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Sammanfattning 
Under våren 2015 stod Anders Oskarsson, ägaransvarig på pensionsjätten AMF, på 

SCA:s bolagsstämma och ifrågasatte varför PWC inte hade reagerat på den 

överkonsumtion av privatjet och jakt som SCA-direktörerna använt sig av. Anders 

Oskarsson sa ”Revisorerna har sovit gott på sitt pass” (Almgren, 2015). 

 

Revisorer uppmanas att vara oberoende, objektiva och måste upprätthålla en 

tillräcklig nivå av tekniskt kunnande för att möta allmänhetens ökade förväntningar 

om deras roll. Tyvärr är revisorns oberoende ett koncept som är enklare att förstå än 

att tillämpa. Grundkraven för att en revisor ska kunna inge förtroende är opartiskhet, 

självständighet och tystnadsplikt. För att upprätthålla ett oberoende togs 

analysmodellen i bruk 2002. Analysmodellen är ett tvingande regelverk där samtliga 

hot mot oberoendet skall kunna identifieras och elimineras.  

 

Som grund för uppsatsen har vi utgått från frågeställningen om analysmodellen är 

tillräcklig för att säkerställa revisorers oberoende. De teoretiska referensramar som 

använts är agentteorin, intressentmodellen, informationsbehovet samt oberoendet. 

Empirin bygger på analysmodellen samt semistrukturerade kvalitativa intervjuer med 

fyra revisorer i den privata sektorn, två skatterevisorer samt två verkställande 

direktörer i ägarledda bolag som är kunder till revisionsbyråer. I analysen ställer vi 

teorin mot empirin och där framkommer det att analysmodellen följs och anses 

tillräcklig för att säkerställa oberoendet. Samtliga respondenter upplever att 

eventuella hot mot oberoendet elimineras och att analysmodellen är tillräcklig för 

säkerställandet av oberoendet. Respondenterna 1-6 är överens om att då situationen 

uppstår där oberoendet inte hålls så är det på grund av den personliga integriteten.  

 

Problematiken som beskrivs i första stycket visar på brister i alla delar som vi 

behandlar i vår uppsats. PWC har inte respekterat analysmodellen då det finns en 

personlig koppling mellan ledningen och revisorn. Det finns en skillnad mellan 

intressenterna vad gäller tillgänglig information samt påvisas det att intressenternas 

intresse inte värderas lika. Slutligen resoneras det över om storleken på arvodet 

påverkar revisorn att bortse från väsentliga delar av revisionsberättelsen. 

 

 

Nyckelord: Redovisning, Revisionsbyrå, Oberoende, Analysmodellen 

 



 

Abstract 
Auditors independence is a subject of critic and the public often have an interest in 

the matter. There are often many different areas of the independence that auditors 

need to satisfy. Mainly it is the stockholders and the governments that have the most 

prioritized interest in the outcome of the audit. The purpose of this thesis is the 

examination of how auditors use the analysis model to maintain their independence 

from their clients and also how their work with the analysis model are examined. The 

main focus have been on the agent theory and the stakeholder theory. The empirical 

data focus on laws and regulations as well as interviews with auditors and their 

clients. A qualitative method has been used with the means by semi-structured 

interviews and have been interpret with grounded theory. The main factor the 

independence rely on is the integrity with the individual auditor. Main threats that 

have been concluded is when auditors sees to other stakeholder’s interest than the 

legally ones like the stockholder and the government. 

 

 

Keywords: Accounting, Audit firms, Independence, Analysis model 



 

Innehållsförteckning 

 
1 Inledning ................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ........................................................................................................... 1 
1.2 Problematisering ............................................................................................... 2 
1.3 Problemformulering .......................................................................................... 3 
1.4 Syfte .................................................................................................................. 3 

2 Metod ....................................................................................................................... 4 
2.1 Tillvägagångsätt ................................................................................................ 4 
2.2 Kvalitativ eller kvantitativ metod...................................................................... 4 
2.3 Deduktion och induktion ................................................................................... 5 

2.4 Undersökningsdesign ........................................................................................ 5 
2.5 Urval .................................................................................................................. 5 
2.6 Analysmetod ..................................................................................................... 6 

3 Teoretisk referensram ............................................................................................ 7 
3.1 Agentteorin ........................................................................................................ 7 

3.2 Intressentmodellen ............................................................................................ 8 
3.3 Oberoende ......................................................................................................... 9 
3.4 Informationsbehov .......................................................................................... 10 

3.5 Revisorns och klientens relation ..................................................................... 11 

4 Empiri .................................................................................................................... 12 
4.1 Studie av ramverk och regler .......................................................................... 12 

4.2 Analysmodellen............................................................................................... 13 
4.2.1 Identifiering av hot....................................................................................................... 14 
4.2.2 Elimineringsåtgärder .................................................................................................... 16 
4.2.3 Dokumentering ............................................................................................................ 16 
4.2.4 Analysmodellens flöde ................................................................................................ 16 

4.3 Intervjuer ......................................................................................................... 17 
4.3.1 Klienternas syn på oberoendet ..................................................................................... 17 
4.3.2 Analysmodellen i praktiken ......................................................................................... 17 
4.3.3 Frånsagda uppdrag ....................................................................................................... 19 
4.3.4 Klienters påverkan i revisionsuppdraget ...................................................................... 19 
4.3.5 Påverkan från klienter .................................................................................................. 20 
4.3.6 Klienternas syn på revisorer......................................................................................... 20 
4.3.7 Övriga synpunkter ....................................................................................................... 21 

4.4 Sammanfattning av empiri .............................................................................. 21 

5 Analys .................................................................................................................... 23 
5.1 Oberoendet ...................................................................................................... 23 

5.2 Behov av information ...................................................................................... 23 
5.3 Intressenter ...................................................................................................... 24 

5.4 Arvoden ........................................................................................................... 24 
5.5 Dokumentation ................................................................................................ 24 

6 Slutsatser och reflektioner ................................................................................... 26 
6.1 Slutsatser ......................................................................................................... 26 
6.2 Reflektioner ..................................................................................................... 27 

Källförteckning ........................................................................................................ 29 
Bilaga A: Intervjuguide 1 ........................................................................................ 31 
Bilaga B: Intervjuguide 2 ........................................................................................ 32 

Bilaga C: Intervjuguide 3 ........................................................................................ 33 

 

 



 

Figurförteckning 

Figur 1 Intressentmodellen .......................................................................................... 8 
Figur 2 Analysmodellens flöde .................................................................................. 13 

 
Tabellförteckning 

Tabell 1 Respondenttabell ........................................................................................... 5 
Tabell 2 Respondenttabell ......................................................................................... 17 
 



 

 1 

1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
”Revisorerna har sovit gott på sitt pass!” (Almgren, 2015). Uttalandet gjordes av Anders 

Oscarsson, AMF till aktieägarna på SCA:s bolagstämma 15 april. Kritiken belyser 

problematiken när revisorers oberoende fallerar. 

 

Revision infördes genom lagstiftning i Sverige första gången 1895. Den omfattade då 

inte alla aktiebolag och det ställdes inte heller några krav på revisorernas 

utbildningsnivå eller oberoende. Det som uttrycktes var att bolagens räkenskaper skulle 

granskas av en lämplig person. Granskning av räkenskaperna utfördes tidigare än så, 

men då på en mer frivillig nivå hos bolagen och dess ägare. Den första 

revisionsorganisationen som är känd upprättades i Venedig under 1500-talet i samband 

med att grunden för bokföringen startades (Carrington, 2014). Förmodligen har dock 

granskning av bolag använts så länge som behovet av en utomstående part behövts vid 

affärer mellan två obekanta parter. Svanström (2008) beskriver hur den moderna 

revisionen utvecklades i mitten av 1800-talet eftersom uppkomsten av nya bolagsformer 

krävde en tydlighet av finansiella rapporter till investerare. Då behovet av ökad 

finansiell rapportering var önskad av investerare ställdes högre krav av oberoende 

granskning. 

 

I början av 1900-talet påbörjades diskussionen om förändringar i Aktiebolagslagen där 

fyra faktorer framförallt skulle dominera debatten. Faktorerna var; utbildning och 

kompetens, revisorns ansvar, oberoende samt tystnadsplikten. Det är just oberoendet 

som idag är en av kärnfrågorna i den allmänna debatten. Kravet på oberoende är kopplat 

till alla intressenter till det aktuella bolaget och syftar till att stärka förtroendet för 

bolagets finansiella välmående. Revisionskvaliteten kan också hotas om oberoendet och 

kompetensen hos revisorn är svag. Kvaliteten på redovisningen definieras som 

sannolikheten att revisorn påträffar och rapporterar ett fel i klientens 

redovisningssystem. Svanström (2008) menar att en hög revisionskvalitet innebär att 

revisorn har den nödvändiga kompetensen och färdigheten som krävs för att upptäcka 

bedrägeri och fel. Revisorer uppmanas att vara oberoende och objektiva och måste 

upprätthålla en tillräcklig nivå av tekniskt kunnande för att möta allmänhetens ökade 

förväntningar om deras roll. Tyvärr är revisorns oberoende ett koncept som är enklare 

att förstå än att tillämpa (Svanström, 2008). 

 

Grundkraven för att en revisor ska kunna inge förtroende är att opartiskhet, 

självständighet och tystnadsplikt upprätthålls och detta regleras i ett antal lagar och 

förordningar. Den 1 januari 2002 infördes den nya revisorslagen i Sverige och med den 

tillkom analysmodellen. Utöver revisorslagen finns det två typer av regler som ligger till 

grund för den svenska oberoenderegleringen gällande revisorer. Den ena är av 

civilrättslig karaktär och utgörs av de associationsrättsliga jävsbestämmelserna som 

bland annat återfinns i aktiebolagslagen. Dessa regler riktar sig mot det enskilda 

aktiebolaget. Den andra är de yrkesetiska reglerna som är av näringsrättslig karaktär och 

inriktade på revisorns handlande i sitt yrke och dessa återfinns i revisionslagen Andra 

lagar och förordningar som finns till för att reglera revisorns roller är bland annat 

revisorsförordningen, revisorsnämndens föreskrifter och FAR:s yrkesetiska regler och 

kvalitetskontroll (Svanström, 2008). 
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Det finns flera intressenter till att en revision genomförs med en oberoende och säker 

metod (Carrington, 2014). Några av de intressenter som författaren tar upp är 

Skatteverket, ägare, samarbetspartners, finansiärer och leverantörer. Även i andra 

aspekter finns intresse av kvalitativ granskning, det blir särskilt tydligt när det uppstår 

situationer där det kan misstänkas att revisionen inte genomförts enligt gällande regler. 

Där kan nämnas en vid denna tidpunkt aktuell fråga där revisorerna för Svenska 

Cellulosa Aktiebolaget (SCA) hävdas ha frångått sitt oberoende genom att delta vid 

jaktresor och utnyttjat bolagets privatflyg (Almgren, 2015). Dessa misstänkta 

felaktigheter har fått stort utrymme i media och många i allmänheten lyfter fram åsikter 

i frågan även om de inte har några egna kopplingar eller intressen för bolagen det 

handlar om. Detta har blivit tydligt i granskningarna som Svenska Dagbladet genomfört 

av PWC som är den största revisionsbyrån i världen med 184 000 medarbetare och de är 

verksamma i 157 länder (PWC, 2015). PWC har enligt Almgren (2015) betydande 

uppdrag inom den svenska industrisfären där även Volvo, SSAB och Ericsson ingår. 

