsrelation med en klient kan leda till vänskapsband som skulle kunna skada 

revisorns oberoende. Detta är enligt Revisor 5 ett vanligt problem under sådana 

omständigheter. I sådana risksituationer tycker han att det är viktigt att agera på ett 

professionellt sätt och hålla vänskap och arbete isär, för att kunna göra bra 

bedömningar. Det man kan göra för att lösa sådana vänskapsproblem är att man 

roterar, och flyttar över uppdraget till en kollega. Umgängesvänskap, att träffas privat 

med någon man är revisor åt, är dock något han vill hålla ”på armlängds avstånd” 

(Revisor 5, 2013). 

Sammanfattning 

Vänskapshotet ses av revisorerna som relativt vanligt förekommande och den 

vanligaste motåtgärden är att rotera personal inom kontoret. Inställningen till att vara 

revisor åt personer man umgås med privat skiljer sig drastiskt mellan revisorerna. 

Vissa accepterar detta medan andra har en strikt nej-policy. 

 

5.3 Egenintresse 

Revisor 1 

På området ekonomisk beroendeställning inom hotet egenintresse så såg Revisor 1 

ett eventuellt hot om man var revisor för en redovisningsbyrå. Då måste man se till 

att inte en alltför stor andel av sin kundstock också är kunder hos den 

redovisningsbyrån. I så fall skulle ju redovisningsbyrån kunna utöva påtryckningar om 

man skriver en oren revisionsberättelse som dom inte gillar. De skulle kunna vända 

sina redovisningskunder mot revisorn som repressalie, så att revisorn tappar kunder 

och drabbas ekonomiskt av att ha skrivit en oren revisionsberättelse. Man ska alltså 

vara noga med att sprida sina kunder så de inte är koncentrerade till en enskild 

redovisningsbyrå. 
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Revisor 2 

Revisor 2 var den enda revisorn som hade personlig erfarenhet av en 

utpressningsliknande situation. Det var en kund som inte var glad över en oren 

revisionsberättelse och hotade att inte betala om den inte ändrades.  

”I det här fallet så var det inte något rejält fysiskt hot på något sätt, men däremot så pressade ju 

de på att om de skulle betala räkningarna så ville de att jag skulle ändra i revisionsberättelsen.” 

(Revisor 2, 2013) 

Då gällde det att helt enkelt ha pondus och stå på sig.  

Revisor 4 

Revisor 4 berättade att egenintresse dyker upp som ett problem när man till exempel 

är revisor på börsen och äger aktier i företag som man reviderar (eller att nära 

anhöriga gör det). Han ansåg dock inte att det var något omfattande problem 

eftersom repressalierna vid upptäckt är tillräckligt avskräckande. Som han sade: 

”Ja, vill man förlora sin auktorisation så kan man försöka att leda saker åt sitt håll för egen 

vinning, men vad gör man sen, ja byter karriärsgren” (Revisor 4, 2013) 

Enligt Revisor 4 fungerar aktieinnehav väldigt mekaniskt. Man skaffar inte aktier i 

företag man reviderar och om man får ett revisionsuppdrag i ett företag där man har 

aktier så säljer man dem. Detsamma gäller för fonder, eftersom man genom fonden 

indirekt äger aktier. En annan faktor som är kopplad till egenintresse är till exempel 

ifall revisorn har ett banklån hos en bak som han/hon reviderar. I ett sådant fall gäller 

det att man kanske måste flytta på lånet för att inte hamna i en problemsituation. Här 

bedöms situationen olika beroende på vilken slags lån det är. Lån på person 

(blancolån) bedöms som mer problematiskt än lån på egendom (bolån). En sista sak 

som Revisor 4 nämnde om egenintresse är stora kunder som står för en större del av 

kontorets totala intäkter. Här tyckte han att man skulle vara medveten om situationen 

för att inte påverkas omedvetet, samt att hela tiden kunna redovisa utåt vad man 

gjort. 

