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Sammanfattning 
 
Enrons kollaps år 2001 aktualiserade frågan om revisorns oberoende. Ett ämne som till stor 
del utgör själva grundstommen i revisorsyrket. Enronskandalen förde med sig en ordentlig 
restriktion av amerikanska, men även svenska, regelverk. Dessa reglementen åsyftar att 
säkerställa revisorns oberoende gentemot sina klienter, för att minska risken för nya 
redovisningsskandaler. I Sverige infördes analysmodellen i revisorslagen den första januari år 
2002. Enligt analysmodellen ska den enskilde revisorn inför varje nytt granskningsuppdrag, 
samt löpande närhelst anledning finns, kontrollera att han eller hon kan anses vara oberoende 
utifrån fem definierade hotbilder mot revisorns oberoende. Under samma period som 
analysmodellen skrevs in i revisorslagen antogs EU-rekommendationen 2002/590/EG, vilken 
behandlar revisorns oberoende i EU. Denna rekommendation skiljer sig inte på många 
punkter från den svenska analysmodellen, med undantag för dess inrådan om revisorsrotation. 
Enligt rekommendationen ska en revisor som har suttit på samma revisionsuppdrag under en 
tidsperiod på sammanlagt sju år i följd avsäga sig uppdraget. 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur revisorer betraktar oberoendet samt 
analysmodellen och revisorsrotationen, för att avgöra hur tillfredsställande dessa verktyg 
fungerar. För att besvara studiens syfte tillämpades kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
med sex revisorer i Umeå. 
 
Undersökningen visar att revisorernas inställningar till oberoendet, och till de instrument som 
ska garantera det, varierar ganska kraftigt. I stort anser dock respondenterna att 
analysmodellen uppfyller sitt syfte mer tillfredsställande än revisorsrotationen, och att 
modellen har medfört ett mer strukturerat sätt för revisorer att hantera 
oberoendeproblematiken. Revisorerna var på det stora hela betydligt mer negativt inställda till 
revisorsrotation än till analysmodellen. Kritiken bottnade främst i den tappade effektivitet och 
den företagsspecifika kunskapsförlust som revisorerna ansåg blir följden av ett revisorsbyte. 
Huruvida ett fullkomligt oberoende kan uppnås i praktiken var revisorerna oense om. En 
förekommande uppfattning var att ett fullständigt oberoende skulle innebära att revisorn 
tvingas distansera sig själv från klienten, vilket skulle betyda att revisorn inte blir tillräckligt 
förtrogen med klientföretaget för att kunna åstadkomma en fullgod revision. 
 
Vår slutsats är att effektiva revisorer med en hög grad av företagsspecifik kännedom är minst 
lika viktigt för revisionens kvalitet som ett fullkomligt oberoende, kanske till och med 
viktigare. Mot bakgrund av detta och under förutsättningen att revisorn tillämpar 
analysmodellen och andra interna kvalitetssäkringssystem, anser vi revisorsrotation medföra 
ett onödigt resursslöseri. Vi anser dock att revisorsrotation medför ett ökat allmänt förtroende 
för oberoende revision och till viss del fungerar som ett komplement till analysmodellen. 
Bortsett från analysmodellens otydlighet beträffande vissa gränsdragningar, har vi fått 
intrycket att analysmodellen uppfyller sitt syfte på ett förhållandevis tillfredsställande sätt. 
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Abstract 
 
The breakdown of Enron in the year of 2001 updated the question of auditor independence, 
which basically constitutes the foundation of the auditor profession. The scandal of Enron 
brought with it a massive restriction of American, as well as Swedish, regulations. These set 
of laws aim to assure auditor independence, all to prevent the risk of new accounting scandals 
setting place. In Sweden was the so called “analysmodellen” introduced into “revisorslagen” 
in January 1st of 2002. According to this model each auditor is supposed to review his or her 
independence towards the klient on the basis of five different threats to auditor independence, 
both previous to accepting a new audit assignment and during each assignment whenever 
there is reason to do so. During the same period of time as “analysmodellen” was adopted, the 
Commission Recommendation 2002/590/EC was introduced, which revolves around auditor 
independence in the EU. This recommendation doesn’t conflict much with the Swedish 
model, except for the fact that it advocates auditor rotation. According to this 
recommendation an auditor who has been in charge of the same assignment for a stretch of 
time of in all seven years, has to resign from that particular assignment. 
 
The purpose of this paper was to examine auditor’s views on auditor independence, 
“analysmodellen” and auditor rotation, to be able to say how fulfilling these tools actually 
function. In order to respond to the purpose of this paper we applied qualitative semi-
structured interviews with six different auditors in Umeå. 
 
This study shows that auditor’s opinions about auditor independence, as well as the tools that 
are intended to guarantee it, vary quite heavily. In all, “analysmodellen” is considered to fulfil 
its purpose to a more satisfying degree, weight against auditor rotation. According to the 
auditors, the model has resulted in a more structured way of managing the questions regarding 
auditor independence. The auditors had in conclusion much more negative attitudes towards 
auditor rotation, compared to their views on “analysmodellen”. The criticism concerning 
auditor rotation was based on the idea that it brought with it a loss in both efficiency and 
detailed knowledge about the company being audited. Whether perfect auditor independence 
is reachable or not, was one of the many issues that were cause for dissimilar attitudes 
amongst the accountants. A reaccuring apprehension though, was that absolute auditor 
independence would mean that the auditor would have to distance himself from his client, 
causing the auditor to not being able to attain a high enough level of familiarity with the 
company to make a fully adequate audit. 
 
Our conclusion is that efficient auditors possessing a large amount of specific knowledge 
about the client, at least is of equivalent benefit to the quality of the audit, as sheer auditor 
independence. Maybe even of more benefit. In the light of this conclusion and in condition 
that “analysmodellen” is being properly used by the auditors, as well as other internal quality 
assurance systems, we think that auditor rotation conveys a needless amount of wasted 
resources. We still think that it has an important aim though, in form of bringing confidence 
to the public that auditing is independent and also in form of working as a complement to 
“analysmodellen”. Disregarding the vagueness concerning some boundary issues, we have got 
the impression that “analysmodellen” is fulfilling its purpose relatively satisfying. 
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Begreppsförklaringar 
 

• Fristående rådgivning: Rådgivning som saknar anknytning till 
granskningsuppdraget.1 

 
• Företag av allmänt intresse: Företag som på grund av sin storlek, verksamhet, antal 

anställda eller antal aktieägare kan anses vara av allmänt intresse. (Exempelvis: 
börsnoterade bolag, kreditinstitut eller försäkringsbolag).2  

 
• Klient: Det bolag som revisorn granskar.3 (Kallas i uppsatsen även kund eller 

klientföretag).  
 

• Redovisning: Upprättas av företagen i syfte att tillhandahålla information som är 
användbar vid ekonomiska beslut.4 (Kallas i uppsatsen även finansiella rapporter, 
finansiell information eller räkenskaper). 