Uppdragen i dessa bolag omfattar cirka 636 miljoner kronor i både revisions- och 

konsultuppdrag. Dessa bolag har tydliga kopplingar sinsemellan och Ulf Hedlundh, VD 

för investmentbolaget Svolder uppger ”Man ifrågasätter knappast en viktig kund” 

(Almgren, 2015). Anders Oscarsson, ägaransvarig på pensionsförvaltarbolaget AMF, 

kritiserar PWC då de inte sett eller hört något när det gäller de SCA-direktörernas 

jaktresor och användande av privatjet. Oscarsson lyfter även fram att de kommer verka 

för ett utbyte av revisorer till nästa år då förtroendet för dessa är förbrukat. Han 

beskriver en del av problematiken i oberoendefrågan med orden ”PWC har glömt vem 

de tjänar – nämligen alla aktieägare på bolagsstämman” (Almgren, 2015). PWC får i 

artikeln möjlighet att kommentera anklagelserna om att oberoendet har frångåtts och 

förklarar att de följt de lagar och regler som gäller för revisionsbyråerna  

 

Diamant (2004) beskriver hur revisionens uppgift kan förklaras med agent-principal 

teorin. Det skapas en relation mellan revisorn och klienten finns en risk att agerandet i 

vissa situationer hanteras på annat sätt än hur det skulle gjorts om dessa relationer inte 

hade funnits. Det kan i värsta fall resultera i att felaktigheter eller avvikelser inte 

rapporteras och därmed har oberoendet brutits (Diamant, 2004). Redan från början då 

revisorn anlitas av klienten mot betalning sker en förskjutning som hotar oberoendet. 

Svanström (2008) menar att oberoendet kan komma att ifrågasättas innan 

revisionsarbetet ens har startats. Det ställer stora krav på branschens säkerställande av 

metoder för att oberoendet bevaras i största möjliga mån och då även genomgår en 

utomstående prövning av detta. Carrington (2014) redovisar för tre teorier om revision, 

försäkran, förbättring och försäkring. I teorin om försäkring beskrivs behovet av en 

revision för att överbrygga glappet mellan ledningen och ägarna av bolaget. Förbättring 

fokuserar på kvaliteten av redovisningen och kan där ses som garant för det publika. 

Försäkring sätter revisorn i fokus då den ses som en garanti för det korrekta i den 

redovisade informationen och därför vid felaktigheter kan ställas som ansvarig. 

 
1.2 Problematisering 
Revisorns oberoende är ett mycket omdebatterat ämne vilket blir tydligt i artikelserien i 

Svenska Dagbladet (Almgren, 2015). Revisorsnämndens tidigare direktör Peter 

Strömberg gjorde följande uttalande angående detta: ”Det är det här, oberoendet som är 

det enskilt viktigaste att beakta. Det kan tyckas svårt att väga det mot andra intressen 

som billig revision eller god rådgivning om skatter etc., men revisorns oberoende måste 
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ses som ett överordnat intresse i de flesta praktiskt överblickbara situationer.” (Balans, 

2004). Säkerställandet av revisorernas oberoende och självständighet har ständigt varit i 

fokus men blivit allt viktigare på grund av företagsskandaler som Enronskandalen 2001 

som resulterade i hårdare lagstiftning. Andra bidragande orsaker är att näringslivet har 

blivit mer komplext med många utspridda små aktieägare och företag som har vuxit sig 

stora och blivit internationella. Slutligen har även införandet av den nya revisorslagen 

och analysmodellen år 2002 bidragit till uppmärksammandet av revisorernas oberoende 

och självständighet (FAR, 2015). 

 

Analysmodellen tillkom för att säkerställa revisorernas oberoende och revisionens 

funktion och det har debatterats om den verkligen kan tillämpas i praktiken. I och med 

införandet av modellen framkom kritik som hävdade att den var svår att tillämpa och att 

det skulle dröja lång tid innan en praxis etablerades. Enligt analysmodellen sker först 

identifiering av tänkbara omständigheter som kan utgöra hot mot revisorns opartiskhet 

eller självständighet enligt jävsreglerna i 9 kap 17 § Aktiebolagslagen, andra lagar eller 

sådant som i övrigt kan förstöra förtroendet (Diamant, 2004). FAR (2015) beskriver hur 

en som är jävig inte får utnämnas till revisor och om den redan är revisor är denne inte 

behörig att fortsätta uppdraget om det förekommer jäv. Identifieringen ska göras vid ett 

nytt uppdrag och under uppdraget om det inträffar någon ny omständighet. Uppdraget 

sköts av en revisionsgrupp som ingår i en affärsmässig gemenskap på grund av 

ägarförhållanden, avtal eller administrativt samarbete. Det förutsätter även att det finns 

minst ett revisionsföretag för att det ska vara en revisionsgrupp. De olika jäven kan inte 

undanröjas genom att revisorn eller revisionsföretaget utför några motåtgärder. Kan 

omständigheten som ligger till grund för jäv elimineras kan dock uppdraget godtas om 

omständigheterna i övrigt accepteras då analysmodellen används för prövning. Själva 

uppdraget kan antingen tillhöra revisionsverksamheten eller konsultverksamheten. 
 
1.3 Problemformulering 
 

 I vilken utsträckning garanterar analysmodellen oberoendet i praktiken? 

 På vilket sätt kan analysmodellen för revisorers oberoende utvecklas? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om analysmodellen är ett tillräckligt hjälpmedel 

för att säkerställa revisorernas oberoende i revisionsuppdragen. Det undersöks även om 

revisorerna använder ytterligare verktyg än de som regleras i analysmodellen. 
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2 Metod 
2.1 Tillvägagångsätt 
Underlag till studier för denna uppsats har genomförts med en kvalitativ metod för att 

skapa underlag för analys och därmed få en helhetsbild av de problem dom undersökts 

och de antaganden som gjorts. Vi undersöker hur oberoendet upprätthålls hos 

revisorerna och hur de arbetar med analysmodellen, det är därför lämpligt att använda 

en kvalitativ metod. Bryman & Bell (2006) förespråkar kvalitativa 

undersökningsmetoder för studerandet av ett socialt fenomen eller problem. I de fall en 

kvantitativ undersökningsmetod har använts skulle de komplexa uppfattningarna och 

situationerna som kännetecknar revisorernas oberoende svårligen förklaras, då det i 

dessa fall sällan finns en objektiv sanning som passar in på alla. Det komplexa 

uppträdandet och den samverkan som uppstår när revisorerna bedriver sitt 

revisionsuppdrag passar bäst att undersökas med denna undersökningsmetod (Bryman 

& Bell, 2005).  

 

Undersökningsmetoden som använts i uppsatsen är fallstudier i form av semi-

strukturerade intervjuer. Vi genomförde intervjuerna på respondenternas arbetsplatser 

och de spelades in för att efteråt transkriberas. Bell (2006) beskriver problem som lyfts 

fram med fallstudier av enstaka fenomen eller enheter då det lätt kan uppstå skeva eller 

falska resultat. För att undvika det har för uppsatsen valts att genomföra fallstudier av 

enheter med olika perspektiv på revisorers arbete. Detta gjordes för att minimera 

likriktade erfarenheter som skulle kunna inträffa om endast respondenter från samma 

organisation och bakgrund intervjuas. De olika perspektiven hos respondenterna 

underlättar också för att kunna komma fram till en generell slutsats om det undersökta 

problemet. Intervjuerna har utformats till att vara semi-strukturerade då vi har en tydlig 

inriktning på vad intervjuerna skall besvara, detta lämnar enligt Bryman & Bell (2006) 

även möjligheter för respondenterna att utveckla och vandra iväg från den ursprungliga 

frågan. Respondenterna har även i förväg fått ta del av intervjuguiden för att de skall ha 

möjlighet att kunna förbereda sig och utveckla sina tankegångar för svaren. 

 

Vi har undersökt vad som kan föranleda hot mot oberoendet och vilka åtgärder som 

genomförs för att motverka dessa. Genom intervjuer med personer som är involverade i 

revisioner i olika perspektiv vill vi undersöka hur de upplever att oberoendet fungerar 

och hur analysmodellen tillämpas. De skillnader som vi bland annat kommer att 

fokusera på är användningen av motåtgärder vid eliminering av hot mot oberoendet och 

om det finns rutiner och åtgärder för att öka kunskapen om analysmodellen. 

 

2.2 Kvalitativ eller kvantitativ metod 
Thurén (2007) beskriver kvalitativa metoder som lämpliga att använda då forskaren 

behöver analysera och skapa en djupare förståelse av fenomenet som undersökts och de 

antaganden som kan göras utifrån dess resultat. Vi undersöker hur oberoendet 

upprätthålls hos revisorerna och hur de arbetar med analysmodellen. Det komplexa 

uppträdandet och den samverkan som uppstår när revisorerna bedriver sitt 

revisionsuppdrag passar bäst att undersökas med detta förhållningssätt (Bryman & Bell, 

2005). En kvalitativ undersökning är enligt Bell (2006) lämplig att använda vid 

undersökningar då djupare detaljrik information behövs. Det skapar gynnsammare 

förutsättningar då undersökningen kan anpassas under informationsinsamlingen efter 

vad som framkommer under arbetets fortskridande. Det underlättar även för att 
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information som inte hade framkommit vid en kvantitativ metod då undersökningen är 

mer styrd av materialet. 

 

2.3 Deduktion och induktion 
När ett deduktivt angreppssätt används väljs teori och hypoteser först ut för att 

undersöka hur de överensstämmer med verkligheten. Tillgängliga teorier används för att 

styra datainsamlingsprocessen och analyseras sedan kunna dra slutsatser. Att använda 

ett deduktivt angreppssätt i denna uppsats skulle begränsa studiens möjligheter att få 

fram nödvändig information till förvalda hypoteser. Den skulle därmed inte ge en rättvis 

och trovärdig bild av hur verkligheten ser ut. 

 

När empirin och vad som framkommer i undersökningarna är det som styr hur analysen 

genomförs används enligt Bryman & Bell (2006) ett induktivt angreppssätt. Induktion 

syftar till att förståelsen av fenomen skapas utifrån empiriinsamlingen och slutsatser 

forskaren kan göra utifrån det som framkommer i den. I en idealisk undersökning skall 

forskningen enligt Thurén (2007) genomföras helt utan förväntningar inför 

informationsinsamlingen och begränsas därför inte vilken information som samlas in. 

Att helt utan förväntningar genomföra studien till den här uppsatsen är dock inte 

praktiskt genomförbart då intervjuerna kräver en viss förförståelse av revisorers arbete. 

 

2.4 Undersökningsdesign 
Undersökningsdesignen som använts i uppsatsen är fallstudier i form semi-strukturerade 

intervjuer. Vi genomförde intervjuerna på respondenternas arbetsplatser och de spelades 

in för att efteråt transkriberas. Respondenterna fick del av intervjuguiden några dagar 

innan intervjutillfället för att ges möjlighet att förbereda sina svar. De uppmuntrades 

även att fritt resonera kring frågorna för att relevant information skulle framkomma. 

Bryman & Bell (2005) lyfter fram fördelar med att spela in intervjun då forskaren 

efteråt har möjlighet att återkomma till materialet och därför säkerställa att det som 

respondenten svarar på frågorna inte faller bort. Bell (2006) beskriver problem som lyfts 

fram med fallstudier av enstaka fenomen eller enheter då det lätt kan uppstå skeva eller 

falska resultat. För att undvika det har för uppsatsen valts att genomföra fallstudier av 

enheter med olika perspektiv på revisorers arbete. 

 

2.5 Urval 
 

Respondent Befattning Organisation 

Respondent 1 Auktoriserad revisor sedan 2008 Revisionsbyrå 

Respondent 2 Auktoriserad revisor sedan 2000 Revisionsbyrå 

Respondent 3 Auktoriserad revisor sedan 2007 Revisionsbyrå 

Respondent 4 Auktoriserad revisor sedan 2008 Revisionsbyrå 

Respondent 5 Revisor Skatteverket 

Respondent 6 Revisor Skatteverket 

Respondent 7 VD Ägarlett aktiebolag 

Respondent 8 VD Ägarlett aktiebolag 
Tabell 1 Respondenttabell 

 

Inför intervjuerna gjordes som Bryman & Bell (2005) beskriver ett icke-

sannolikhetsurval då respondenter valdes utifrån kunskaper om det valda ämnet för 
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uppsatsen. Detta gjordes för att minimera likriktade erfarenheter som skulle kunna 

inträffa om endast respondenter från samma organisation och bakgrund intervjuas. De 

olika perspektiven hos respondenterna underlättar också för att kunna komma fram till 

en generell slutsats om det undersökta problemet. Intervjuerna har utformats till att vara 

semi-strukturerade då vi har en tydlig inriktning på vad intervjuerna skall besvara, detta 

lämnar enligt Bryman & Bell (2005) även möjligheter för respondenterna att utveckla 

och vandra iväg från den ursprungliga frågan. Respondenterna har även i förväg fått del 

av intervjuguiden för att de skall kunna förbereda sig och utveckla sina tankegångar för 

svaren. Respondenterna som valdes till intervjuerna bestod av tre revisorer som arbetar 

på en av de fem största revisionsbyråerna i Sverige. Den fjärde revisorn som 

intervjuades arbetar på en mindre byrå med ett fåtal anställda. Revisorerna som blev 

intervjuade har alla flera års erfarenhet från att arbeta som revisorer och har därför god 

kunskap om ämnet för intervjun. Även två revisorer på Skatteverket intervjuades för att 

få möjlighet till perspektiv på revisionsarbetet där kopplingen med principal och agent 

inte är lika stark och därmed kunna koppla dessa erfarenheter till de svar som framkom 

från revisorer inom privat sektor. Slutligen intervjuades även två verkställande 

direktörer för att få även en annan aspekt på revisionsarbetet från kundperspektivet. 