Revisor 5 

Precis som Revisor 1 så brukar Revisor 5 tänka på att sprida sina kunder så att inte 

för många tillhör samma redovisningsbyrå. Han vill inte hamna i en situation där han 

måste tänka på redovisningsbyråns åsikter för att behålla sin kundstock. 
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Sammanfattning 

Inom hotet egenintresse fanns varierande erfarenheter hos revisorerna. Revisor 1 

och 5 tänker alltid på att sprida sina kunder så att de inte hamnar i en ekonomisk 

beroendeställning till någon. Revisor 2 hade pressats med hot om utebliven betalning 

om han inte ändrade en oren revisionsberättelse. Revisor 4 jobbar mot börsbolag och 

måste alltid tänka på att inte ha ekonomiska intressen som aktier eller banklån i 

företag han reviderar. 

 

5.4 Olika anledningar till upplevt beroende 

Revisor 1 

När det gäller om anledningen till att vara obekväm med en situation kommer inifrån, 

att man känner sig beroende, eller utifrån, att man skulle kunna uppfattas som 

beroende av andra, så skiljer Revisor 1 på självgranskningshot och vänskapshot. När 

det gäller självgranskningshot så anser han att både ett rent lagperspektiv och 

andras uppfattning kommer in. Som han säger om att inte följa riktlinjerna kring 

självgranskning: ”dels bryter du mot regelverket men du bryter ju även mot samhället 

eller de externa betraktarna.” (Revisor 1, 2013) 

När det gäller vänskapshot så ser han omvärldens uppfattning som en trolig 

anledning till att uppfatta en situation som ett oberoendeproblem, även om man själv 

kan agera objektivt. Revisorn kanske till och med avsäger sig revisionen om det kan 

uppfattas som problematiskt av andra. 

”Som svar på frågan där så är det nog omvärldens uppfattning skulle jag tro som revisorn 

hamnar i, att man liksom då av den anledningen, för att slippa eventuella diskussioner 

överhuvudtaget” (Revisor 1, 2013) 

Revisor 2 

När det gäller anledningar till upplevda oberoendeproblem så har Revisor 2 en klar 

uppfattning: ”Ja, lagkrav är väl det dominerande.” (Revisor 2, 2013) Fast det kan 

även dyka upp situationer då revisorn själv känner sig obekväm med sitt oberoende. 

”Men om det känns dåligt i en revision så kan man ju be någon annan kolla på arbetet för att se 

så man har samma åsikter i frågan” (Revisor 2, 2013) 
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Revisor 2 har inte bara varit med om att låta andra kolla på revisionen när det känts 

dåligt, han har till och med tagit in en extern revisor en gång för att se så den 

personen hade samma uppfattning i frågan. 

Revisor 3 

Gällande anledningar till upplevda oberoendeproblem så tyckte Revisor 3 att andras 

uppfattning inte var så viktigt.  

”Alltså, jag bryr mig inte om vad andra tycker så, utan för mig är det min egen magkänsla som 

styr. Men lagkrav är det som oftast är inne och styr.” (Revisor 3, 2013) 

Den vanligaste orsaken till att något upplevs som ett oberoendeproblem är alltså 

lagkrav enligt Revisor 3.  

Revisor 4 

Det som oftast påverkar upplevda oberoendeproblem är enligt Revisor 4 lagar och 

regler, då självgranskning som är det vanligaste hotet är väldigt reglerat. Vidare 

anser han även att det inte är bara revisorn själv som ska känna sitt oberoende utan 

att det även är viktigt att oberoendekänslan skapas hos andra runtomkring. 

Revisor 5 

Lagkrav är den vanligaste faktorn som påverkar Revisor 5:s uppfattning om 

beroende. För att utvärdera hur det står till med oberoendet gentemot en kund så 

känner vår respondent att FAR:s Analysmodell är bra, samt ISA:s regler. Under en 

sådan utvärdering är det lätt att upptäcka sådant som kan verka emot oberoendet. 