 
• Revision: Granskning av företagens upprättade finansiella rapporter samt förvaltning, 

som åsyftar att säkerställa den finansiella informationens riktighet.5 
 

• Revisionsberättelse: Den rapport som revisorns granskning utmynnar i, och som ska 
utgöra en garant för att företaget följt gällande lagar, praxis och god redovisningssed 
vid upprättandet av sina finansiella rapporter.6 

 
• Revisionsbolag: Den organisatoriska enhet som utför revision.7 

 
• Revisionsnära rådgivning: De råd och förslag till förbättringar avseende bolagets 

redovisning och förvaltning som revisorn får, och bör, lämna till klienten i samband 
med granskningen.8 

 
• Revisionsteam: Alla som arbetar med revision i ett visst revisionsuppdrag.9 (Kallas i 

uppsatsen även revisionsgrupp eller uppdragsteam).  
 

• Revisionsuppdrag: Benämning för en pågående granskning av ett specifikt företags 
räkenskaper och förvaltning. (Kallas i uppsatsen även bestyrkandeuppdrag, 
granskningsuppdrag eller kort och gott: uppdrag). 

 
• Revisor: Den yrkesperson som granskar företagets finansiella rapporter och dess 

förvaltning.10 

                                                 
1 FAR, Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet, 2005, sid. 20 
2 EU-rekommendationen, 2002/590/EG, ordlista 
3 ibid. 
4 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, Föreställningsram för utformning av finansiella 
rapporter, 2006, sid. 8 
5 Thomasson J., Arvidson P., mfl., Den nya affärsredovisningen, 2004, sid. 347  
6 Gröjer J., Grundläggande redovisningsteori, 2002, sid. 124 
7 2002/590/EG, ordlista 
8 Analysmodellen (2005) sid. 20 
9 2002/590/EG, ordlista 
10 Aktiebolagslagen (2005: 551) 9 kap 3 § 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel introduceras läsaren i en bakgrund som behandlar efterverkningarna av främst 
Enronskandalen, vilken dominerade nyhetssändningarna strax efter millennieskiftet. Studiens 

problemformulering, syfte, avgränsningar och disposition delges också i detta inledande 
avsnitt. 

 

1.1 Bakgrund 
 
Den senaste tidens ekonomiska skandaler, då först och främst den så kallade Enronskandalen 
som uppmärksammades år 2001, har fört med sig stora konsekvenser för hela 
revisionsbyråbranschen. Innan det blev känt att Enron hade dolt förluster i 
mångmiljardklassen och samtidigt bokfört framtida icke-intjänade intäkter omedelbart, var 
Enron USA: s sjunde största börsbolag11. Avslöjandet ledde dock till både Enrons och dess 
anlitade revisionsbolags kollaps12. De bokföringsbrott som begicks i Enron hade nämligen 
inte kunnat genomföras utan revisorernas bristande omdömen, vilka yttrade sig genom att de 
undertecknade rena revisionsberättelser trots kännedomen om att företagets räkenskaper var 
allt annat än rena.13 Skandia har blivit betraktat litegrann som Sveriges svar på Enron. Detta 
alltsedan det blev känt att flera tidigare högt uppsatta chefer i Skandia bland annat hade låtit 
renovera sina privata lägenheter för stora penningbelopp och sedan systematiskt dolt 
kostnaderna i företagets bokföring.14 
 
Avslöjanden av det organiserade bokföringsfiffel som har förekommit i bolag som Skandia 
och Enron, och möjliggjorts av respektive företags revisorer, har fört med sig ett ökat intresse 
för revisorns roll som kritisk granskare av företagens räkenskaper. I bland annat USA har 
revisorns roll som opartisk granskare, samt de regelverk som ska kontrollera företagens 
redovisning, ifrågasatts kraftigt. Det har diskuterats flitigt kring revisionsbyråer som erbjuder 
sina klientföretag både konsulttjänster och revisionstjänster samt vilken effekt detta kan få för 
allmänhetens förtroende för oberoende revision.15 Jenkins och Krawczyk hävdar att 
revisionsbolagens utökade utbud av tjänster, bortom rena revisionstjänster, kan få allmänheten 
att misstro revisorns roll som oberoende granskare. Jenkins och Krawczyk hänvisar till 
Goldwasser (1999) när de konstaterar att erbjudna tjänster som internrevision, fristående 
rådgivning och löpande bokföring har en negativ inverkan på förtroendet för revisorns 
oberoende.16 
 
Van Der Plaats klargör dessutom att utvecklingen går mot att omsättningen från rena konsult- 
och rådgivningstjänster överstiger omsättningen från den externa revisionen17. Det finns 
sålunda ansenliga ekonomiska incitament för revisionsfirmorna att fortsätta bedriva fristående 
rådgivning vid sidan av den sedvanliga externa granskningen. Enligt en undersökning av 
Svenska Dagbladet baserat på 212 börsbolag, minskade dock konsultarvodena med ungefär 

                                                 
11 Björk C., Enronchef får över 24 års fängelse, DI, 2006 
12 Isaksson P., Revisorernas skördetid, Affärsvärlden, 2006 
13 Almgren J., Revisorer tvingas bort i spåren av Enron – härvan, SvD, 2002 
14 Olsson D., Skandiaskandalen som växte, DN, 2003 
15 Petersen L., Kan vi lita på revisorn?, SvD, 2002 
16 Jenkins J., Krawczyk K., The Influence of Nonaudit Services on Perceptions of Auditor Independence, 2001, 
sid. 73-74 
17 Van Der Plaats, E., Regulating auditor independence, 2001, sid. 632 
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26 procent mellan 2001 och 2002, till stor del på grund av rädslan för nya 
redovisningsskandaler.18 
 
Alltsedan Enronskandalen uppdagades har ett antal lagförändringar följt, vilka åsyftar att 
säkerställa revisorns oberoende till sina klienter och därigenom öka förtroendet för företagens 
finansiella rapporter. Sarbanes-Oxley Act, eller SOX, godkändes år 2002 i USA som en direkt 
följd av huvudsakligen Enronskandalen19. Huvudsyftet med SOX är att skydda företagens 
aktieägare genom att öka pålitligheten och sanningshalten i företagens finansiella rapporter20. 
Ett led i att uppnå detta är att SOX kräver att de påskrivande externa revisorerna byts ut minst 
en gång per femårscykel21. SOX har dock mötts av stark kritik från företag som grundas på de 
höga kostnaderna som tillkommit till följd av de striktare regler som nu gäller. Eftersom SOX 
omfattar alla företag som är noterade på amerikansk börs, drabbas även vissa svenska företag 
som exempelvis Ericsson, Volvo och Swedish match. Allt som allt rör det sig om 
miljardbelopp för de svenska företag som påverkas22. 
 