 

2.6 Analysmetod 
Bryman & Bell (2005) beskriver en av de vanligaste metoder för analys vid kvalitativ 

forskning som kallas grundad teori. I metoden finns det ett nära samband mellan 

datainsamling, analys och teorin som detta resulterar i. Insamlingen av data sker 

parallellt med analysen och dessa växlar under arbetets gång. Under arbetet med 

insamling och analys av data kodas dessa efter vad som framkommer och sorteras under 

etiketter eller namn. Denna kodning uppger Bryman & Bell (2005) är en av de 

viktigaste processerna inom grundad teori. Kodningen förändras ständigt och utvecklas 

då data betraktas som indikatorer på begrepp och dessa jämförs med varandra 

kontinuerligt under processen, detta skiljer sig från kodningen av data inom kvantitativa 

undersökningar där data som samlas in och analyseras ses som fast och oföränderlig. 

Bell (2006) belyser att syftet med grundad teori är att teorin utvecklas och formuleras 

under forskningsförloppet utifrån grunden av dataanalysen. Analysmetoden lämpar sig 

därför väl för denna uppsats då fokus ligger på vad som framkommer i den empiriska 

undersökningen. 
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3 Teoretisk referensram 
3.1 Agentteorin 
Inom agentteorin anges de olika parterna som principal och agent. Principalen är den 

som anställer någon för att utföra ett arbete, agenten är den som blir anlitad att utföra 

arbetet. Jensen & Meckling (1976) beskriver att på 1970-talet började principal- 

agentteorin växa fram och har sina rötter i ekonomisk forskning. Det är relationen 

mellan agenten och principalen som är problemet i teorins grundmodell. Utifrån 

problemet mellan dessa två parter uppstår ett behov av revision och internkontroll. Det 

är i relationen mellan principalen och agenten som problematiken kan uppstå, eftersom 

agenten har ett egenintresse som påverkar agentens beslut. 

 

Eisenhardt (1989) beskriver att agentteorin har sina rötter i ekonomisk forskning, eller 

mer specifikt informationsekonomi. Informationsekonomi handlar om informationens 

påverkan på ekonomin och är relevant inom mikroekonomin. Agentteorin figurerar 

inom bland annat finansiering, redovisning och statsvetenskap. Svanström (2008) menar 

att agentteorin har, de senaste 20 åren, varit ett av de mer betydelsefulla teoretiska 

synsätten inom ekonomi. Svanström (2008) menar vidare att den primära anledningen 

till att agentteorin används är att den tydligt belyser de intressekonflikter och 

incitamentsproblem som förekommer när det finns en principal och en agent. Eftersom 

det kan förekomma intressekonflikt är en oberoende och opartisk revision som är 

korrekt och tillförlitlig viktig då den ligger till grund för relevanta beslut i företaget. 

 

Jensen & Meckling (1976) utvecklar resonemanget kring relationen mellan principalen 

och agenten. Vanligtvis får agenten ersättning får att optimera principalens intressen. 

Agenten i sin tur vill maximera sin egen välfärd på bekostnad av att inte till fullo följa 

principalens direktiv. Om agenten inte kan vinstmaximera sitt egenintresse utgör detta 

en risk för agenten. Denna risk kommer agenten vilja ha kompensation för vilket ofta 

innebär en högre ersättning. Ur ägarnas perspektiv vägs kostnaden för agenten mot vad 

agenten kan leverera vilket betyder att så länge vinsten blir större än kostnaden får 

agenten fortsatt förtroende. 

 

Macintosh (1994) förklarar vilka risker som kan förekomma i samband med denna 

relation; 

* Principalen kan genom övervakning och incitament försöka kontrollera och styra 

agenten. 

* Icke överensstämmande mål mellan parterna vilket betyder att principalens och 

agentens egenintresse kommer i första hand 

* Undanhållen eller förvrängd information från den ena eller båda parter i syfte att 

skapa fördelar gentemot andre parten. 

* Vid upprättandet av kontraktet mellan parterna kan innehållet vinklas till den enes 

fördel. 

 

Diamant (2004) förklarar att övervakning har som syfte att maktfördelarna som agenten 

kan ha skall jämnas ut. Syftet är att ingen part skall kunna ha fördel mot den andre 

vilket oftast handlar om den information som agenten ofta har tillgång till. Denna 

information skall granskas av revisorn och därefter lämnas den till ägarna som i sin tur 

kan kontrollera att ledningen i företaget driver verksamheten i ägarnas intresse. 

Samtidigt bör övervakningsmekanismerna ställas emot kostnaden för dem. Jensen & 
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Meckling (1976) menar att i syfte att skapa en balanserad relation blir det betydelsefullt 

att upprätta omfattande kontrakt där prestation och ansvar klargörs för båda parter samt 

minimera risken för oegentligheter. Diamant (2004) lyfter fram ett annat potentiellt 

problem som skapas från revisionsfirmorna. De revisionsbyråer som kan erbjuda olika 

konsulttjänster kan medvetet syfta till att stärka relationen till principalen och detta kan 

komma att påverka det oberoende som enligt lagen skall följas. 

 

3.2 Intressentmodellen 
 

 
Figur 1 Intressentmodellen 

Forslund (2009) redogör för intressentmodellen genom att sätta organisationsledningen i 

mitten och intressenterna runt omkring. Intressenterna är; ägarna, anställda, kunder, 

leverantörer, långivare, intresseorganisationer samt stat och kommun. Vidare menar 

Forslund att intressenternas mål ibland kan skilja sig mot ledningens mål. På grund av 

detta uppstår en kamp som får till följd att ledningen kan behöva prioritera en intressent 

före en annan under en viss tid. Hatch (2006) breddar synen på intressentmodellen och 

lyfter in bland annat samhällets värderingar och omvärlden som intressenter. Tanken 

med intressentmodellen är att alla intressenters mål skall värderas lika, men Hatch 

antyder att så inte är fallet. Det finns incitament som talar för att ägarnas intressen och 

mål prioriteras före andra intressenters. Eftersom ledningen i företaget till stor del styrs 

av ägarna är denna situation inte ovanlig. 

 

Carrington (2014) beskriver revision som en viktig funktion för det moderna samhället. 

Revisorernas dominerande uppgift består av att kvalitetssäkra information. Är 

näringslivet och övriga samhället inte försett med tillförlitlig information fungerar det 

dåligt eller i vissa fall inte alls. Det uppenbara målet är enligt FAR (2015) att revisorn 

skall lämna en revisionsberättelse som yttrar sig om årsredovisningen, bokföringen samt 

styrelsens och VD:s förvaltning av bolaget. Det beskrivs även att revisorn skall förstå 

och sätta sig in i bolagets verksamhet. Revisionen skall utföras av en oberoende revisor 

och arbetet vara ett resultat av en objektiv bedömning. FAR (2015) betonar att det 

väsentliga i revisionens resultat skall ligga till grund för och inverka på de olika 

intressenternas förhållanden och beslutsfattande. I den granskande artikeln från Svenska 

Dagbladet beskriver Almgren (2015) problematiken som uppstår när ägarintressenternas 

intresse bortprioriteras till förmån för andra intressenter till bolaget, detta i kritiken som 

uppstått mot SCA och PWC, där lyfts fram hur personer i ledande befattning uppges ha 
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tagit del av förmåner som anses orimliga och fått skarp kritik från bland andra 

aktieägarna. 

 

Enligt Diamant (2004) finns två huvudsakliga synsätt för vilka intressen som motiverar 

behovet av revisions kontroll. Det ena utgår från att revisorn tillvaratar en bred krets av 

intressenters preferenser, vilket innebär att revisionen, yttranden och rapporter skall 

tillvarata samtliga intressenters rätt. Det betonas av Diamant (2004) att även om det 

finns ett behov av revision i samhället betyder det inte nödvändigtvis att revisorns 

rättsliga ansvar är tillämpligt i förhållandet till alla intressenter. 

 

Det andra synsättet Diamant (2004) beskriver innebär ett fokus på ägarintresset av 

revisionen. Vidare förklaras att den svenska regleringen kan ses som en förlikning där 

de tar hänsyn till flera olika intressenter som i vissa fall står som motsats till varandra. 

Det menas att lagstiftaren utgår från att de som har eller kan komma att få en relation till 

bolaget som granskas skall ses som intressenter av revisionen. Som utgångspunkt ges att 

alla som använder reviderat offentligt material har rätten att utgå från att uppgifterna är 

riktiga. Diamant (2004) nämner exempel på intressenterna dessa är; aktieägare, 

borgenärer, anställda, allmänheten, potentiella aktieägare, potentiella borgenärer samt 

utbildningsinstitut.  

 

De olika intressenterna delas in i två grupper, direkta och indirekta. Denna indelning 

görs utifrån deras närhet till granskningsobjektet. Det som skiljer dessa grupper åt är att 

de direkta intressenterna innehar ett juridiskt erkänt intresse och därför en 

individualiserad sanktionsrätt. De indirekta intressenterna saknar den rätten. 

 

3.3 Oberoende 
Sawan & Hamuda (2014) visar att större revisionsbyråer har möjlighet att genomföra 

revisionsuppdrag med bättre kvalitet och förhålla sig mer oberoende än de mindre 

byråerna. Det poängteras att vid tidigare studier över revisorers uppfattning om 

oberoendet är denna inte alltid korrekt med hur det verkligen ser ut. Sawan & Hamuda 

(2014) nämner problem som kan uppstå för de mindre revisionsbolagens, deras lägre 

omsättning öppnar för risken att de är mer beroende av klienternas andel av inkomster 

till byrån, och kan då ge incitament för att oberoendet inte upprätthålls fullt lika väl av 

rädsla för att tappa klienterna till en konkurrerande byrå. De mindre revisionsbyråerna 

har även svårare att hantera och utveckla verksamheten för att kunna handskas med de 

större bolagens behov i en revision. Stora revisionsbyråer, hävdar Sawan & Hamuda 

(2014), riskerar mer då deras högre omsättning öppnar upp risken för stämningar, de 

riskerar även mer när det handlar om varumärkets rykte. Detta fenomen med den ökade 

risken för stämningar benämner de som ”Deep pockets hypothesis”, det är även knutet 

till att de större revisionsbyråerna kompenserar för högre risker och deras högre 

kostnader för att garantera oberoendet. 

 

Sawan & Hamuda (2014) nämner att tidigare forskning som genomförts av Gul (1991) 

och Shockley (1982) har visat att de mindre revisionsbyråerna kan leverera en revision 

av bättre kvalité genom att de har lättare att knyta personliga relationer till klienterna. 

Sawan & Hamuda (2014) lyfter dock fram att riskerna för ett hotat oberoende då ökar. 

Även revisorer i mindre regioner var mer benägna att se mindre byråer som effektiva att 

bibehålla oberoendet vilket inte framgick av undersökningen. De hänvisar till att 
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McKinley et.al (1985) visade på ett mer bibehållet oberoende hos de större byråerna 

samt att de granskade årsredovisningarna mer sällan innehöll oupptäckta felaktigheter 

än de som granskats av mindre byråer. De mindre byråerna har sämre möjligheter att 

utveckla verksamhetens verktyg för oberoendehanteringen (Sawan & Hamuda, 2014). 