Men överlag tycker vår respondent att 99 av 100 fall inte är några konstigheter. Han 

tycker alltså inte att dessa problem uppstår ofta eller är särskilt svåra, utan att det är 

mer av en ”blankettformalitet”. Det är alltså lagar och regler som i första hand 

påverkar Revisor 5. 

Men även andra faktorer spelar in för honom. En känsla av att det känns dåligt för en 

själv är en sådan sak. Han uttrycker det som att man bör ”Titta sig i spegeln” (Revisor 

5, 2013) med jämna mellanrum. Känner man vid ett övervägande att ett uppdrag inte 

känns okej bör man enligt Revisor 5 frånträda uppdraget. Han säger även att 

situationer med frånträdande av uppdrag har han själv erfarenhet av: ”senast idag 

blev jag tvungen av avgå ett uppdrag, därför att jag helt enkelt kände att det var fel, 
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och att jag inte kunde hantera detta” (Revisor 5, 2013). Förutom lagar och regler så 

finns det alltså även ett inslag av egen reflektion när Revisor 5 upplever att hans 

oberoende är hotat. 

Sammanfattning 

Revisor 1 tyckte att ett rent lagperspektiv var vanligast i självgranskningsproblematik, 

men för vänskapshot såg han omvärldens uppfattning som den vanligaste 

anledningen till upplevda oberoendeproblem. Man vill slippa ta diskussioner 

överhuvudtaget. Revisor 2 anser att lagkrav är den dominerande anledningen, men 

det kan även hända att han själv känner sig fundersam över sitt oberoende och 

rådfrågar kollegor om hans arbete är objektivt gjort. Revisor 3 tycker att det oftast är 

lagkrav som styr i oberoendesituationer, men hans egen magkänsla går före andras 

uppfattning. Revisor 4 tyckte att ett rent lagperspektiv var den vanligaste anledningen 

till upplevda oberoendeproblem för honom, men omvärldens uppfattning var också 

viktigt. Revisor 5 tyckte att den vanligaste anledningen till upplevda 

oberoendeproblem var lagkrav, men annars var det viktigaste för honom att kunna 

”Titta sig i spegeln”. Upplevda oberoendeproblem var alltså oftare att det kändes 

dåligt för honom själv än andras uppfattning. Alla revisorerna tyckte alltså att lagkrav 

var dominerande, medan åsikten om vad som var viktigast efter lagkrav var delad. 

Tre revisorer tyckte att det då var egen upplevelse av beroende som var vanligast 

medan de andra två tyckte att det var hur andra kunde uppfatta situationen som var 

vanligast. 
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6. Diskussion 

I diskussionen analyserar och diskuterar vi de olika hoten mot revisorernas 

oberoende samt de delar som påverkar oberoendet. Först behandlar vi 

självgranskning, följt av skattekonsultationer, vänskapshot, egenintresse och en 

mindre del om hot som revisorerna inte har någon erfarenhet av. Sist behandlar vi 

olika anledningar till upplevt beroende hos revisorerna. 

6.1 Självgranskning  

Självgranskningshotet upplevs väldigt lika av våra respondenter i många 

hänseenden. Revisorerna tycker att detta är det dominerande hotet mot oberoendet, 

men även ett enkelt och överkomligt hot. Fenomenet självgranskning fångas upp av 

ett regelverk som gör att hotet upplevs som enkelt och lätthanterligt av revisorerna, 

eftersom det finns tydlig vägledning för vad man ska göra. På grund av regleringen 

finns heller inget klart behov för revisorerna att själva reflektera över detta hot, så 

tänkandet är mestadels mekaniskt och homogent. Detta stämmer med vad Michael 

(2006) säger om att regler motverkar egen reflektion och gör att de flesta agerar 

likadant, efter precis vad regeln säger. 

Som huvudsaklig motåtgärd för att minimera självgranskningshotet använder man 

ansvarsuppdelning inom kontoret, där revisorn själv inte får utföra konsultuppdraget 

om det nått en viss omfattning. En annan person får då göra det jobbet och man 

använder ”vattentäta skott” mellan revisor och konsult som lösning på problemet. 