Som ringar på vattnet har den debatt som förts i USA nått Sverige och svensk lag. 
Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet infördes i 
revisorslagen samma år som SOX introducerades i USA. Enligt den så kallade 
analysmodellen ska revisorn enskilt kontrollera att det inte finns några faktorer som kan 
påverka hans eller hennes möjlighet att utföra granskningen på ett oberoende sätt. Detta ska 
revisorn göra inför varje nytt uppdrag samt löpande under respektive uppdrag närhelst det 
finns anledning till det. Om sådana omständigheter existerar som medför att revisorns 
granskning brister i antingen opartiskhet, självständighet eller objektivitet ska revisorn 
omedelbart avböja uppdraget eller alternativt avsäga sig ett redan påbörjat uppdrag.23  
 
Införandet av analysmodellen i revisorslagen har inneburit en vägledning när det gäller hur 
problematiken med att revisionsfirmor erbjuder konsulttjänster parallellt med revisionstjänster 
ska hanteras. I analysmodellen behandlas nämligen ett antal hot mot revisorns opartiskhet och 
självständighet och där är självgranskningshotet ett av dem. Kortfattat behandlar detta hot 
situationen där en revisor har gett samma klient som den som ska granskas externt, fristående 
rådgivning. Föreligger det ett sådant hot ska revisorn avböja eller genast avsäga sig 
uppdraget.24 Revision och fristående rådgivning får dock ske av samma revisionsbolag 
förutsatt att inte de båda tjänsterna utförs av samma revisorer. Det är dock viktigt att särskilja 
den fristående rådgivningen från den revisionsnära rådgivningen, bestående av råd och förslag 
till förbättring som revisorn lämnar under ett granskningsuppdrag och således ingår i 
revisionsverksamheten.25 
 
I samband med Sveriges introduktion av analysmodellen i revisorslagen publicerade EU-
kommissionen en ny rekommendation, vid namn 2002/590/EG, som kretsar kring revisorers 
oberoende i EU. Denna rekommendation är i stort en striktare variant av den svenska 
analysmodellen, som dessutom förordar så kallad revisorsrotation. Syfte med revisorsrotation 
är att minska risken för att ett beroendeförhållande uppstår mellan revisor och klient, grundat 

                                                 
18 Suneson B., Förtroendekris för revisionsfirmorna – Enronskandalen har fått börsbolagen att skära ned på 
konsultköpen, SvD, 2003 
19 Aronsson C., Svenska bolag pressas av skärpt börslag i USA, SvD, 2002 
20 Sarbanes Oxley-Act of 2002, sid. 1 
21 ibid. Sec. 203 
22 Granath S., Tuffa regler från USA kostarföretagen miljoner, SR, 2005 
23 Analysmodellen (2005) sid. 5 
24 ibid. 12-13 
25 ibid. 20 
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på att en revisor förfogat över samma uppdrag under en längre tidsperiod. I samband med att 
EU-rekommendationen infördes uppmärksammades i Svenska Dagbladet bland annat det 
faktum att Investors revisorer suttit på sina uppdrag i 17 år och Ericssons revisorer gjort 
detsamma i 14 år. En kartläggning av Näringsliv visar att de största bolagen i Sverige 
granskas av en liten grupp revisorer. ”VD: ar och styrelseledamöter byts ut men revisorerna i 
de här bolagen har blivit något av inventarier… Det finns inga misstankar om att de här 
revisorerna inte gör ett bra jobb, än mindre att det skulle finnas några oegentligheter. Inte 
desto mindre finns risken att någon form av lojalitet, i negativ bemärkelse, uppstår i en 
relation som varat i tolv eller upp till 31 års tid.”26 
 
Tanken bakom EU-rekommendationens inrådan om revisorsrotationen är att sådana 
långsiktiga relationer mellan revisor och klient ska förhindras genom att revisorsrotation ska 
ske vart sjunde år.  Närmare bestämt tillåts den påskrivande revisorn, om han eller hon 
omväljs efter att ha ansvarat sitt uppdrag under en mandatperiod på fyra år, endast behålla 
samma uppdrag i maximalt tre år framöver. Därefter förordas en revisorsrotation för den 
enskilde revisorn. Att revisorn byts ut vart sjunde år innebär dock inte att svenska revisorer 
kan frångå en tillämpning av analysmodellen, eftersom att denna i och med inskrivningen i 
revisorslagen är tvingande.27 
 

1.2 Problem 
 
De verktyg i form av lagar och rekommendationer som syftar till att minimera hoten mot 
revisorns oberoende är flertaliga och har inneburit en omställning för hela 
revisionsbyråbranschen. Denna acklimatisering har mottagits med blandade attityder. 
Skärpningen av revisorslagen i och med lanseringen av analysmodellen har mötts av en del 
kritik från bland annat revisorskåren. Vissa revisorer anser nämligen att åtstramningen har 
blivit alltför hård. Göran Tidström, som är styrelseordförande i Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers, är en av dem. Han påstår att ”man får akta sig så att man inte skapar 
en profession som är för snäv”, och fortsätter genom att hävda att ”revisorn har alltid haft en 
rådgivande roll, vid sidan om den granskande.”28 
 
Revisorsrotation som ska medföra att vänskapsband inte skapas mellan revisor och klient till 
följd av långtidsuppdrag29 har också den mötts av viss kritik. Catanach och Walker nämner 
som argument mot revisorsrotation att granskningens effektivitet minskar då den kunskap som 
upparbetats under ett uppdrag går till spillo när ett revisorsbyte sker samt att misstag 
begångna av revisorn oftast förekommer i början av en mandatperiod30. Detta skulle då 
innebära att kortare uppdragstider skulle generera fler misstag från revisorerna. 
 
Trots högljudda protester från vissa grupper är den nya lagstiftningen på många sätt en 
välbehövlig utveckling för att minska risken för att nya redovisningsskandaler ska inträffa, 
vilka tidigare med större enkelhet möjliggjordes på grund av existerande 
beroendeförhållanden mellan revisorer och deras klienter. De regelåtstramningar som nu har 
skett, huvudsakligen efter det att Enronskandalen uppdagades, leder fram till ett flertal 

                                                 
26 Almgren J., (2002) 
27 FAR, Yrkesetiska regler, 2005, sid. 15 
28 Sundén M., Skandiauppdraget var komplext och ovanligt, SvD, 2003 
29 2002/590/EG, B. 10. 2 
30 Catanach A., Walker P., The international debate over mandatory auditor rotation: a conceptual research 
framework, 1999, sid. 45 
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frågeställningar. En av dessa handlar om huruvida sju år är en tillfredsställande 
tidsbegränsning för att säkerställa oberoendet. Kan en revisor bibehålla sitt oberoende till 
klienten under ett uppdrag som sträcker sig över sammanlagt sju år, och vad är det som säger 
att ett vänskapsförhållande inte kan bildas inom denna sjuårsperiod? Om analysmodellen 
fungerar som den ska, är då EU-rekommendationens avsnitt om revisorsrotation verkligen ett 
nödvändigt steg för att uppnå ett oberoende förhållande mellan revisor och klient, eller bara 
en åtgärd som syftar till att i allmänhetens ögon ge sken åt en oberoende revision? 
 