Plaats (2000) beskriver hur oberoendet säkerställs genom att fokus ligger på opartiskhet 

och integritet hos de enskilda revisorerna, detta tillsammans med regleringar över vad 

som tillåts samt noggrann dokumentation av att det följs. Vidare resoneras att oberoende 

upplevs olika beroende på person och bakgrund. Plaats (2000) resonerar vidare att det 

inom vissa yrkesgrupper där revisorernas arbetsuppgifter närmar sig de uppgifter som 

exempelvis jurister arbetar med, ofta anses det inom dessa yrkesgrupper att det starkt 

hotar oberoendet. Även olika seder och bruk hos olika kulturer upplevs olika där en del 

kan tänkas hota oberoendet. Inom en del kulturer är det en självklarhet att överlämna 

presenter vid samarbeten i arbetslivet och ses som ohyfsat om det inte förekommer, 

medan det i andra kulturer upplevs som mycket olämpligt och därför hotar oberoendet. 

 

3.4 Informationsbehov 
Svanström (2008) menar att ett företags behov av pålitlig ekonomisk information är 

grundläggande och utifrån problem som kan uppkomma i entreprenörens och 

investerarens relation pågår diskussioner. För ekonomer uppstår utmaningen att 

maximalt fördela kapital till investeringsmöjligheter. Då viljan att genomföra en affär 

finns hos både investeraren och entreprenören föreligger ett matchningsproblem av två 

anledningar. Den ena anledningen är att entreprenören eller företagsledningen har mer 

korrekt information om företagets ekonomiska situation, detta kan leda till att 

entreprenörens uppskattning av framtida avkastningsberäkningar skiljer sig gentemot 

investerarens. På grund av detta uppstår asymmetrisk information som skapar problem 

för investeraren. Den andra anledningen uppstår när investeraren har investerat kapital i 

företaget eftersom det kan uppstå incitament för att fokusera på egen vinning. Risken att 

investeraren och entreprenören strävar åt olika mål skapar ett agentproblem. Konflikten 

för en optimal fördelning av resurser beror alltså på olikheterna av information. De 

regelverk som redovisningsbyråerna förhåller sig till har som uppgift att förmedla 

trovärdig och oberoende information mellan parterna i syfte att minimera dessa två 

problem (Svanström 2008). 

 

Som tidigare nämnts existerar skillnader i den information som finns tillgänglig hos 

entreprenören och investeraren. Utifrån denna skillnad samt övriga motstridigheter 

uppstår informationsproblem. Svanström (2008) ger ett exempel på hur problemet ter 

sig i praktiken. Företag A är ett bryggeri där entreprenören är mycket kunnig och har 

briljanta idéer medan företag B, som också är ett bryggeri, har en entreprenör på 

amatörnivå med mediokra idéer. En investerare, som inte har någon kunskap av 

bryggeriverksamhet, skall satsa kapital i ett av företagen. Om båda entreprenörerna 

presenterar sina verksamheter och mål likvärdigt kommer investeraren att värdera 

företagen lika vilket gör att bra idéer alltid undervärderas och dåliga idéer alltid 

övervärderas. För en kapitalmarknad kommer detta att leda till en sämre utveckling och 

en större risk för investerare som i sin tur leder till krav på högre kompensation på satsat 

kapital. Som tänkbara lösningar på informationsproblematiken finns förslag på 

skapande av optimala kontrakt mellan inblandade parter. Dessa kontrakt skall då 

innehålla fullständig information samt lagstiftning som gör entreprenören skyldig att 

redovisa all tillgänglig information (Svanström 2008). 
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3.5 Revisorns och klientens relation 
Bazerman (2004) menar att oberoendet är hotat redan när revisorn och klienten påbörjar 

sin relation. Vidare säger Bazerman (2004) att denna riskfaktor är större i mindre 

företag då relationen är mellan ägaren och revisorn medan det i större företag är en 

styrelse som anlitar revisorn. Svanström (2004) lägger till att redan innan revisionen har 

gjorts kan revisorns oberoende vara hotat. Page & Spira (2005) menar att relationen 

mellan revisorn och klienten kommer på sikt att minska oberoendet. Page & Spira 

hävdar vidare att revisorn inte fullt ut kan avgöra om den är oberoende på grund av 

denna relation men kommer till andra hävda ett fullvärdigt oberoende. De menar att 

påverkan från lagar och praxis i förlängningen inte gör skillnad i oberoendet eftersom 

relationen till klienten ändå hotar oberoendet. Bazerman et al. (2004) menar att det finns 

psykologiska faktorer som påverkar oberoendet negativt. Som revisor är det svårt att 

förhålla sig oberoende då det kan förekomma påtryckningar från ägare eller styrelsen 

skriver Bazerman et al (2004).  

 

När revisionsbyrån får uppdraget att göra revisionen åt ett företag är det även vanligt att 

revisionsbyrån utför konsulttjänster. Genom konsultuppdragen uppstår incitament för 

påverkan i oberoendet då en del av syftet med konsultation är för att ytterligare binda 

företaget till revisionsbyrån vilket leder till ökade intäkter. Johansson et al. (2005) 

menar att denna situation kan leda till att revisorns beslut är till fördel för klienten. 

Storleken på revisionsarvodet kan utläsas under ”tilläggsupplysningar” i 

årsredovisningen och genom att denna information finns tillgänglig för alla menar 

Johansson el al. (2005) att studier visar att oberoendet stärks. Regleringen av denna 

information regleras i 5 kap 21§ Årsredovisningslagen. 

 

Begreppet oren revisionsberättelse syftar till att det finns oegentligheter, fel som avviker 

från normer för god revisionssed. I Johansson (2005) studier framkommer att det är 

vanligare med orena revisionsberättelser i de mindre revisionsbyråerna än i de stora. 

Studien visar hur storleken på klienten står i förhållande till storleken på revisionsbyrån. 

Ju mindre revisionsbyrå i förhållande till desto större klient skapar störst risk för 

minskat oberoende. Fenomenet menar Johansson beror på att en liten revisionsbyrå är 

mycket beroende av en stor klient då denna klient utgör en betydande del av 

revisionsbyråns intäkter. Förhåller det sig så att revisionsbyrån är ekonomiskt beroende 

av en klient så är det större risk för att klientens påtryckningar ger effekt på revisorn. 

Vidare visar studien att revisorerna upplever detta hot men fortsätter som revisorer för 

sina klienter. 

 

Plaats (2000) diskuterar hur revisorers oberoende skulle kunna regleras hårdare än de 

görs i dagsläget genom att revisorerna utses från statligt håll. Revisionen som 

genomförs av Skatteverket kan utökas och en modell som motsvarar den revision som 

utförs av privata revisionsbolag införs. Även en modell där de privata revisorerna 

tillsätts statligt diskuteras där även arvodet distribueras och prissätts på statlig väg. 

Vidare resonerar Plaats (2000) att det skulle vara en garant för att oberoendet 

upprätthålls, men skulle innebära minskad flexibilitet i revisionsarbetet. Även de 

omkringliggande fördelarna som revisionsarbetet skulle gå förlorade eftersom 

revisionen då endast skulle vara inriktad på att garantera redovisningens rättvisande bild 

(Plaats, 2000). 
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4 Empiri 
4.1 Studie av ramverk och regler 
För att skapa och upprätthålla ett grundläggande förtroende skall revisorn arbeta enligt 

god revisorssed och handla med utgångspunkt i 21 § Revisorslagen som reglerar 

opartiskhet och självständighet. Där utöver skall revisorn i sina ställningstaganden 

arbeta objektivt. För att garantera de kriterier är sedan 2002 analysmodellen obligatorisk 

att tillämpa inför varje nytt revisionsuppdrag samt vid förändringar som uppstått i 

befintliga uppdrag. Syftet med analysmodellen är att komplettera de jävsregler som 

återfinns i 9 kap 17 § Aktiebolagslagen. FAR (2015) beskriver hur den kompletterande 

lagstiftningen skall stärka förtroendet för revisionsprofessionen och säkerställa 

oberoendet. Enligt aktiebolagslagens jävsregler får en revisor inte: 

 
”1. äga aktie i bolaget eller annat bolag i samma koncern, 

2. är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i bolaget eller dess dotterföretag eller biträder vid 

bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver, 

3. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till bolaget eller någon 

som avses i 2, 

4. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid grundbokföringen eller 

medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver, 

5. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som 

avses i 2, 

6. är besvågrad med en person som avses i 2 i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift 

med den andres syskon, eller 

7. står i låneskuld till bolaget eller ett annat bolag i samma koncern eller har en förpliktelse som ett 

sådant bolag har ställt säkerhet för.” (9 kap 17 § Aktiebolagslagen) 

 
Utöver dessa jävsregler har FAR och SRS (Svenska Revisors Samfund) utformat egna 

regler och riktlinjer över vad som är god revisorssed. Alla de regleringar har som 

gemensamt att revisorn skall låta bli att ta eller avsäga sig uppdragen om reglerna inte 

kan efterlevas. FAR (2015) anger att de yrkesetiska reglerna kan betraktas utifrån två 

aspekter, faktiskt och synbart oberoende. Med det faktiska oberoendet förhåller sig 

revisorn opartisk till klienten och tar endast hänsyn till förhållanden och omständigheter 

som anses relevanta för revisionsuppdraget. Synligt oberoende kännetecknas av hur 

revisorn uppfattas av omvärlden, där spelar revisorns uppträdande en stor roll (FAR 

2015). 
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4.2 Analysmodellen 

 
Figur 2 Analysmodellens flöde 

 

Sverige var det första landet inom EU som lagstiftade om att tillämpa analysmodellen 

som härstammar från EG-kommissionens rekommendation om revisorers oberoende 

inom EU. Som tidigare nämnts används denna modell för att självständigheten och 

oberoendet skall kunna säkerställas (Carrington, 2014). Det är enligt 21 § Revisorslagen 

revisorns skyldighet att inför varje uppdrag säkerställa oberoendet genom att pröva 

uppdraget mot analysmodellen och därtill även dokumentera detta. FAR (2011) 

beskriver tre olika steg som analysmodellen är uppdelad i. 

 

I de olika stegen ingår: 

Identifiering av hot. Identifiering av omständigheter som kan innebära hot mot 

opartiskhet och självständighet. 

Elimineringsåtgärder. Bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet, där 

inräknas även förtroendestärkande åtgärder och om det kan finnas anledning till 

ifrågasättande av förmågan eller viljan att utföra uppdraget opartiskt och självständigt. 

Dokumentation. Dokumentering av prövningen.  
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Vid prövningen med analysmodellen skall för en tredje parts kända samt okända 

omständigheter vägas in. De kan vara personliga och ekonomiska relationer hos 

revisorn och dess klient. Förtroendestärkande åtgärder skall därefter hypotetiskt prövas 

efter hur en ”kunnig och omdömesgill person, med insikt om alla relevanta 

omständigheter”, skulle bedömt förmågan hos revisorn att opartiskt och självständigt 

utföra granskningsuppdraget (FAR, 2011). En revisionsbyrås utformning av dess 

organisation lyfts fram av FAR (2011) som en viktig del i säkerställandet av oberoendet 

i det praktiska arbetet med analysmodellen. Har organisationen en god byråorganisation 

kännetecknas det av att både faktiska och synbara hot kan bli upptäckta, dokumenterade 

och i den mån det är möjligt, åtgärdas. De definierar inte vilken som kan anses vara 

mest lämpad, men lyfter fram större revisionsbyråer som organisationer där det finns 

större möjligheter till interna åtgärder. De mindre byråerna har ofta mer begränsade 

resurser för interna åtgärder och kan därför behöva anlita externa revisorer eller 

samarbetspartners. 