Men i vissa fall kan konsultuppdraget vara för omfattande för att ens det ska vara 

tillräckligt, särskilt om klienten är ett stort börsbolag, så då har man inget val annat än 

att frånträda antingen revisionen eller konsultationen. 

Det finns dock vissa fall under självgranskningskategorin som vissa revisorer inte 

upplever som lätthanterlig. Vid de fall där man känner att man går på gränsen mellan 

vad som är tillåtet gällande kombinerade uppdrag av rådgivning och revision kan det 

vara svårt att bedöma på vilket sida man står. En av revisorerna förklarar att det är 

helt okej att vägleda en klient med revisionsnära rådgivning, men att exakt vägleda 

vad klienten ska skriva är inte okej. Han tycker dock att denna gräns mellan 

revisionsnära rådgivning och exakt vägledning inte alltid är tydlig. Detta kan 

exemplifieras genom citatet på sidan 13 där Revisor 3 berättar om hur de 
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ensamstående revisorerna av okunskap överträtt denna gräns genom att göra 

årsredovisningen åt revisionsklienten, eftersom det bara är en sammanställning. Här 

var ett fall där gränsen inte upplevdes som tydlig och därför överträddes. Det finns 

alltså vissa delar som är svåra inom självgranskningshotet, men mestadels är det 

enkelt med tydliga riktlinjer om vad man får och inte får göra. 

Skattekonsultationer 

Skattekonsultationer är en sak som faller under självgranskningsfenomenet. Tre av 

våra revisorer har yttrat sig på olika sätt om detta fenomen som på ett utmärkt sätt 

speglar de problem som kan finnas i de mindre reglerade delarna av självgranskning. 

Meningarna är delade kring detta ämne. 

Vi har en revisor som enbart nämner detta med meningen: ” Man får ju även ge råd i 

skatteupplägg” (Revisor 1, 2013) i en diskussion om självgranskning. Men revisorn i 

fråga fördjupade sig aldrig längre om detta. Men till skillnad från revisorn ovan så 

hade vi två andra revisorer som gick in på ämnet på en djupare nivå och gav oss 

svar där de reflekterade över hur svårbedömda skattekonsultationer kan vara i vissa 

fall (se citat för Revisor 2 på s.13, Revisor 3 på s.14). Dessa revisorer verkar väldigt 

medvetna om hur svårt det kan vara som revisor att bedöma vilken sida av gränsen 

man står på. De hade även en gemensam åsikt om att vissa revisorer gör för mycket 

och det är inte okej. Detta står i skarp kontrast till Revisor 1 som accepterade 

skattekonsultationer utan vidare reflektion, eller Revisor 4 och 5 som inte nämnde 

frågan överhuvudtaget. Revisor 2 och 3 kan dock ha påverkats mot liknande svar av 

att de intervjuades samtidigt, något man måste tänka på i sammanhanget. Eftersom 

det var Revisor 2 som nämnde frågan först och Revisor 3 som uttryckte starkast åsikt 

så bedömer vi ändå att dessa svar är tillförlitliga. Här har vi ett mer heterogent 

tänkande med lite mer aktiv reflektion från revisorerna än för andra delar inom 

självgranskning.  

Skattekonsultationer är något som hamnar i en tolkningssituation i fråga om vad 

Michael (2006) säger om regleringar. Man kan antingen se skattekonsultationer som 

en del av självgranskningshotet som inte är förbjuden, vilket enligt Michaels (2006) 

teori om regler skapar ett tänkande enligt: ”det som inte är förbjudet är tillåtet” och 

mindre egen reflektion. Eller så kan man se skattekonsultationer som ett eget 

oreglerat fenomen, något som enligt Michael (2006) skulle innebära mer egen etisk 
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reflektion från revisorernas sida. Dessa två olika tolkningsmöjligheter skulle kunna 

förklara skillnaden mellan de revisorer som accepterar eller inte ens nämner 

skattekonsultationer och de som ser kritiskt på det hela. De första kanske tänker efter 

”det som inte är förbjudet inom självgranskning är tillåtet” och ser 

skattekonsultationer som en del av självgranskning, medan de andra ser ett behov av 

egen reflektion för ett oreglerat fenomen. 