Vidare finns det funderingar kring hur revisorerna betraktar den nyligen introducerade 
analysmodellen, vilken är det yttersta verktyget för att säkerställa oberoende revision. Åses 
denna modell bara som ett rutinmässig ifyllande av ännu ett dokument i mängden av 
dokument, eller har den faktiskt fått betydelse för revisorns självinsikt beträffande sin egen 
självständighet och opartiskhet inför det specifika uppdraget? Med tanke på att 
analysmodellen är av självgranskningskaraktär, vilket innebär att revisorn själv avgör om han 
eller hon är oberoende gentmot klienten, torde väl revisorns inställning till 
oberoendeproblematiken vara av högsta betydelse. Är den enskilde revisorns personliga 
inställning till vikten av oberoendet en avgörande faktor när det gäller till vilken grad syftet 
med analysmodellen uppfylls? Om inställningen till oberoendet skiljer sig mycket från en 
revisor till en annan, kommer då inte analysmodellen att uppfylla sitt syfte bara för de 
revisorer som tillämpar modellen i striktast bemärkelse? 
 

1.3 Syfte 
 
Att studera revisorers inställningar till revisorns oberoende och de instrument som ska 
säkerställa oberoendet, för att avgöra hur väl analysmodellen och revisorsrotation verkar 
fungera i praktiken. 
 

1.4 Avgränsningar 
 
När det gäller instrument för att säkerställa oberoendet har vi valt att fokusera på den svenska 
analysmodellen samt EU-rekommendationen: 2002/590/EG och då främst dess inrådan om 
revisorsrotation. Vi bortser därmed från en del av det regelverk som också kan betraktas som 
verktyg för att trygga oberoendet. Detta val grundas främst på den omfattning på studien som 
skulle fordras om hänsyn togs till alla skrivna regler kring ämnet. Dessutom anser vi att, av de 
regler som ska begränsa oberoendeproblematiken, är analysmodellen och den nämnda EU-
rekommendationen mest intressanta att bygga studien på. En annan avgränsning vi har gjort är 
att vi främst avser att fokusera på hur oberoendeproblematiken hanteras i Sverige och lämnar 
till följd därav ett internationellt perspektiv på studien därhän. Detta med motiveringen att 
mycket forskning redan verkar vara gjord på det området. Ett annat motiv till det valet är av 
tidsmässig karaktär, då en inkludering av exempelvis amerikanska SOX skulle påyrka ett 
betydligt större omfång på uppsatsens teoretiska referensram. Ytterligare en precisering vi har 
valt att göra är att endast koncentrera oss på intern revisorsrotation, det vill säga den som sker 
inom en revisionsbyrå. Vi avstår med andra ord från en beaktning av sådan revisorsrotation 
som kan ske mellan revisionsbolag, det vill säga extern revisorsrotation31. Detta beslut 
grundas på det faktum att vi vill studera vad som sker inom en revisionsbyrå, i kontrast till de 
åtgärders som vidtas på extern nivå. 

                                                 
31 Alander G., Extern rotation – Analys av positiva och negativa effekter, Balans, 2002, sid. 17 
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1.5 Uppsatsens disposition 
 
 
Kapitel 1: Inledning 
 
I studiens inledannde kapitel ges en bakgrund och en problemformulering som behandlar 
effekterna av de omtalade redovisningsskandaler, då främst Enronskandalen, som dominerade 
nyhetssändningarna världen över strax efter millennieskiftet. I detta avsnitt delges även 
studiens syfte och avgränsningar. 
 
Kapitel 2: Metod 
 
I detta kapitel presenteras vetenskapliga utgångspunkter samt praktiskt tillvägagångssätt för 
studien. Rubrikerna utgörs bland annat av ämnesval, forskningsansats och 
undersökningsdesignen. Även datainsamling, metodproblem och urvalet redogörs för i detta 
avsnitt. 
 
Kapitel 3: Teoretisk referensram 
 
I denna del av uppsatsen ges en överblick av bland annat analysmodellen, EU-
rekommendationen: 2002/590/EG och då främst dess inrådan om revisorsrotation samt 
relevant forskning som denna studie bygger på. 
 
Kapitel 4: Empiri 
 
Här presenteras utfallet av den genomförda empiriska undersökningen, utgörande av 
respondenternas åsikter och betraktelser kring revisorns oberoende, analysmodellen samt 
revisorsrotation.  
 
Kapitel 5: Analys 
 
I detta kapitel sammanfogas revisorernas ståndpunkter med studiens teoretiska referensram. 
Dessutom delges författarnas egna reflektioner kring revisorns oberoende, analysmodellen 
samt revisorsrotation.  
 
Kapitel 6: Slutsats 
 
I detta avslutande kapitel sammankopplas de uppnådda resultaten med det i inledningen 
uppställda syftet. Därutöver ges förslag till fortsatt forskning på området samt studiens 
praktiska och teoretiska bidrag.  
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2. Metod 
 

Detta kapitel är avsett att redogöra för studiens vetenskapliga utgångspunkter och 
tillvägagångssätt. Bland annat presenteras ämnesval, forskningsansats och 

undersökningsdesignen. Även datainsamling, metodproblem samt urval redogörs för. 
 

2.1 Ämnesval och förförståelse 
 
Ämnesvalet grundas på vårt gemensamma intresse för redovisning i allmänhet och för 
revision i synnerhet. Vi har båda tankar på att efter avslutad utbildning inleda karriärer som 
revisorer och ser då stora fördelar med att inneha en förståelse för revisorns oberoende, med 
tanke på att oberoendet på många sätt utgör själva grundstommen i revisorsyrket. Ett 
ytterligare motiv till intresset för revisorns oberoende gentemot dennes klient, samt hur detta 
ska kunna säkras, kommer från tumultet kring de stora redovisningsskandaler som 
uppdagades i början av 2000-talet. Det var när en lärare under en föreläsning gjorde en exposé 
över Enrons fall och vikten av oberoende granskning som intresset för ämnet väcktes. 
 
Vi har under civilekonomutbildnings fortlöpande fått mer och mer förståelse för vikten av 
oberoendefaktorn när det gäller revision. Vi måste dock medge att vår egen förförståelse för 
revisorns oberoende, och då särskilt beträffande de verktyg som är avsedda att säkerställa 
oberoendet, inledningsvis var ringa. Revisorsrotation hörde vi nämnas första gången under 
samma föreläsning som Enrons kollaps diskuterades och analysmodellen fick vi nys om först 
när vi inledde våra initiella efterforskningar i ämnet. Det faktum att vi i uppsatsprocessens 
inledningsfas egentligen inte hade någon uppfattning om dessa verktyg för att säkerställa 
oberoendet, anser vi torde ha påverkat denna studie i positiv bemärkelse. Detta eftersom vi på 
så sätt inte styrdes av förutfattade meningar. Tvärtom kunde vi se på analysmodellen och 
revisorsrotation med förhållandevis neutrala ögon för att sedan under uppsatsprocessens 
framskridande bilda oss en egen uppfattning om instrumentens funktion. 
 