 
4.2.1 Identifiering av hot 

Revisorn behöver pröva uppdraget och se till att det inte föreligger hot som äventyrar 

oberoendet och dess förtroende. Revisorn behöver dessutom, under tiden som arbetet 

sker, vara vaksam på förändringar som kan äventyra situationen. I revisorslagen finns 

det fem stycken typsituationer som alltid, oavsett omständigheterna i fallet skall ses som 

en presumtion för att revisorn är tvungen att avstå från eller avsäga sig 

revisionsuppdraget. Enligt FAR (2011) är dessa fem typsituationer: 

 

Egenintressehot 

Ett egenintressehot föreligger när revisorn eller någon i dess revisionsteam har intressen 

i klientens verksamhet. Dessa intressen kan vara både direkta och indirekta. Indirekta 

hot kan röra sig om när en närstående till revisorn har nära affärsrelationer med klienten 

eller om det finns andra betydande ekonomiska intressen. Ett annat indirekt hot som 

FAR (2011) beskriver är då revisorn har ekonomiskt intresse i ett företag som äger 

andelar i klientens företag. Direkta ekonomiska intressen kan vara att revisorn och 

klienten har affärsmässiga relationer som sträcker sig utanför revisionsuppdraget, 

exempelvis innehav eller handel med värdepapper, eller deltagande i gemensamma 

projekt eller investeringar. Ytterligare direkta intressen förekommer om revisorn eller 

någon av dess närstående givit lån eller åtagit sig att gå i borgen för klienten. Ytterligare 

egenintressehot kan vara om revisorn eller revisionsbyrån står i ekonomiskt 

beroendeförhållande till klienten. Det kan bli aktuellt om revisions- och 

konsultarvodena som klienten tillför utgör en betydande del av revisorns och byråns 

intäkter. Revisorers arvode som är knutet till företagets resultat anses som hot. Även om 

revisorn eller någon i dennes omgivning planerar att ta eller har fått erbjudande om 

anställning hos revisionsklienten. 

 

Självgranskningshot 
Ett självgranskningshot blir enligt FAR (2011) aktuellt om den som genomför 

granskningen i ett tidigare sammanhang tagit ställning till de granskade förhållandena. 

Det hotet är även gällande om någon som ingår i revisionsteamet har varit rådgivande 

eller involverad i någon fråga som kan komma att bli aktuell i granskningsuppdraget. 

Det är inte ovanligt att revisorerna lämnar upplysningar om de regler och 

rekommendationer som är gällande i en konkret situation. Dessa situationer kan även 



 

 15 

vara aktuella hot, om rådgivningen är av okomplicerad karaktär kan emellertid 

självgranskningshotet enkelt påvisas undvikt. Revisorn får ge rådgivning om den är 

direkt naturligt knuten till revisionsuppdraget. Dock får den under inga omständigheter 

äventyra revisionsuppdragets opartiskhet och självständighet. Självgranskningshot 

förekommer även om revisorn tidigare har haft anställning hos den granskade klienten. 

Carrington (2014) ger som exempel på självgranskningshot; det uppstår när revisorn är 

den som har upprättat det granskade företagets redovisning. 

 

Partställningshot 
I de fall där en revisor eller någon i revisionsteamet som uppträder som stöd för eller 

emot en revisionsklients ståndpunkt i en rättslig eller ekonomisk fråga där det finns 

meningsskiljaktigheter eller motsättningar i intresse, kan enligt FAR (2011) komma att 

innebära partsställningshot. Exempel på när detta kan inträffa är när revisorn 

representerar klienten i en skatteprocess eller biträder denne vid kontakt med 

skattemyndigheten. Andra exempel kan vara när revisorn biträder sin klient vid förvärv 

eller försäljning utav tillgångar som redovisas i företaget. Regeln uttrycker att revisorn 

”uppträder till stöd för” och det innebär att denna först kan tillämpas om revisorn fått i 

uppdrag att tala i klientens sak. Det innefattar inte att endast vidarebefordra uppgifter till 

skattemyndigheten eller ge klienten råd om hur talan skall läggas upp. Dock kan det 

sistnämnda leda till att självgranskningshot blir aktuellt (FAR, 2011). 

 

Vänskapshot 
I de fall där en revisor eller någon inom revisionsteamet har nära personliga relationer 

till klientens styrelse, verkställande direktör eller andra med ledande befattning inom 

företaget anses det enligt FAR (2011) finnas risk att revisorn blir för välvilligt inställd 

till klientens intresse. Det medför att förtroendet för revisorns självständighet och 

opartiskhet sjunker. I regeln om vänskapshot tas problemet upp kring den personliga 

relationen vid mångåriga vänskapsband, Carrington (2014) nämner här som exempel då 

revisorn och klientens ekonomichef har varit vänner sedan barnsben. Även ofta 

återkommande sociala kontakter eller indirekta kontakter via en anhörig anses vara 

personliga relationer. En klient som varit kund under en lång följd av år kan även 

resultera i en slags tillitssituation för klienten, vilket kan medföra att revisorns kritiska 

tänkande avtar och öppnar då för brister i granskningen FAR (2011). 

 

Skrämselhot 
Om det på ett sätt som inger obehag utövas hot eller påtryckningar mot revisorn 

föreligger det enligt FAR (2011) skrämselhot vilket rubbar dennes möjlighet att utföra 

ett självständigt och opartiskt uppdrag. Om det inträffar skall uppdraget upphöra om det 

inte finns möjlighet att eliminera hotet. Till dessa hot räknas dock inte vanliga 

ifrågasättanden av ställningstaganden gjorda av revisorn. Ett exempel på ett sådant hot 

tas upp: ”Revisorn känner ett obehag inför att lämna en oren revisionsberättelse efter det 

att vd, som är en inflytelserik person i den mindre ort som revisorn verkar i, sagt att allt 

annat än en revisionsberättelse enligt standardlydelsen 'kommer att få konsekvenser' för 

revisorn personligen.” (Carrington, 2014, s. 213). 

 

Generalklausulen 

Omständigheter som inte täcks av dessa fem förtroendeskadliga förhållanden och som 

kan föranleda att förtroendet för opartiskhet eller självständighet rubbas täcks upp av 
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generalklausulen, och medför i dessa fall att revisorn skall avböja eller avsäga sig 

uppdraget FAR (2011). 
 
4.2.2 Elimineringsåtgärder 

I vissa revisionsuppdrag där förhållanden finns enligt de ovanstående punkterna kan 

omständigheter finnas som ändå medför att revisorn kan behålla uppdraget. Det kan röra 

sig om affärstransaktioner mellan revisorn och klienten som är av vardaglig och ordinär 

karaktär med samma villkor som för andra. En tidigare anställning där befattningen inte 

haft någon anknytning till det revisionen avser och anställningen ligger några år bakåt i 

tiden behöver inte vara ett hot (FAR, 2011). 

 

Motåtgärder 

En revisor kan vidta motåtgärder som reducerar eller eliminerar hoten till en godtagbar 

nivå som medför att uppdraget kan genomföras utan att det finns anledning till att 

ifrågasätta opartiskheten eller självständigheten kan det ändå gå att genomföra 

revisionsuppdraget. Vilka åtgärder som behöver genomföras måste bedömas från fall till 

fall (FAR, 2011). I vissa fall räcker det att genomföra interna åtgärder inom byrån, 

medan andra kan kräva externa åtgärder. De behöver då prövas mot god revisionssed 

 

Byråinterna åtgärder 
I fall där risken för förtroendet är större men ändå kan anses som mindre allvarliga, kan 

goda rutiner inom byrån som säkerställer kvaliteten vara tillräckliga. Det kan bli 

nödvändigt att tydliga gränser dras mellan de olika revisionsuppdragen eller att en 

annan revisor träder in i uppdraget och lämnar en så kallad second opinion. Även en 

kompletterande granskning av en revisor som inte ingår i revisionsteamet kan enligt 

FAR (2011) vara tillräcklig för att neutralisera hotet.´ 

 

Externa åtgärder 
I vissa fall kan situationer uppstå då revisorn, eller någon i revisionsteamet har lämnat 

rådgivning i en fråga som omfattas av revisionsuppdraget och har väsentlig betydelse 

för klienten. FAR (2011) beskriver möjligheten för att neutralisera hot genom att en 

extern revisor går in och lämnar en second opinion. 

 
4.2.3 Dokumentering  

Analysmodellens utformning kräver även att revisorn dokumenterar det arbete som 

genomförts i revisionsuppdraget, där skall det uppges för de förhållanden som haft 

betydelse för analysmodellens tillämpning. FAR (2011) tar upp att i dokumenteringen 

skall information finnas med som medför att revisorns opartiskhet och självständighet 

kan bedömas i efterhand 

 
4.2.4 Analysmodellens flöde 

I början av empiriavsnittet visas FAR:s förslag på hur analysmodellen kan tillämpas i 

revisionsarbetet när nya uppdrag, eller omständigheter i befintliga, kan misstänkas 

rubba oberoendet. Först klargörs om uppdraget skall betraktas som revisions- eller 

konsultuppdrag. Vid konsultuppdrag måste det kontrolleras om det är av sådant slag att 

oberoendet riskeras att rubbas i revisionsbyråns befintliga uppdrag. Detta kan vara 

aktuellt om till exempel en konsult inom samma revisionsbyrå får ett uppdrag där den 

företräder en klient vid en tvist. Skulle motparten vara en revisionsklient skall revisorns 
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opartiskhet och självständighet genomgå en prövning enligt analysmodellen. Då 

uppdraget inte rör sig om revisionsverksamhet kräver detta inte någon dokumentation. 

Prövningen genomförs av revisorn då det är denne som skall säkerställa oberoendet i sitt 

revisionsuppdrag (FAR, 2011). 

 

Nästkommande del är att undersöka om det föreligger jäv enligt Aktiebolagslagen eller 

andra tillämpliga lagar. Om jäv föreligger kan denne revisor inte under några 

omständigheter utses att utföra revision i detta bolag. Skulle revisorn redan vara utsedd 

är den tvingad att avgå. Nästa steg blir att pröva om det enligt analysmodellen föreligger 

hot mot oberoendet. Finns det inte några sådana hot kan revisionsuppdraget accepteras. 

Skulle det förekomma hot skall dess styrka bedömas i samband med motåtgärder för att 

avgöra om oberoendet kan ifrågasättas. Om så är fallet avsägs eller avböjs uppdraget. 

Oavsett om revisorn behåller eller avgår från uppdraget skall oberoendeprövningen 

alltid dokumenteras (FAR, 2011). 

 

4.3 Intervjuer 
 

Respondent Befattning Organisation 

Respondent 1 Auktoriserad revisor sedan 2008 Revisionsbyrå 

Respondent 2 Auktoriserad revisor sedan 2000 Revisionsbyrå 

Respondent 3 Auktoriserad revisor sedan 2007 Revisionsbyrå 

Respondent 4 Auktoriserad revisor sedan 2008 Revisionsbyrå 

Respondent 5 Revisor Skatteverket 

Respondent 6 Revisor Skatteverket 

Respondent 7 VD Ägarlett aktiebolag 

Respondent 8 VD Ägarlett aktiebolag 
Tabell 2 Respondenttabell 

Vi har valt att hålla respondenterna anonyma i uppsatsen då det underlättar för att få 

öppna och ärliga svar som överensstämmer med verkligheten. I tabellen ovanför 

presenteras respondenternas bakgrund. Det som har framkommit av intervjuerna med 

respondenterna presenteras i följande avsnitt. 

 
4.3.1 Klienternas syn på oberoendet 

Samtliga respondenterna uppger att klienterna på något sätt är införstådda i att de skall 

vara oberoende. Respondent 1 svarar att de i vissa fall behöver säga ifrån då klienterna 

ibland förväntar sig mycket av revisorernas tjänster, eller att de inte har någon möjlighet 

att hjälpa till inom vissa områden och fortfarande upprätthålla oberoendet. Ibland kan 

det vara som så att de inte alltid förstår eller vet vad oberoendet innebär. Både 

respondent 2 och 3 uppger att vissa klienter är väl medvetna om vad revisorn får hantera 

och vad som kan riskera oberoendet. Dock upplevs de flesta klienterna som att de inte 

reflekterat över att revisorn behöver förhålla sig oberoende. Respondent 3 beskriver 

även att merparten av klienterna kallar alla som arbetar som konsult inom ekonomi för 

revisorer oavsett om de arbetar med bokföring eller revision. 