6.2 Vänskapshot 

Till skillnad från självgranskningshotet så ser vi inga tendenser till mekaniskt 

tänkande hos vänskapshotet. Alla revisorerna reflekterade och funderade mer över 

detta och deras förhållningssätt skiljde sig åt betydligt mer än vad det gjorde för 

självgranskning. Eftersom vänskap, till skillnad från självgranskning, inte är reglerat i 

lag så leder det enligt Michael (2006) till mer egen etisk reflektion från revisorerna. 

Egen reflektion hos olika personer kan dock inte förväntas leda fram till samma 

slutsats i alla fall, så agerandet är betydligt mer heterogent för vänskapshotet än för 

självgranskningshotet. 

För framväxande vänskapshot under ett längre revisorsförhållande så uttalar sig fyra 

av revisorerna att det är viktigt att ha en medvetenhet kring detta, att alltid ha det i 

bakhuvudet. De ser längre revisorsförhållanden som en naturlig väg till vänskapshot. 

En revisor kallade längre revisorsförhållanden för ”ett hot i sig” (Revisor 4, 2013). En 

annan revisor sa att man hela tiden ska kunna ”titta sig i spegeln” (Revisor 5, 2013) 

och känna att allt står rätt till, och för att kunna göra detta måste man reflektera. 

När det gäller att vara revisor för personer som man umgås med på fritiden så gick 

åsikterna isär ganska mycket. En revisor yttryckte sig inte särskilt om detta, men de 

andra fyras åsikter gick isär två och två om detta. En revisor tyckte att det gick bra så 

länge man hade klargjort att revisorsrelationen var strikt affärsmässig, utan privat 

påverkan, och att det alltså var okej att vara revisor åt någon som man umgås med 

privat. En annan revisor tyckte att det gick bra beroende på vilken vän det var frågan 

om. Han skulle acceptera de som han ansåg klarade av att hålla arbete och privatliv 

separat och inte acceptera de som han ansåg ej skulle klara av detta. Mot dessa två 

revisorer ställs två andra som absolut inte tycker att man kan vara revisor åt någon 

som man umgås med privat. En av dem uttrycker sig så att man ska hålla det på 

armlängds avstånd och den andra säger: ”Jag skulle ju aldrig umgås med en kund 
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privat, det känns som att då, då är det kört va.” (Revisor 1, 2013) Det finns alltså vitt 

skilda åsikter på området vänskapshot, men något som lyser igenom är relativt starka 

reflektioner och funderingar om detta hos revisorerna. Denna starkare reflektion 

stämmer överens med Michaels (2006) teori att det som är mindre reglerat 

reflekteras mer över. 

Alla revisorerna såg personalrotation inom kontoret som en bra lösning om man 

känner att man kommit för nära en kund. På detta sätt lyckas man eliminera hotet 

samtidigt som man minimerar strulet för kunden. En revisor reflekterade dock över att 

den nya revisorn kanske skulle få ett oberoendeproblem av att ha en kollega (den 

förra revisorn) som är vän med kunden. Detta problem tycktes dock vara kopplat till 

om den nya revisorn var mer junior och den förra revisorn var mer senior. Man ska 

alltså rotera uppdraget till en annan revisor som inte är i underläge mot den förra 

revisorn. 

6.3 Egenintresse 

På området egenintresse och ekonomisk beroendeställning så nämndes ett flertal 

olika förhållanden som kunde påverka oberoendet, varav endast ett förhållande 

nämndes av mer än en revisor. Två revisorer ansåg att om man var revisor för en 

redovisningsbyrå så skulle man inte ha för många kunder som även är kunder i 

redovisningsbyrån, för då sätter man sig i en ekonomisk beroendeställning till den 

byrån. Redovisningsbyrån skulle kunna påverka sina kunder genom att få dem att 

sluta hos revisorn om denne skriver en oren revisionsberättelse för 

redovisningsbyrån. Det fanns alltså en medvetenhet om att undvika situationer som 

innebär en ekonomisk beroendeställning.  