2.2 Perspektiv 
 
Vi beslöt oss i ett tidigt skede i uppsatsprocessen för att utgå från revisorns perspektiv. Detta 
val grundades främst på de frågeställningar som vi inledningsvis diskuterade kring. Vi hade 
alternativt kunnat utgå från ett företagsperspektiv, eller sett problemet från någon annan 
intressentgrupps synvinkel, men då denna studie har analysmodellen som en av grundstenarna 
blir revisorsperspektivet tämligen givet. Detta med tanke på att analysmodellen är av 
självgranskningskaraktär, med vilket menas att revisorn använder analysmodellen för att 
personligen avgöra sitt eget oberoende till klienten vid respektive uppdrag. Av den 
anledningen ser vi det som mest givande att bygga upp en förståelse för revisorers attityder till 
oberoendeproblematiken och de verktyg som är avsedda att begränsa denna problematik. 
 

2.3 Kunskapssyn 
 
Med syftet att öka studiens trovärdighet bör forskaren delge sin syn på kunskap. Det finns två 
huvudsakliga sätt att se på kunskap, nämligen ett positivistiskt och hermeneutiskt synsätt. 
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Största skillnaden dem emellan är att positivismen sätter en mer naturvetenskaplig prägel på 
kunskapen, vilket tämligen enkelt kan liknas vid att en forskare med en positivistisk 
kunskapssyn snarare är intresserad av att förklara än att förstå beteenden. Hermeneutiken kan 
enkelt förklaras med att forskaren sätter ett tolkningsperspektiv på kunskapen.32 Mot 
bakgrund av syftet med studien ger en kunskapssyn som lutar åt det hermeneutiska hållet 
kanske bäst stöd, med tanke på att vi avser att studera revisorernas personliga inställningar 
och attityder till oberoendeproblematiken. Vi anser det dock vara svårt att sätta en exakt 
stämpel på vår kunskapssyn. Vår studie gynnas enligt vår mening bäst av en sorts blandad 
kunskapssyn, där både en tolkande och en förklarande prägel sätts på kunskapen. Detta 
eftersom en alldeles renodlad kunskapssyn i våra ögon vore alltför snäv och begränsande. 
 

2.4 Forskningsansats 
 
I sökandet efter den kunskap som ska användas för att besvara syftet med en studie finns två 
huvudsakliga spår att följa. Antingen väljs en deduktiv- eller en induktiv forskningsansats33. 
Enkelt förklarat handlar deduktion om att utifrån befintlig teori komma fram till en slutsats 
eller ett resultat, medan induktion representerar deduktionens motpol genom att med 
utgångspunkt i observationer och resultat generera ny teori34. Vi har som målsättning att med 
hjälp av befintlig teori och insamlade data bilda oss en uppfattning om revisorers oberoende 
och de verktyg som ska garantera oberoendet. Vi har således valt ett deduktivt angreppssätt, 
eftersom vi anser att en deduktion på bästa sätt svarar mot vårt syfte med uppsatsen. Vår 
ambition är inte främst att generera ny teori, utan snarare att denna studie ska ligga till grund 
för vår förståelse kring problematiken rörande revisorers oberoende, samt förhoppningsvis på 
något sätt kunna bidra till att utveckla befintlig teori på området. 
 
Vidare har vi, med vårt formulerade syfte i åtanke, beslutat att genomföra en kvalitativ 
undersökning. Den kvalitativa forskningen lägger, aningen banalt uttryckt, tonvikten på ord 
istället för siffror35. Vår ambition är att försöka uppnå en djupare insikt gällande revisorns 
oberoende med hjälp av revisorers personliga och subjektiva tolkningar kring ämnet. Vi anser 
det därför vara mest lämpligt att sätta en kvalitativ prägel på studien. Enligt vårt sett att se det 
vore det förhållandevis svårt att besvara vårt syfte utifrån en kvantitativ ansats. Detta eftersom 
en sådan prägel i våra ögon skulle medföra en för standardiserad, kortfattad och ytlig bild av 
revisorernas attityder till ämnet. 
 
Det huvudsakliga skälet till att välja en kvantitativ ansats vore för att kunna uppnå 
generaliserbara resultat, vilket oftast är målet med kvantitativa studier36. Detta är dock inte vår 
avsikt med uppsatsen, utan vi ser det som mer intressant att studera ett mindre antal revisorers 
attityder till revisorns oberoende och de verktyg, bestående av revisorsrotation och 
analysmodellen, som är utformade för att säkerställa oberoendet. Genom att begränsa antalet 
respondenter och göra en kvalitativ studie anser vi att vi kan gå djupare in på 
oberoendeproblematiken. 
 

                                                 
32 Bryman A., Bell E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2005, sid. 27 – 29 
33 ibid. 23 
34 ibid. 25 
35 ibid. 40 
36 ibid. 100 
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2.5 Undersökningsdesign 
 
Eftersom vi avser att studera revisorers personliga åsikter kring oberoendeproblematiken och 
de verktyg som ska begränsa denna problematik, anser vi kvalitativa intervjuer vara mest 
passande som undersökningsdesign. En utmärkande egenskap för kvalitativa intervjuer är att 
intervjuaren ställer enkla och raka frågor men får komplexa och innehållsrika svar i gengäld.37 
Kvalitativa intervjuer implementeras i syfte att lyfta fram respondentens personliga tolkningar 
av det valda ämnet,38 vilket stämmer bra överens med våra planer med uppsatsen. 
 
Ett annat sätt att gå, om vårt mål istället hade varit att uppnå generaliserbara resultat vill säga, 
vore att förslagsvis genomföra en survey med ett större antal enkätintervjuer39. Anledningen 
till att vi valde att inte göra på det sättet är att vi anser att förståelsen för revisorers attityder 
till bland annat analysmodellen blir större genom fysiska möten med ett mindre antal 
revisorer. Genom att göra på det viset finns möjligheter för mer utsvävande svar från 
respondenterna samt tillfällen för oss som intervjuare att ställa givande följdfrågor. På detta 
sätt eftersträvade vi att få en betydligt bättre förståelse för revisorers tankgångar, än vad vi 
troligtvis skulle ha fått genom standardiserade enkätundersökningar. Vi värderar helt enkelt 
en djupare förståelse högre än den eventuella generaliserbarhet en enkätundersökning skulle 
kunna tillföra studien. 
 
Vid intervjutillfällena använde vi oss av en så kallad intervjuguide, vilken bör betraktas som 
en sorts hjälpreda för forskaren40. Vår avsikt var att inte låta oss styras alltför mycket av 
intervjuguiden vid intervjutillfällena, utan istället lämna utrymme för individuellt utformade 
svar. Den specifika typen av intervjuer vi valde att göra kan benämnas semistrukturerade 
intervjuer och ger även möjlighet att ställa följdfrågor41. Följdfrågor är något vi anser viktigt 
som ett led i att uppnå en djupare förståelse kring oberoendeproblematiken. 
 