 
4.3.2 Analysmodellen i praktiken 

Respondent 1, 2 och 4 uppger att arbetet med analysmodellen sker kontinuerligt genom 

uppdraget under året. Som påskrivande revisor behöver de hålla en god kontroll över 

hur den används även om det inte alltid är de själva som fyller i den under arbetets gång, 
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det är dock den påskrivande revisorn som är ansvarig att den stämmer och har använts 

korrekt. I slutet av varje revisionsuppdrag utvärderas analysmodellen för att klargöra om 

oberoendet har bibehållits. Analysmodellen hanterar alla som ingår i revisionsteamet 

och säkerställer därigenom att det inte finns några hot mot uppdragets oberoende hos 

medarbetarna. Respondent 1 lyfter även fram att arbetet med analysmodellen under 

revisionsuppdraget är viktigt, det kan uppstå situationer där oberoendet hotas som inte 

fanns från början. Frågor eller konsultuppdrag uppkommer som revisorn inte kan 

hantera utan att hota oberoendet. Även andra faktorer lyfts fram som exempel om det 

kommer in en ny ägare som revisorn har tidigare kopplingar till och detta kan resultera i 

att revisorn behöver kliva av revisionsuppdraget eller vidta andra åtgärder för att 

undanröja beroendehotet. Respondenten tar också upp att om det uppstår hot mot 

oberoendet är det inte givet att revisorn behöver frånsäga sig uppdraget. Det kan 

avvärjas genom att en annan revisor inom byrån gör second opinion på revisionen och 

därmed är med och delar ansvaret. I vissa fall kan det även krävas att en revisor från en 

annan revisionsbyrå anlitas för en second opinion. Respondenten uppger att det sällan 

behövs. 

 

Respondent 2 beskriver hur analysmodellen alltid finns med i bakgrunden i 

revisionsarbetet och därför används naturligt. Uppstår det något som revisorn känner 

skulle vara obekvämt för denne att skriva i revisionsberättelsen, då är revisorn utjävad. 

Något som alla respondenterna tar upp är vikten av att revisorn har en hög grad av 

integritet i arbetet. De måste kunna vara vaksamma i situationer där det finns risk att 

oberoendet hotas och agera därefter. Respondent 3 uppger att för klienten har denne inte 

direkt något att förlora på att revisorn frångår oberoendet, utan det är revisorn som har 

mycket att förlora på detta. Om revisorn har skrivit på en revisionsberättelse där det inte 

borde ha gjorts får det stora konsekvenser för den enskilda revisorn. Respondenten 

uppger att de flesta revisorer har stor respekt inför en granskning av revisorsnämnden. 

Men även att det finns en stor yrkesstolthet inom revisorskåren och de vill genomföra 

ett korrekt arbete. Respondenten tar också upp problemen med att följa analysmodellen 

bokstavligt, speciellt tydligt blir det på en sådan liten ort som respondenten är verksam 

på då de ofta stöter på klienter i vardagen. Det blir en annan situation om revisorn skulle 

umgås regelbundet med en klient. Respondenten förtydligar också att den vardagliga 

kontakten generellt inte ställer till några problem att ändå förhålla sig oberoende. 

 

Respondent 1 och 3 uppger att analysmodellen är väldigt teoretisk och det då får stora 

konsekvenser för i synnerhet små företag. Det blir då en stor del av arbetet som utgörs 

av dokumentation och arbete runt säkerställandet av oberoendet. Det finns många lagar 

och regleringar som revisorerna skall arbeta efter och det lämnar därför mindre 

utrymme att leverera tips och råd runt revisionsarbetet eftersom det då blir väldigt 

kostsamt för klienten. Respondent 1 berättar vidare att rotationsregler skulle kunna vara 

något som kan hjälpa till att upprätthålla oberoendet, men detta skulle vara kostsamt och 

medföra mycket extraarbete för revisorerna och klienterna. Respondenten beskriver 

också att det är viktigt med integriteteten hos revisorn samt att de dokumenterar vad 

klienten har för inställning gentemot lagar och regler. De dokumenterar även detta och 

det är avgörande för om de kan arbeta med vilka klienter de tar in. Är det något som inte 

känns bra är det en fördel att neka klienten för att undvika att hamna i en situation där 

det uppstår problem. Respondent 1, 2 och 4 uppger att de inom deras revisionsbyrå även 

arbetar med centrala funktioner för att undvika hot mot oberoendet där kontorscheferna 
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och medarbetare i nyckelpositioner behöver stämma av att det inte föreligger hot inom 

områden som byrån arbetar med. Det behöver då inte vara lokalt på deras kontor utan 

för hela koncernen. De har inom byrån funktioner som de kan vända sig till för 

rådgivning i vissa uppkomna situationer, en så kallad risk manager. De bedömer då 

situationen mer ingående och ger råd om revisorerna kan fullfölja sitt uppdrag. 

 

Respondenterna från skatteverket uppger att de inte arbetar efter analysmodellen som 

revisorerna inom privat sektor är styrda av. Deras oberoende regleras av jävsreglerna i 

11 § Förvaltningslagen och även 1 § 20 kapitlet i Brottsbalken. 

 
4.3.3 Frånsagda uppdrag 

Respondent 1 uppger att den har behövt frånsäga sig uppdrag där oberoendet har varit 

hotat. Ett av dessa uppdrag var när en tidigare anställd från revisionsbyrån gick direkt in 

som styrelseledamot i bolaget för revisionsuppdraget. Detta resulterade att respondenten 

behövde kliva av uppdraget. I ett annat fall tillträdde en tidigare partner från 

revisionsbyrån i styrelsen hos klienten. Det gjordes då en utvärdering med hjälp av risk 

managementgruppen och de kom fram till att respondenten kunde sitta kvar då det 

förflutit tillräckligt lång tid mellan anställningen hos revisionsbyrån och tillträdet i 

styrelsen för att det inte skulle hota oberoendet i uppdraget. Respondenten förklarar att 

det behövs god insikt i sina uppdrag för att upptäcka och undvika att dessa situationer 

uppstår. Respondenten ger information om att det är vanligare att de avböjer nya 

uppdrag än att de behöver kliva av uppdrag på grund av hot mot oberoendet. 

 

Respondent 2 berättar om ett tidigare uppdrag där klienten dömdes för ekonomisk 

brottslighet och senare genom företrädare ställde krav mot respondenten där de ansåg att 

den skulle upptäckt detta. Detta genomgick granskning av risk management och ärendet 

resulterade aldrig i några påföljder. Det resulterade dock i att oberoendet var hotat och 

respondenten avgick från de två revisionsuppdragen för den klienten. Respondent 3 

uppger att det den inte behövt avsäga sig ett uppdrag där oberoendet varit hotat, dock är 

analysmodellen ett bra medel att använda då det inte riktigt fungerar i samspelet mellan 

revisorn och klienten. Respondenten nämner en situation den var med om där en klient 

bjöd in samarbetspartners till en middag där upplägget inte framgick tydligt innan. Där 

bjöds det på mat, dryck och övernattning och respondenten kände i efterhand att det inte 

var riktigt lämpligt att närvara vid den tillställningen och borde tackat nej, respondenten 

uppger att det inte påverkat oberoendet. Respondent 4 har behövt frånsäga sig uppdrag 

på grund av hot mot oberoendet och även vidtagit andra åtgärder för att upprätthålla 

detta. Respondent 5 och 6 har inte behövt att frånsäga sig uppdrag som skatterevisorer, 

dock uppger respondent 6 att den behövt göra detta vid tidigare anställning som revisor 

inom privat sektor. 

 
4.3.4 Klienters påverkan i revisionsuppdraget 

Respondenterna som är revisorer i privata revisionsbyråer uppger att det händer att 

klienterna inte vill att vissa delar skrivs i revisionsberättelsen. Respondent 1 beskriver 

att de i dessa fall behöver hålla fast vid sin integritet och inte bli rädd eller låta sig 

påverkas av principalen. Det är även lättare att arbeta korrekt om det inte föreligger 

någon tidspress i uppdraget. När det uppstår situationer där något är oklart kan de då 

även diskutera och ta hjälp i ärendet av en kollega. Respondent 2 tar upp att de flesta 

klienterna vill hålla sig väl med revisorn och att det ibland känns som att det finns 



 

 20 

baktankar när de är ovanligt trevliga. Det gäller i dessa situationer att vara extra vaksam 

som revisor. Respondent 3 uppger att de flesta accepterar det som revisorn säger men att 

det finns fall där klienten försöker påverka resultatet. På frågan om det finns en risk för 

att revisorerna påverkas av VD:s intresse om vad som skall framgå av revisionsarbetet 

uppger respondent 1 att det inte skall göras, och att det är ägarnas intresse som 

prioriteras då revisionen skall ge en korrekt bild av bolagets redovisning och 

granskningen av den. 

 

Respondenterna som arbetar vid skatteverket uppger att deras arbete kan få stora 

konsekvenser för bolaget de utför revisionen på. Respondent 5 berättade om en situation 

där en ägare hotade med att ta livet av sig. Detta påverkar givetvis revisorns arbete, men 

det undanröjdes av att situationen lyftes till ansvarig chef och de vidtog åtgärder för att 

hantera situationen som dock inte var fullt allvarligt menad. Skatterevisorerna uppger att 

de generellt möts av stor respekt i deras arbete med revisioner. De är även mer styrda i 

kontakten med revisionsobjekten, gränsen för vad de får bli bjudna på går i praktiken 

vid en kopp kaffe och kaka. Att bli bjuden på förtäring kan vara godkänt endast i 

undantagsfall. 

 
4.3.5 Påverkan från klienter 

Respondenterna uppger att det föreligger en risk att ägarnas eller VD:s intressen kan 

påverka revisionsarbetet. I revisionen genomförs riskbedömningar som omfattar dessa 

situationer och respondenterna trycker även här på att den personliga integriteten är en 

viktig faktor i deras arbete. Respondent 1 beskriver att det är viktigt att inte endast ta in 

exempelvis VD:s uppgifter utan ta del av även andra källor. Respondenten tar upp att 

alla dokument de tar del av måste vara original för att minimera risker och att även 

personal är en viktig källa till att upptäcka eventuella oegentligheter. Respondent 4 

beskriver att det är viktigt som revisor att inte påverkas av olika målsättningar hos 

principalen och agenten. Respondent 1 nämner att situationer finns där klienter bjuder in 

på evenemang som de behöver vara vaksamma på om det kan äventyra oberoendet. Det 

är inte lämpligt att som revisor bli bjuden på aktiviteter som innebär betydande 

kostnader och att de i de fallen behöver avböja. 

 
4.3.6 Klienternas syn på revisorer 

Både respondent 7 och 8 upplever revisorer som oberoende, de beskriver att de är 

korrekta och sakliga i arbetet med revisionen. Respondenterna tar upp att revisorerna 

oftast inte har några incitament för att frångå oberoendet och har endast att förlora på att 

göra detta. Respondent 8 tar upp som exempel att den inte upplever att de kan tala om 

för revisorn eller styra vad som skall utföras i revisionsarbetet. Respondenten ger som 

exempel på att om revisorn har många uppdrag i olika bolag för samma klient kan det 

uppstå ett behov att hålla sig väl med klienten då det skulle medföra stora 

inkomstförluster för revisionsbyrån. Respondenten resonerar även vidare om risken för 

sådana hot är störst vid små eller stora revisionsbyråer, stora byråer upplevs som dyrare 

och det är då ett större arvode som de går miste om. Dock kan ett uppdrag vid en mindre 

byrå omfatta en stor andel av omsättningen. Respondenten beskriver att de är revisorns 

kunder och det är bara naturligt att de vill vårda sina kundrelationer.  

 

Uppfattningen om revisorerna beskrivs som att de har en hög grad av integritet och att 

det bör vara nödvändigt för att kunna hålla oberoendet. Respondenten tror även att 
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eftersom de större byråerna är mer kostsamma har de även råd att inneha en högre grad 

av integritet och arbetsmetoder som garanterar oberoende. En revisor med hög integritet 

ser även till att oberoendet inte äventyras. Risken för att bygga vänskapsrelationer anser 

respondenten är högre vid en mindre byrå, även en revisor som de arbetat med under 

lång tidsperiod ökar den risken. Respondent 8 resonerar vidare om att det kan vara 

problematiskt för revisorer att påpeka felaktigheter beroende på vad som behöver 

beröras. Självklara fel anser respondenten att det inte innebär några problem, men vissa 

punkter kan röra sig om olika bedömningar. Om det då berör frågor som kan tangera att 

vara brottsliga eller medföra kostnader för klienten kan de då bli känsliga att påpeka, 

vilket eventuellt äventyrar oberoendet. Det har inte funnits några situationer för 

respondent 7 eller 8 då revisorn har varit inbjuden på aktiviteter som inte varit direkt 

förknippade med arbetet. 