En revisor talade om arvodesstorlek som en möjlig faktor som kan påverka 

oberoendet och att man måste reflektera över detta för att inte halka in i en dålig 

situation. En annan revisor hade erfarenhet av att en kund hotat med att inte betala 

om inte revisorn ändrade sin orena revisionsberättelse. Här uppstår plötsligt en 

situation med egenintresse för revisorn eftersom hen hamnar i en mindre ekonomisk 

beroendeställning mot kunden. Vad revisorn beslutar påverkar direkt om hen får 

betalt eller ej. För att hantera detta ska man helt enkelt ha pondus och stå på sig. 

Dessa delar av egenintresse har med ekonomiska beroendeställningar att göra, 
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något som inte är reglerat i lag. Vi kan här se vissa tecken på egen reflektion enligt 

vad Michael (2006) säger, även om de tecknen inte är lika starka som för andra hot. 

En revisor jobbade mot börsbolag och nämnde att aktier var en faktor som påverkade 

oberoendet genom egenintresse. Där var det tvärförbud för både aktieägande och 

fondägande i de företag man reviderar. Även banklån hos en bank man är revisor i är 

problematiskt, men det innebär inte automatiskt tvärförbud. Man får istället se över 

vad det är för typ av lån: bolån bedöms till exempel bättre än blancolån. Denna del 

av egenintresse är reglerad i lag och belagd med vissa förbud. Revisorn följde 

förbuden och tänkte inte mer på det, vilket kan ge ett visst stöd åt det som Michael 

(2006) säger om mindre egen reflektion vid lagreglering. Eftersom det endast var en 

revisor som var aktuell för dessa regler så aktar vi oss ändå för att dra alltför starka 

slutsatser från detta. 

6.4 Områden som revisorerna inte hade erfarenhet av  

Skrämselhot 

Scenarion där hot och skrämsel förekom var enligt alla revisorerna inte ett aktuellt 

ämne överhuvudtaget. Hot i rent grov form som är menade att inge obehagskänslor 

hade ingen av revisorer någon erfarenhet av. Här spelar kanske storleken på de 

intervjuade revisorernas byråer in, då man kan anta att revisorer som tillhör mindre 

byråer möjligen har fler små och kanske tvivelaktiga kunder som kan ta till hot för att 

få sin vilja igenom. Det är svårt att tänka sig att medelstora företag eller börsbolag 

skulle ta risken att hota någon på detta sätt, eftersom media bevakar dem betydligt 

hårdare än mindre firmor. 

Partsställning  

Partställningshotet är ett hot som tas upp i litteraturen men det är inte något som våra 

respondenter har haft någon erfarenhet av.  

6.5 Olika anledningar till upplevt beroende 

Alla revisorerna ser lagkrav som anledningen till de flesta upplevda 

oberoendeproblem. Revisorerna nämnde även en sekundär anledning om det var 

egna upplevelsen eller andras eventuella uppfattning som vägde tyngst för dem när 

lagkrav räknades bort. Tre revisorer angav då den egna upplevelsen som viktigast 

och uttryckte sig i termer av att det ”känns dåligt” (Revisor 2, 2013), ”magkänsla” 
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(Revisor 3, 2013) och ”titta sig i spegeln” (Revisor 5, 2013). Av de två som tyckte att 

andras uppfattning var primär så uttryckte den ena sig om att ”slippa eventuella 

diskussioner överhuvudtaget” (Revisor 1, 2013) och den andra såg tilliten för 

revisorer i det finansiella rapporteringsystemet som grund för varför andras 

uppfattning av en revisors oberoende är så viktigt. 

Att lagkrav uppfattas som den vanligaste anledningen är inte konstigt då 

självgranskning är både det vanligast förekommande problemet och välreglerat i lag. 