2.6 Intervjuguide 
 
Viktigast vid utförande av semistrukturerade intervjuer är att frågorna möjliggör för forskaren 
att få kunskap om respondenternas uppfattningar om ämnet och flexibilitet anses utgöra en 
grundsten vid genomförandet av intervjuerna. Trots att semistrukturerade intervjuer inte 
kräver en lika standardiserad intervjuguide som strukturerade intervjuer gör, är det viktigt att 
noggrant formulera den lista med frågor som ska fungera som hjälpreda vid 
intervjutillfällena.42 
 
För att kunna formulera de frågor som skulle ge oss den kunskap vi behövde för att kunna 
besvara syftet, bestämde vi oss för att avvakta med att utforma intervjuguiden till dess att vi 
var på det klara med exakt vad revisorns oberoende, analysmodellen och revisorsrotation 
handlar om. När vi hade utformat uppsatsens referensram ansåg vi oss redo att ge oss i kast 
med frågeformuleringen. Intervjuguiden är uppbyggd efter tre huvudteman, nämligen 
revisorns oberoende, analysmodellen och revisorsrotation (se bilaga 2). Dessa teman är även 

                                                 
37 Trost J., Kvalitativa Intervjuer, 2005, sid. 7 
38 Widerberg K., Kvalitativ forskning i praktiken, 2002, sid. 17 
39 Dahmström K., Från datainsamling till rapport, 2000, sid. 17  
40 Widerberg K., (2002) sid. 68 
41 Bryman A., et al (2005) sid. 363 
42 ibid. 369 
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grunden för uppsatsens teoretiska referensram. En fråga vi ställde angående revisorns 
oberoende var, anser du att du som revisor kan vara till 100 % oberoende från dina klienter? 
Med tanke på att syftet med regelverken är att uppnå en oberoende revision tyckte vi det vore 
intressant att undersöka om revisorer anser att ett fullständigt oberoende överhuvudtaget är 
uppnåeligt. Vi bad dem även att ge oss en egen definition av begreppet oberoende revision. 
Detta för att få en bild av vad respektive revisor lägger in i begreppet och om definitionerna 
skiljer sig åt revisorerna emellan. De generella frågorna kring oberoende revision var för oss 
ett sätt att kunna avgöra hur revisorerna betraktar vikten av oberoende revision, för att i sin tur 
ligga som grund för att avgöra analysmodellens verkningsgrad. Om det visar sig att 
revisorerna ser olika på möjligheten att genomföra en fullständigt oberoende revision 
exempelvis, anser vi att det kan genomsyra analysmodellens praktiska funktion på grund av 
att den är av självgranskningskaraktär. Av den anledningen blir revisorernas respektive 
inställningar av största vikt vid avgörandet av huruvida modellen uppfyller sitt syfte. 
 
För att vidare kunna bilda oss en uppfattning om revisorernas inställning till analysmodellen 
valde vi att dels ställa ett fåtal generella frågor om modellen och dels ett antal frågor baserade 
på respektive oberoendehot. Vi var särskilt intresserade av hur respondenterna betraktade de 
gränsdragningar som en revisor, i enlighet med en tillämpning av analysmodellen, måste göra 
när det gäller bland annat vänskapshotet och självgranskningshotet. Tanken bakom frågorna 
kring hur revisorerna definierar dessa gränsdragningar kommer även den från att revisorn 
använder analysmodellen för att personligen avgöra sitt oberoende till klienten. Vi ville här 
bland annat ta reda på om revisorerna drar gränsen mellan ett yrkesmässigt och ett privat 
förhållande vid olika ställen, för att kunna spekulera i modellens verkningsgrad. I syfte att 
återkoppla till diverse forskares olika studier av den ifrågasatta nyttan med revisorsrotation, 
bad vi revisorerna även att besvara ett antal frågor kring revisorsrotationen. Vi frågade bland 
annat om revisorn kunde se något samband mellan revisionens kvalitet och 
revisionsuppdragets längd samt hur länge respektive revisor ansåg att ett revisionsuppdrag 
borde tillåtas pågå. Innan vi utformade vår intervjuguide tog vi del av en stor mängd litteratur 
kring just frågeformuleringar för kvalitativa intervjuer. 
 
En viktig källa som vi uppsökte för att vår intervjuguide skulle bli den hjälpreda som den är 
avsedd att vara utgjordes av Bryman och Bell. Ett av de många råd som delges av dem är 
vikten av att skapa en viss ordning i de frågeteman som ska tas upp under intervjun. Samtidigt 
påpekas dock att intervjuaren vid en semistrukturerad intervju måste vara beredd på att ändra 
frågornas ordningsföljd samt göra avsteg från guiden om nöden kräver.43 Detta var dock inte 
något vi behövde göra under intervjuerna. Vi kunde följa intervjumanualen ganska strikt, i 
alla fall vad gäller ordningsföljden på frågorna. Vid några tillfällen, när respondenterna var 
aningen otydliga i sina resonemang, ställde vi dock följdfrågor. 
 
För att undersökningen inte ska styras alltför mycket av författarens förutfattade meningar är 
det väsentligt att varken ställa ledande frågor eller formulera frågorna alltför specifikt. Detta 
råd grundas även på vikten av att släppa fram alternativa tankegångar, vilket på sätt och vis är 
själva kärnan i kvalitativ forskning.44 Att inte utforma frågorna för specifikt var något vi lade 
mycket vikt vid. Vi ställde exempelvis inte frågan vad har du för inställning till 
analysmodellen? Trots att detta i grund och botten var vad vi ville ha svar på. Istället valde vi 
att med hjälp av mer subtila frågor ta reda på revisorernas respektive hållningar till den 
aktuella frågan. Detta var ett sätt för oss att undvika att leda respondenterna dit vi egentligen 
ville ha dem, så att säga.  
                                                 
43 Bryman A., et al (2005) sid. 369 
44 ibid. 
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Vidare upplyses intervjuaren att ta reda på respondentens bakgrundsfakta, som ålder, kön och 
namn.45 I syfte att värna om respondenternas anonymitet valde vi dock att inte publicera de 
intervjuades namn utan använde istället pseudonymer som Revisor A, Revisor B, Revisor C, 
etcetera. Vi valde att inte heller publicera namnet på den revisionsfirma de arbetar på i syfte 
att uppnå så sanningsenliga svar som möjligt. Anonymitet var även för vissa av 
respondenterna en förutsättning för att medverka i studien. Önskan att vara anonym antar vi 
bero på revisorernas ovilja att säga något som kan skada relationerna till deras klienter. 
Genom att tillåta respondenterna att vara fullständigt anonyma anser vi att sannolikheten för 
ärliga svar ökar markant. 
 