 
4.3.7 Övriga synpunkter 

Både respondent 1, 2 och 3 tar upp att aspekter med att de som revisorer har uppdrag för 

klienter som har konkurrerande verksamhet. De nämner att de i dessa fall behöver vara 

tydliga med hur det ligger till, och försäkra klienterna om att de har tystnadsplikt. 

Respondent 1 beskriver också att det inte är ovanligt att de i sådana fall kan behöva 

avböja nya uppdrag om de har många inom samma bransch. Respondenten nämner även 

att om risken i uppdraget är större kräver revisorn en kompensation för det genom 

arvodet. Respondent 3 beskriver att analysmodellen inte tar någon hänsyn till något 

annat än hur förhållandet med just denna klient ser ut. Respondenten resonerar även om 

att för mindre bolag borde det finnas lättnader i reglerna som hanterar hur involverad 

revisorn får vara i bokslut och redovisning. Revisionen skulle kunna genomföras bättre 

och mer effektivt om de hade fått ha mer inblick i det föreliggande arbetet. Respondent 

2 berättar om en medarbetare som tidigare arbetat på skatteverket och därför var van att 

lägga ned betydligt mycket mer tid i detaljer under revisionsarbetet. Vidare förklarar 

respondenten att detta inte fungerar för de privata revisionsbyråerna då det skulle dra ut 

på revisionsuppdraget orimligt länge samt bli väldigt kostsamt för klienten. Den 

medarbetare jävade även ut sig ett antal gånger då den tidigare arbetat med revision hos 

klienter fast då i egenskap av skatterevisor. 

 

4.4 Sammanfattning av empiri 
Respondenterna uppger att det finns en stor förståelse hos klienterna till 

revisionsbyråerna att revisorerna behöver förhålla sig oberoende i sin granskning i 

revisionsarbetet. Det framkommer även att klienterna inte alltid är fullt medvetna om 

hur oberoendet är utformat att fungera och många klienter känner inte till skillnaden 

mellan en redovisningskonsult och revisor. Arbetet med analysmodellen är väl 

implementerat i revisionsarbetet och respondenterna uppger att de använder regelverket 

under hela revisionsarbetet. Vidare framkommer även att det är den påskrivande 

revisorn som skall se till att hela teamet som arbetar med revisionsuppdraget förhåller 

sig oberoende utifrån analysmodellen, samt att det inte har uppkommit nya 

omständigheter som äventyrar oberoendet. Några av respondenterna beskriver 

funktioner inom byrån som de kan använda för att djupare analysera oberoendet än de 

som behandlas i analysmodellen, exempelvis en risk managementavdelning. 

Omständigheter där oberoendet har varit hotat eller där respondenterna har behövt 

utreda detta närmare, har rört sig om när delägare eller styrelsemedlemmar tillkommit i 

uppdrag och där den nytillkomna har varit tidigare medarbetare till respondenten. 
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Flera respondenter lyfter fram att analysmodellen innebär mycket dokumentation för 

revisorn som i sin tur blir kostsamma för klienterna, speciellt för de mindre bolagen. 

Detta menar respondenterna får konsekvenser att själva revisionsuppdraget inte får lika 

stort utrymme som det skulle kunnat få. En aspekt för oberoendet som framkommer av 

intervjuerna är hur viktig den enskilda revisorns integritet får för oberoendet. Vanliga 

situationer där hot mot oberoendet kan uppstå är när vänskapsrelationer växer fram, 

även i de situationerna uppger respondenterna att en hög integritet är viktig. Något som 

även framkommit är att revisionsbyråerna är noga med vilka klienter som tas an. Om de 

ser en risk med uppdraget är det bättre att avböja uppdraget istället för att lägga ned 

mycket arbete på undvikande av oberoendehot eller oegentligheter. De revisor från 

privat sektor uppger alla att de har behövt frånsäga sig uppdrag på grund av hot mot 

oberoendet. Även situationer där respondenten har upplevt att oberoendet kunde 

äventyrats har belysts där revisorn kände i efterhand att det borde ha undvikits. 

 

Respondenterna beskriver att tidspress inom revisionsuppdragen påverkar arbetet med 

att bibehålla oberoendet, det kan resultera i att moment förbigås eller inte granskas 

tillräckligt väl. Något som även lyfts fram är när revisorerna har uppdrag för olika 

klienter som bedriver konkurrerande verksamhet med varandra, det kan ibland behövas 

att revisorn avböjer uppdrag om den har för många klienter inom samma bransch. Några 

respondenter har lyft fram att lättnader i analysmodellen skulle behövas för mindre 

bolag och en respondent beskriver hur de mest effektiva och bästa revisionerna 

genomförts då revisorn varit involverad i upprättandet av bokslutet och redovisningen. 

Respondenterna som är klienter till revisorerna uppger att de i de flesta fall inte ser 

några incitament för revisorerna att frångå sitt oberoende eftersom de har mycket att 

förlora på detta. Dock kan de se ett problem i att revisorerna inte vågar vara allt för 

kritiska då de riskerar att förlora klienten till en annan revisionsbyrå. Klienterna 

beskriver även att de inte upplever det som att de kan styra vad som skall framkomma i 

revisionsberättelsen, samt att de upplever en hög grad av integritet hos sina revisorer. 
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5 Analys 
5.1 Oberoendet 
Jensen & Meckling (1976) menar att det är relationen mellan agenten och principalen 

som är problemet i agentteorins grundmodell. Utifrån denna problematik menar de att 

det uppstår ett behov av revision och internkontroll i syfte att leverera tillförlitlig 

information. Det föreligger en risk för att principalen eller agentens intressen kan ge 

fördel för den ena parten. För att båda parterna skall ha lika förutsättningar är det av vikt 

att revisionen genomförs av en oberoende och opartisk revisor. I syfte att säkerställa 

revisorns oberoende tillämpas revisorslagen, aktiebolagslagen, analysmodellen samt 

branschpraxis för god revisorssed framtaget av FAR och SRS. Samtliga åtta 

respondenter var av uppfattningen att gällande regelverk fungerar för att säkerställa 

revisorernas oberoende. Respondenterna 1-4 anser att analysmodellen är tillräcklig för 

att säkerställa oberoendet både inför, löpande och efter en revisionsberättelse. Med 

tillräcklig menar de fyra respondenterna att analysmodellen är heltäckande och lämnar 

inga luckor för egen tolkning. Som det presenteras under rubriken analysmodellen tas 

alla former av hot och elimineringsåtgärder upp. Det är också viktigt att en gång 

poängtera det faktum att analysmodellen inte bara gäller för påskrivande revisor utan 

gäller för alla inblandade i revisionsberättelsen. Respondent 1 lyfter fram att om 

revisorn själv eller internt inte kan avgöra om oberoendet är hotat kan en revisor från 

utomstående revisionsbyrå anlitas för att göra en opartisk bedömning av hotet. 

Respondenterna 1-4 lägger alla till att den personliga integriteten är viktig för att 

garantera oberoende. De är överens om att lagar och praxis är helt meningslösa om 

revisorn inte följer dem. Vidare var respondenterna 1-6 överens om att deras klienter var 

införstådda med kravet på oberoende. Respondenterna 7-8 bekräftar att de är införstådda 

med att revisorerna skall vara oberoende och följa lagar och praxis samt anser att 

revisorn har mest att förlora på att inte följa lagar och praxis. 

 

5.2 Behov av information 
Ett företags behov av pålitlig ekonomisk information, menar Svanström (2008) är ett 

grundläggande behov för att återspegla företaget hälsa. Om det uppstår felaktigheter 

eller om en part medvetet undanhåller information uppstår problem. I företag som har 

en ledning och en anställd VD kan en konflikt uppstå i form av att de båda parterna har 

olika mål som de eftersträvar. I många fall har ledningen mer långsiktiga mål medan 

VD:n ofta har ett bonussystem som är kopplat till resultat. Konsekvensen blir att VD:n 

tenderar till att fatta beslut som leder till ökad vinst på kort sikt vilket motstrider 

ledningens strategi. Då det är ledningen som anlitar revisorn finns risken att det blir 

ledningens intressen som prioriteras. Även om uppfattningen kan vara att ledningen 

skall prioriteras så måste revisorn förhålla sig opartisk och oberoende. Respondent 1 

säger att finns en risk att ägarna eller VDs intressen kan påverka revisionsarbetet. För 

att minimera denna risk så menar respondent 1 att det är viktigt att samtlig information 

samlas in alltså inte bara den information som VD:n levererar utan gärna information 

från ekonomiansvarig eller anställd i annan nyckelposition. Respondent 1 belyser vikten 

av att information som samlas in skall vara i originalutförande för att minimera risken 

för felaktigheter. Kravet på revisorernas oberoende styrs, som tidigare nämnts, av lagar 

och praxis och så länge den personliga integriteten hålls kommer revisionsberättelsen att 

spegla företagets ekonomiska hälsa på ett korrekt sätt.  
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5.3 Intressenter 
Problemen som felaktig information kan leda till är bland annat en felaktig ekonomisk 

bild. En inkorrekt bild av företagets ekonomiska hälsa påverkar inte bara ledningen och 

VD:n utan alla intressenterna till företaget. Forslund (2009) tar upp de övriga direkta 

intressenterna som är anställda, kunder, leverantörer, långivare, intresseorganisationer 

samt stat och kommun. Diamant (2004) tar upp de indirekta intressenterna potentiella 

aktieägare (investerare) och allmänheten (omvärlden). Hatch (2006) menar att alla 

intressenters intresse skall prioriteras lika men Hatch antyder att det finns incitament 

som talar för att ägarnas intressen prioriteras framför någon annan. Respondent 1 

bekräftar detta genom att på fråga 6 i intervjuguide 1 svara att ägarnas intressen skall 

prioriteras. Risken med att prioritera en intressents intressen för en annan kan enligt 

Svanström (2008) ge upphov till asymmetrisk information, alltså information som inte 

helt korrekt. Det kan leda till en felaktig värdering av företaget vilket kan påverka 

kapitalplacering, investeringar med mera. Samtliga intressenter påverkas om det uppstår 

asymmetrisk information. Kravet på revisorernas oberoende syftar till att motverka 

problemet med olikheterna i informationsflödet. I revisorslagen och aktiebolagslagen 

finns regelverk för hur revisorn skall arbeta men det saknas en ordagrann förklaring för 

detta problem. Svanström (2008) tar upp exempel på hur informationsproblemet kan 

lösas och menar att ett upprättande av optimala kontrakt mellan styrelsen och ledningen 

där krav på redovisning av all tillgänglig information skall presenteras skulle kunna 

vara en lösning. Även Jensen & Meckling (1976) anser att tydliga kontrakt minimerar 

risken för oegentligheter mellan inblandade parter och skapar en balanserad relation. 

Diamant (2004) belyser problemet med en för stark relation till ägarna eftersom det kan 

påverka oberoendet. Vidare menar Diamant att det är revisorernas uppgift att samla 

information från ledningen, granska den och sedan leverera den till ägarna som då kan 

kontrollera att ledningen driver företaget i ägarnas intresse. Denna oberoende 

granskning svarade respondent 2-4 att de vidhåller. 

 

5.4 Arvoden 
Sawan & Hamuda (2014) tar upp problematiken som de mindre revisionsbyråerna 

måste hantera. En mindre revisionsbyrå med en lägre omsättning riskerar mer för varje 

förlorad kund än vad en större revisionsbyrå gör. De mindre revisionsbyråerna kan 

därför bli mindre benägna att rapportera oegentligheter eftersom de riskerar att kunden 

byter till en konkurrerande revisionsbyrå. Vidare menar Sawan & Hamuda (2014) att de 

mindre revisionsbyråerna har svårare att möta kraven som stora företag har på sin 

revision. De stora revisionsbyråerna har dock ett annat problem i form av att deras höga 

omsättning ökar risken för stämningar från missnöjda klienter. För att kompensera för 

denna risk kommer arvodena i de större revisionsbyråerna att vara större, detta kallas för 

”Deep pocket hypothesis” (Sawan & Hamuda 2014). Respondent 8 har uppfattningen 

att de större revisionsbyråerna har större arvoden och ser risken som kan uppstå om en 

klient utgör för stor del av revisionsbyråns omsättning. 