När man ser på det som självgranskningsregleringen inte täcker dyker det upp mer 

egen reflektion kring beroende eller hur andra kan uppfatta situationen. En revisor 

särskiljer uttryckligt självgranskningsproblematik från vänskapsproblematik och anger 

lagkrav som dominerande för självgranskningshot medan andras uppfattning är 

dominerande för vänskapshot. Även här stämmer alltså Michaels (2006) teori väl 

överens med de svar vi fått. För det välreglerade självgranskningshotet anses just 

lagkrav vara anledningen till att en situation upplevs som problematisk för oberoendet 

och man tar till likadana motåtgärder efter givna riktlinjer. Det sker inte mycket egen 

reflektion. För exempelvis det oreglerade vänskapshotet är det mer egen reflektion 

kring beroende och andras uppfattning som ses som anledningen till att en situation 

upplevs som problematisk för oberoendet. Förhållningssättet och motåtgärderna 

skiljer sig därför åt. 
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7. Slutsatser  

7.1 Vilka hot mot oberoendet har revisorerna erfarenhet av? 

Vi kan efter denna studie dra slutsatsen om att självgranskning och 

vänskapsrelaterade problemen under ett revisionsarbete är de mest aktuella hoten 

för våra revisorer. Självgranskningshotet är det mest förekommande fallet och 

utspelar sig i ett välreglerat område och därmed anses enkelt och hanterbart av 

revisorerna. Alla våra revisorer har därmed en gemensam åsikt om att detta område 

upplevs som enkelt på grund av de tydliga regleringarna. Det finns dock vissa fall där 

man har andra åsikter om detta, till exempel rör det sig om uppdrag med 

skattekonsultation. Svårigheten med gränsdragning mellan vad som är okej eller inte 

okej syns tydligt här då kontrasten är stor mellan olika revisorer. 

Det andra hotet som rör sig om vänskapsrelaterade problem kan delas upp i två olika 

situationer. Den ena förekommer när redan existerande vänner blir kunder hos en 

revisor. I den andra situationen är detta ett problem som kan uppstå över tid hos 

existerande kunder. En långvarig kundrelation kan av naturliga skäll utvecklas till en 

sådan nära vänskapsrelation att hot mot oberoendet kan uppstå.  

För dessa två huvudsakliga hot ser man att svårigheterna uppstår utifrån två olika 

perspektiv. När det gäller självgranskning för revisionsarbetet är det ett välreglerat 

område, som gör att detta känns enkelt och överkomligt när hot uppstår. 

Beslutstagandet vid vänskapshot är inte alltid lika lätt eftersom det inte är reglerat. Då 

måste revisorerna ta egna beslut efter egen reflektion.  

Vidare fanns bland revisorerna lite olika erfarenheter på området egenintresse. Flera 

av revisorerna tänkte aktivt på att sprida sina kunder för att inte hamna i en 

beroendeställning till någon. Att äga aktier i något företag var även något som en av 

våra revisorer nämnde som ett hot mot oberoendet, och samma sak gällde för 

banklån. Att klienten håller inne betalningen som utpressning är även något som 

förekommer, dock endast i liten omfattning vad vi kan se. 

Andra hot som partsställning och rent skrämselhot som är menat att skapa 

obehagskänslor är inaktuella saker för våra revisorer, då ingen av dem nämnde 

några erfarenheter om sådant. 
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7.2 Varför upplever revisorerna dessa som hot mot oberoendet? 

Det som påverkar vad man upplever som oberoendeproblem är mest av allt lagkrav i 

samband med självgranskningshot. Just det hotet är både vanligast förekommande 

och dessutom reglerat i lag, vilket gör att lagkrav blir ett vanligt förekommande inslag 

i arbetet för revisorerna. I frågan om vad som dominerar när inte lagkrav styr, som 

exempelvis för vänskapshotet, så är det delat mellan revisorerna (3 mot 2) om det är 

egen upplevelse av oberoende eller omvärldens eventuella uppfattning som gör att 

man upplever en situation som problematisk ur oberoendesynpunkt.  