Vi genomförde även en pilotstudie i syfte att testa intervjuguidens kvalitet och frågornas 
besvarbarhet. En pilotstudie är även tillämplig för att fastställa frågornas ordningsföljd.46 För 
att få bäst respons på vår intervjuguide testade vi frågorna på en auktoriserad revisor. Denna 
revisor ingick inte i urvalet för studien. Dagarna innan den första intervjun skulle ske bad vi 
även vår handledare att ta en titt på våra frågeställningar och ge förslag på förbättringar. 
Pilotstudien och rådfrågningen med handledaren ledde till några justeringar i vissa 
frågeformuleringar, för att öka tydligheten och minska risken för missförstånd. 
 

2.7 Datainsamling 
 
Denna uppsats bygger på en kombination av primärdata och sekundärdata. Primärdata utgörs 
av sådan information som samlas in för första gången för den aktuella studien, i vårt fall 
genom kvalitativa intervjuer, medan sekundärdata är benämningen för redan insamlad data47. 
Vid insamlingen av primärdata genom kvalitativa intervjuer är det essentiellt för 
informationens trovärdighet och riktighet att intervjuaren inte låter sig styras av sina egna 
åsikter, utan att fokus istället är inriktat på respondentens ståndpunkter48. Detta är något vi 
genomgående hade i åtanke under genomförandet av utfrågningarna. Sekundärdata i denna 
studie utgörs bland annat av forskningsresultat från tidigare studier som vi har fått tillgång till 
genom att studera diverse vetenskapliga artiklar. 
 

2.8 Val av respondenter 
 
Eftersom syftet med denna studie inte är att åstadkomma generaliserbara data, utan däremot 
att studera revisorers uppfattningar om revisorers oberoende samt de instrument som ska 
garantera oberoendet, ansåg vi inte att slumpfaktorn var av avgörande vikt vid urvalet. Istället 
baserades valet av respondenter på de revisorer som kunde tänka sig att avvara en timme för 
att delge sina synpunkter kring revisorns oberoende. Med andra ord gjorde vi ett 
bekvämlighetsurval. Denna typ av urval är ett så kallat icke-sannolikhetsurval, vilket innebär 
att urvalet inte på något vis är slumpmässigt och därmed inte heller avsett att användas för att 
uppnå generaliserbara resultat.49 
 
Vi ansåg att ett urval bestående av sex revisorer skulle räcka för att ge oss den förståelse för 
revisorers attityder till oberoendeproblematiken som vi eftersträvade. Vid en kvantitativ studie 
                                                 
45 Bryman A., et al (2005) sid. 369 
46 ibid. 191 
47 Dahmström K., (2000) sid. 59 
48 Bryman A., et al (2005) sid. 361 
49 ibid. 124 - 125 
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gör sig uttrycket ”ju fler desto bättre” rätta, men för en kvalitativ studie som denna anser vi att 
sex svarande är fullt tillräckligt. Om inte tid utgjorde ett hinder kanske fler intervjuer skulle få 
ligga till grund för studien, men med tanke på att alla intervjuer ska transkriberas, 
sammanställas och analyseras valde vi att stanna vid sex intervjuer. Dessutom kände vi, redan 
efter att vi hade fullföljt den fjärde intervjun, att vi i stort hade all den information vi behövde 
för vår studie. Som vi upplevde det tillförde de två sista intervjuerna egentligen inte några 
direkt nya perspektiv, utan efter ungefär fyra intervjuer var det mesta sagt kring ämnet. Fler 
intervjuer än sex stycken kände vi, speciellt i efterhand, skulle ha varit överflödigt. 
 
Vi ställde inte krav på att våra revisorer skulle ha uppnått auktorisationstitel, utan nöjde oss 
med godkända revisorer som arbetat i minst fem år, men helst längre. Anledningen till detta 
var att vi prioriterade arbetslivserfarenhet över genomförda auktorisationsprov mot bakgrund 
av våra frågeställningar. För att kunna delge sina ståndpunkter rörande 
oberoendeproblematiken ansåg vi erfarenhet vara den viktigaste faktorn vid valet av 
respondenter. Av de respondenter som ingick i denna studie var fyra stycken auktoriserade 
och två stycken godkända och antalet yrkesverksamma år som revisorer sträckte sig för våra 
respondenter från sex år till 30 år. Att inte vara alltför snäva i vårt urval var ett medvetet val 
som grundades på vårt antagande att Umeås revisionsbyråer är relativt nedringda av 
intervjutörstande studenter. Ultimat vore det att endast intervjua revisorer som själva har 
genomgått en revisorsrotation, men med tanke på att sju år ännu inte förflutit sedan införseln 
av EU-rekommendationen 2002/590/EG vore denna urvalsfaktor inte realistisk förrän i ett 
senare skede. 
 
Från en lärare på Företagsekonomiska Institutionen vid Umeå Universitet rekommenderades 
vi att kontakta tre revisorer som hon ansåg vara lämpliga att besvara våra frågeställningar. För 
att fylla vår uppsatta kvot på sex revisorer valde vi till en början att göra utskick via mejl till 
de flesta revisionsbyråer vi kunde hitta i Umeåtrakten, där de största utgjordes av 
ÖhrlingsPricewaterhouscCoopers, Ernst & Young, KPMG, Deloitte samt Linderbergs. 
Mejlen kombinerades sedan med ett antal telefonsamtal till dess att sammanlagt sex stycken 
revisorer, med varierande grad av entusiasm, tackat ja till vår förfrågan om att mötas för en 
intervju. 
 

2.9 Genomförandet av intervjuerna 
 
Eftersom målet med denna uppsats är att studera revisorernas personliga inställningar till 
ämnet revisorns oberoende, tyckte vi att det kändes essentiellt att genomföra intervjuerna 
ansikte mot ansikte. Detta i motsats till att använda telefon, mejl eller motsvarande medium 
för att få svar på våra frågor. Beslutet grundades på att vi ville ta tillvara på möjligheten att 
kunna betrakta respondenternas gester och kroppsspråk i syfte att få en djupare förståelse för 
deras hållningar. Genom att vi besökte revisorerna på deras arbetsplatser lät vi dem intervjuas 
i sin naturliga omgivning, vilket torde ha medfört att respondenterna kände sig mer avspända 
och därmed gav mer uttömmande och ärliga svar på de frågor som ställdes50. 
 
Vi valde att fördela våra sex intervjuer över en tidsperiod på tio dagar, mer specifikt mellan 
den 21 november och den första december år 2006. Detta val grundades främst på att vi som 
författare ville ha möjligheten att löpande kunna transkribera mellan intervjutillfällena. Vi 
ville även ha möjligheten att påbörja arbetet med empirin mellan utfrågningstillfällena, i syfte 

                                                 
50 Bryman A., et al (2005) sid. 50 
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att inte förspilla så mycket tid. Ett par dagar innan det var dags för respektive intervju 
skickade vi, på respondenternas förfrågan, ut de frågor vi skulle ställa. Vi var inte oroliga för 
att få repeterade svar utan såg det som en chans att få ut mer av den timme som vi via telefon 
efterfrågat för varje intervju. När respondenten i förväg känner till, och hunnit fundera på, 
frågorna anser vi att sannolikheten för väl genomtänkta svar är betydligt större. Dessutom 
fungerar utskicket av frågor som en påminnelse för den stundande intervjun. Trots att alla 
respondenter delgivits frågorna i förväg hade inte alla tagit del av dem innan intervjun. Vi 
kände dock ändå att alla revisorer besvarade våra frågor betänksamt och utförligt. 
 