5.5 Dokumentation 
Plaats (2000) beskriver hur oberoendet säkerställs genom att fokus ligger på opartiskhet 

och integritet hos de enskilda revisorerna, som tillsammans med regleringar över vad 

som tillåts samt noggrann dokumentation av det som görs i revisionsberättelsen (Plaats 

2000). Respondenterna 1-4 säger att dokumentationen är bra för att säkerställa en 

korrekt revision men ger samtidigt uttryck för att kostnaden för kunden kan bli onödigt 

hög. Tiden som läggs på dokumentation tar till viss del fokus från revisionsarbetet 
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eftersom revisorerna inte känner att de kan fakturera kunden för den faktiska tiden. 

Respondent 7 upplever att som kund betalar ett betydande belopp för revisionen och ser 

gärna att arvodet stiger mer. 
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6 Slutsatser och reflektioner 
6.1 Slutsatser 
I studien som denna uppsats bygger på framkommer att analysmodellen är ett gediget 

och väl genomarbetat regelverk för revisorerna att förhålla sig till och arbeta efter. Det 

har i undersökningen inte framkommit något som tyder på att det i analysmodellen finns 

brister som täcker de situationer som kan utgöra hot mot oberoendet. I intervjuerna 

uppger respondenterna att analysmodellen är ett självklart verktyg som de kontinuerligt 

använder. Hur de använder modellen skiljer sig åt till viss del, en respondent menar att 

regelverket används i början samt i slutet av revisionsuppdraget. Under det pågående 

uppdraget uppger respondenten att reglerna i analysmodellen finns med i bakgrunden, 

men att någon aktiv skriftlig dokumentation ej sker. Detta kan ge utrymme till hot mot 

oberoendet då faktorer som tidspress kan resultera i att väsentliga hot förbises. I de fall 

då en medarbetare i revisionsteamet med en junior roll är den som sköter det praktiska 

arbetet när analysmodellen fylls i, och den påskrivande revisorn skriver under 

dokumentationen kan bristen av erfarenhet lämna utrymme för att hot mot oberoendet 

inte upptäcks. Är den påskrivande revisorn väl involverad i dokumentationen bör 

dennes erfarenhet av arbetet vara tillräckligt för säkerställandet att sådana fel inte 

inträffar. 

 

Något som tydligt har framkommit av undersökningen är vikten av integritet för 

säkerställandet av revisorernas oberoende. Analysmodellen hanterar de hot som kan 

uppstå, men eftersom det åligger den enskilda revisorn att själv pröva sitt oberoende 

kräver det förmågan att rannsaka sitt eget arbete och omkringliggande faktorer. 

Revisorn behöver även en hög grad av integritet för att kunna stå emot påtryckningar 

och önskemål från klienterna. Så länge integriteten upprätthålls uppstår oftast inga 

problem med oberoendet då revisorn kan avvärja de uppkomna hoten innan de inträffar. 

Ett av de problemområden där hot mot oberoendet uppstår är när revisorerna innehar ett 

revisionsuppdrag under en längre tid, det kan då växa fram vänskapsrelationer. Detta 

kan vara svårt för revisorn att konstatera då denna relation inte fanns från början när 

uppdraget startade. Det sker inte någon yttre kontroll av att analysmodellen efterlevs, 

annat än i fall då det finns misstanke eller förmodan om att oberoendet varit hotat. 

Under arbetet är det den enskilda revisorn som själv prövar sitt oberoende. 

Problematiken med frånvaron av en utomstående granskning blir tydlig i Almgrens 

artikel i Svenska Dagbladet, där revisorerna för SCA anses ha frångått oberoendet samt 

inte varit tillräckligt kritiska i deras granskning av bolaget. I detta fall har det handlat 

om erfarna revisorer på en stor byrå med väl utbyggda interna kontrollfunktioner som 

därför borde ha åskådliggjort bristerna.  

 

I undersökningsdelen har revisionsuppdraget och formen för hur revisorer utses 

diskuterats. Analysmodellen begränsar inte hur länge revisorn kan inneha sitt uppdrag 

utan det är endast om oberoendet av revisorn upplevs som hotat som den skall avgå. 

Klienterna till revisorerna upplever det som omständligt då nya revisorer tillkommer, 

eftersom det medför merarbete för dem när nytillträdda skall sätta sig in i deras 

verksamhet. En tvingad rotation skulle motverka problemen med långa uppdrag, 

samtidigt är det ingen garanti för att detta skulle medföra mer än en marginell 

förbättring. Resonemang kring huruvida en statlig tillsättning av revisorer skulle 

påverka oberoendet, det skulle då kunna utformas så att revisorn tillsätts utifrån ett 

register över revisorerna samt att arvodet betalades via en statlig avgift. Vi är av 
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uppfattningen att en sådan modell skulle medföra er oberoende revisorer då det liknar 

hur det fungerar för revisorerna som arbetar på Skatteverket. Dock ser vi problem med 

att en sådan modell skulle fungera alltför stelbent och revisorernas förståelse för 

klienternas verksamhet skulle minskas. Det bekräftas även av respondenterna som 

uppgav att de mest effektiva och bästa revisionerna genomförs då revisorn haft god 

insyn och delaktighet i upprättandet av redovisning samt bokslut. Eftersom det har lyfts 

fram av respondenterna att en stor del av arvodet för revisionsarbetet utgörs av arbete 

med dokumentation och säkerställande av oberoendet finns det ett behov och önskan 

om ändringar i regelverket. En sådan ändring skulle kunna vara utformad så att mindre 

bolag får lättnader av dokumentationskravet samt reglerna för självgranskningshot. 

Därigenom skulle arbetet med själva revisionen få mer utrymme och omfatta fler delar 

av redovisningen. 

 

Vilka intressenters behov och önskemål som tillvaratas är ett problemområde. I 

revisionsarbetet är det ägarnas och statens informationsbehov som i första hand skall 

tillvaratas. Vi ser risker i att andra intressenter prioriteras, det kan handla om ledningens 

intresse som blir styrande, exempelvis om en VD:s ersättning är knuten till bolagets 

resultat, det finns en risk att VD:n då manipulerar hur bolagets redovisning utformas 

och presenteras. Justeras resultatet för att passa VD:n som då får egen vinning av detta 

och revisorn inte kontrollerar informationen korrekt resulterar det i att orättvis 

information når de som har den juridiska direkta rätten till informationen. Det är därför 

av vikt att revisorerna levererar en revision där de fullt ut säkerställer oberoendet så att 

alla intressenter till bolaget har tillgång till korrekt och rättvis information. Problemen 

som kan uppstå när ett rättvist informationsbehov inte levereras har lyfts fram i 

Almgrens artikel i Svenska Dagbladet där revisorerna fått skarp kritik då de uppges ha 

åsidosatt ägarnas intresse till förmån för ledningens, och sin egen, samt revisionsbyråns 

intressen. Stora ägarinstanser som bland andra AMF gjorde på bolagsstämman tydligt 

att förtroendet för revisorerna är förbrukat och att de kommer yrka på ett byte av 

revisionsbyrå under nästa år. Ett byte av revisorer kommer då resultera i kännbara 

förluster av arvodesintäkter för revisionsbyrån. 

 

Storleken på revisorers arvode öppnar även för uppkomsten av risker för 

revisionsbyrån. Tar revisionsbyrån ut ett arvode som upplevs högt öppnar det för ”Deep 

pockets hypothesis”. Klienter som upplever att det har funnits brister i den levererade 

revisonen kan då se möjligheter att försöka få ut skadestånd från revisionsbyrån. Detta 

bekräftas från en av respondenterna som varit med om en sådan situation, även om just 

den händelsen inte resulterade i något skadestånd blir det ändå kostsamt för 

revisionsbyrån att hantera och utreda situationen. En större revisionsbyrå utsätts för 

högre risk att dessa problem inträffar och har ofta mer att förlora då en välkänd byrå är 

mer känslig beträffande ryktet om deras varumärke. Det framkommer även i 

undersökningen att revisionsbyråerna räknar med dessa problem då de fastställer 

arvodets storlek, det görs särskilt när de har klienter vars verksamhet medför en högre 

risk för felaktigheter. De större revisionsbyråernas högre arvode bekräftas även av 

klientrespondenterna som upplevde dessa som väsentligt dyrare än mindre byråer. 

 

6.2 Reflektioner 
Arbetet med undersökningen för denna uppsats har visat på svårigheterna att konstatera 

vart oberoendet fallerar. I majoriteten av revisionsuppdragen verkar oberoendet fungera 



 

 28 

väl, och det beror snarare på mindre lämpliga revisorer än att det är regelverket och 

yrkeskåren som innebär problem. Det har framkommit en del som tyder på att 

revisionsreglerna behöver förändras efter vilka bolag som granskas och 

omständigheterna därvid. Vi resonerar så att en lättnad i oberoendereglerna för mindre 

byråer skulle vara lämpligt då detta skulle utmynna i mer effektiva granskningar som 

även tillför mer till samhället då fler oegentligheter kan upptäckas och motverkas. När 

det handlar om stora bolag, och då syftar vi i huvudsak på börsnoterade bolag där 

allmänintresset är större ser vi att någon sorts rotationsregler kan vara lämpligt samt 

utomstående granskning av oberoendet.  

 

Vi är medvetna om problematiken med metoden för denna uppsats då det kan vara 

problematiskt att få fullständigt ärliga svar från respondenterna eftersom 

undersökningen behandlar ett område som anses känsligt. Det finns därför en risk att 

väsentlig information inte framkommer under intervjuerna. Vår uppfattning från våra 

intervjuer är dock den att de respondenter som medverkat i vår undersökning varit väl 

samarbetsvilliga samt öppna för att svara ärligt på våra intervjufrågor. En 

undersökningsmetod som förmodligen skulle resultera i djupare förståelse för 

oberoendeproblematiken skulle vara deltagande observationer under en längre 

tidsperiod. 
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Bilaga A: Intervjuguide 1 
Besvarad av respondent 1 till 4 

Fråga 1: 

Tror du att era klienter är införstådda med att ni som revisorer skall vara oberoende? 

 

Fråga 2: 

Hur använder ni analysmodellen? 

Är den tillräcklig för att säkerställa oberoendet? 

Saknar ni något eller anser ni att det finns brister i analysmodellen? 

 

Fråga 3: 

Har ni på er byrå ytterligare rutiner utöver analysmodellen för att upprätthålla 

oberoendet. 

 

Fråga 4: 

Har du någon gång behövt frånsagt dig ett uppdrag som revisor på grund av att 

oberoendet varit hotat? 

 

Fråga 5: 

Har du varit med om att en klient har försökt att påverka revisionsuppdraget? 

 

Fråga 6: 

Finns det en risk att ägarens intresse prioriteras framför företagsledningens intresse? 

 

Fråga 7: 

Finns det någon ytterligare fråga du anser att vi borde ha ställt? 
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Bilaga B: Intervjuguide 2 
Besvarad av respondent 5 och 6 

Använder ni samma analysmodell som revisorer inom den privata sektorn? 

Om inte, har ni ett eget regelverk för att kontrollera ert oberoende under ett 

revisionsuppdrag? 

Hur fungerar det? 

 

Fråga 2: 

Har du någon gång behövt frånsagt dig ett uppdrag i en revison på grund av att 

oberoendet varit hotat? 

 

Fråga 3: 

Har du varit med om att någon har försökt att påverka dig i arbetet med en revision? 

 

Fråga 4: 

Anser du att det finns en risk att VD eller styrelsens intresse prioriteras framför 

revisionens syfte i ett revisionsuppdrag när det utförs av en privat revisor? 

 

Fråga 5: 

Anser du att det finns några brister inom de regelverk som revisorer arbetar efter? 

 

Fråga 6: 

Finns det någon ytterligare fråga du anser att vi borde ha ställt? 
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Bilaga C: Intervjuguide 3 
Besvarad av respondent 7 och 8 

Fråga 1 

Vad har du för uppfattning om revisorns oberoende? 

 

Fråga 2 

I vilka situationer tror du att det kan vara svårt för en revisor att vara helt oberoende? 

 

Fråga 3 

Vad har du för allmän uppfattning när det gäller förtroende gentemot revisorn? 

 

Fråga 4 

Har du varit med om att revisorn avsagt sig uppdrag eller sagt ifrån i ett uppdrag på 

grund av oberoendet? 
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