7.3 Hur har revisorerna hanterat dessa hot mot oberoendet? 

Revisorerna sätter in motåtgärder beroende på situation. Många motåtgärder innebär 

förflyttningar av uppgifter till en annan revisor inom kontoret. För 

självgranskningshotet så får en annan anställd vara konsult än den som är revisor. 

Här gällde precis detsamma för alla revisorerna, alltså enligt Michael (2006) ett 

homogent handlande i en välreglerad situation. 

För vänskapshotet så har vissa revisorer personliga vänner som kunder och 

använder då en skarp och tydlig gräns mellan privatliv och affärsrelation som 

motåtgärd mot vänskapshotet. Andra har en strikt policy att inte acceptera 

existerande vänner som kunder för att göra vänskapshotet så litet som möjligt, men 

även där kan vänskap växa fram med en existerande kund. Alla revisorer säger att 

om situationen upplevs ha gått för långt så flyttar man över kunden till en annan 

revisor på kontoret. 

När det gäller egenintresse så försöker två av revisorerna sprida sina kunder så att 

de inte hamnar i en ekonomisk beroendeställning till någon. Den revisorn som hade 

blivit hotad med innehållen betalning av en kund om han inte ändrade sin 

revisionsberättelse stod helt enkelt på sig och vägrade kompromissa. 

För egenintresse kopplat till aktier, fonder och banklån i företag som man reviderar 

så är motåtgärden förbud mot köp/lån när man redan är revisor för företaget och 

tvingad försäljning/förflyttning av lån om man blir revisor i ett företag där man har 

dessa intressen. 
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7.4 Sammanfattad slutsats 

Genom vårt arbete har vi bidragit med insikter kring vilka delar av 

oberoendeproblemen som dominerar i revisorernas yrkesutövning samt hur de 

reflekterar över detta. Det oftast upplevda oberoendeproblemet var självgranskning, 

där man använde ansvarsuppdelning och vattentäta skott som motåtgärd. Det andra 

hotet som förekom ofta var vänskapshotet, där motåtgärderna varierade från att vara 

tydlig mot vänner med att man aldrig kompromissar i sin yrkesutövning till en strikt 

policy om att aldrig umgås privat med någon man är revisor för. Revisorerna 

reflekterade mindre själva över det välreglerade självgranskningshotet och tänkandet 

var mer homogent. De reflekterade mer över det mindre reglerade vänskapshotet, 

men tänkandet var då mer heterogent. Då det vanligaste hotet, 

självgranskningshotet, är välreglerat så upplevdes också lagkrav som den vanligaste 

anledningen till att en situation är problematisk för oberoendet. 

7.5 Förslag på vidare forskning 

Vår undersökning baserades på större revisionsbyråer. För att få fler insikter i 

revisorers erfarenheter av oberoende skulle man kunna göra en liknande studie på 

mindre revisionsbyråer. Det skulle vara intressant att se om man får samma svar från 

mindre byråer eller, om man får annorlunda svar, hur dessa skiljer sig från det vi fått 

veta om större byråer. 

Det skulle också vara intressant att ta detta ett längre steg, och göra en kvantitativ 

undersökning på ett större underlag revisorer. Förslagsvis skulle man kunna skicka ut 

enkäter till ett antal revisorer med frågor som baserar sig på de insikter som vår 

studie bidragit med. Då skulle man kunna se om våra slutsatser är något som kan 

antas gälla för alla revisorer.  
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Bilaga 1. Frågeunderlag 

- Kan du berätta om någon gång du känt att oberoendet inte varit tillräckligt för att 

acceptera en revision direkt?  

- Kunde du i det fallet ta till åtgärder för att skapa tillräckligt oberoende? 

- Varför kände du det? Var det för att du kände att ditt oberoende inte var tillräckligt 

eller var det för att andra skulle kunna uppfatta att du ej var oberoende, även om du 

själv kände dig oberoende? Eller var det ett rent lagkrav? 

 