En viktig faktor när det gäller att uppnå en hög kvalitet på de för studien insamlade 
primärdata är att de lämnade svaren är sanningsenliga. Eftersom revisorers oberoende till sina 
klienter kan anses vara ett personligt och känsligt ämne, ansåg vi det finnas en risk för oärliga 
svar från respondenterna. För att minimera den risken lovade vi att varken publicera namn, 
revisionsbyrå eller ålder för att garantera respektive revisors anonymitet. För att undvika 
missförstånd och feltolkningar valde vi att, med respondenternas samtycke, använda diktafon 
för att sedan kunna transkribera intervjuerna i sin helhet. Detta var även ett sätt att underlätta 
analysen av det insamlade datamaterialet samt att få ut så mycket som möjligt av 
intervjutillfällena. Genom att avstå från att för hand skriva ned allt som sades under 
intervjuerna, kunde istället allt fokus riktas på respondenten. Diktafonen gav oss möjligheten 
att lägga extra krut på att formulera följdfrågor och iaktta respondenternas kroppsspråk, 
ansiktsuttryck och gester. Det faktum att vi var två stycken intervjuare vid alla utfrågningar 
minskade risken att missa någon viktig detalj eller tillfälle för följdfråga. 
  

2.10 Analysmetod och teorival 
 
Efter att intervjuerna hade genomförts och transkriberats, sammanställdes de för studien mest 
väsentliga delarna av resultatet i uppsatsens empirikapitel. Därefter sammankopplades, i 
uppsatsens analysavsnitt, det insamlade datamaterialet med den teoretiska referensram som vi 
utgått från, i syfte att ge mening åt empirin. De intervjuade revisorernas attityder till 
oberoendeproblematiken jämfördes och utvärderades, för att så småningom kunna möjliggöra 
för studiens slutsats. Den referensram som presenteras i nästkommande kapitel utgörs 
huvudsakligen av lagtext, samt viss forskning, som vi anser vara mest relevant för studiens 
syfte. Den nämnda lagtexten utgörs av regelverk som åsyftar att säkerställa revisorns 
oberoende, som analysmodellen och EU-rekommendationen: 2002/590/EG. Den forskning 
som presenteras i teoriavsnittet behandlar främst det omstridda ämnet revisorsrotation. 
 

2.11 Litteraturstudie 
 
Vår litteraturstudie inleddes på ett allmänt plan i och med informationssökning i arkiven hos 
dagspress som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Dagens Industri. Även i arkivet för 
tidningen Balans sökte vi information. Detta var ett led i att bilda oss en bred uppfattning om 
vad debatten kring revisorns oberoende handlar om. Därefter, i syfte att sätta en mer 
akademisk och specifik prägel på informationen, fortsatte informationssökningen i databaser 
som Emerald och Business Source Premier. Under arbetets gång har även sökmotorn Google 
samt FARs hemsida använts flitigt. Genomgående har olika kombinationer av sökord som 
oberoende, revision, analysmodellen, revisorsrotation, EU-rekommendation och agentteorin 
använts för att finna relevant information för undersökningen. För att hitta vetenskapliga 
artiklar från Emerald och Business Source Premier har sökorden helt enkelt översatts till 
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engelska. Även litteratur från Umeå Universitetsbibliotek har använts för att generera kunskap 
till förmån för studien, vilken vi sökte rätt på med hjälp av ALBUM.  Genom granskning av 
andrahandskällor i flertalet vetenskapliga artiklar och annan litteratur fick vi utkast till andra 
informationskällor. Genomgående under uppsatsprocessen har analysmodellen och EU-
rekommendationen 2002/590/EG legat som grogrund. Även Statens Offentliga Utredningar 
(SOU 1999: 43) har behandlats, vilka vi fått tillgång till via Umeå Universitetsbibliotek. 
 
Den forskning som vi anser har varit mest givande för uppsatsen är den som presenteras i 
artikeln The international debate over mandatory auditor rotation: a conceptual research 
framework, av författarna Catanach och Walker. I denna artikel ges en god sammanställning 
av de fördelar och nackdelar som revisorsrotation anses medföra. Även forskning av 
Chrystelle och Vanstraelen har varit tillämplig för denna studie. 
 

2.12 Källkritik 
 
Vi har genomgående under arbetet med uppsatsen betraktat våra källor med en kritisk blick, 
för att inte stödja våra argument på missvisande fakta. Uppsatsens referensram grundas till 
stor del på lagtext och vägledningar angående verktyg som åsyftar att garantera revisorers 
oberoende. Analysmodellen har vi sammanfattat och hämtat från FARs hemsida (www.far.se) 
där den via en länk kan ses i sin helhet. FARs yrkesetiska regler har vi fått tillgång till via 
samma hemsida. EU-rekommendationen 2002/590/EG har vi tolkat och sammanfattat från 
Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Den finns nu även tillgänglig från FARs 
hemsida. Via Revisorsnämndens hemsida (www.rn.se) har vi även tagit del av den senaste 
revisorslagen. Dessa källor anser vi vara av hög kvalitet och inte färgade av någon författares 
personliga åsikter. 
 
Vidare har vi under uppsatsens gång även behandlat en stor andel vetenskapliga artiklar, 
främst då till förmån för referensramen och inledningskapitlet, vilka vi också anser hålla hög 
kvalitet. Detta till trots att vissa av dem bygger på ett antalsmässigt mindre urval, som 
exempelvis artikeln Perceptions of auditor independence in Barbados av Alleyne och 
Devonish. Forskningsresultaten från denna studie bör tolkas med viss försiktighet när det 
gäller studiens generaliserbarhet, eftersom den bygger på en enkätundersökning där 
respondenterna utgjorde av endast 66 revisorer och 148 användare av revisionstjänster. Av 
den anledningen är studien kanske inte generaliserbar i någon större utsträckning. 
Vetenskapliga artiklar är inte sällan färgade av forskarens åsikter, men eftersom åsikterna är 
underbyggda av empisrisk forskning anser vi dem utgöra högkvalitativa källor. 
 
Vi har genomgående försökt att i största möjliga utsträckning använda den färskaste forskning 
vi har kunnat hitta. Trots detta är viss forskning som vi tagit del av publicerad strax efter 
millennieskiftet. Vi anser ändå denna forskning vara högst aktuell och väsentlig för vår studie 
trots att den har ett par år på nacken. Forskningen känns angelägen då den behandlar högst 
dagsaktuella ämnen, främst av karaktären ”revisorsrotationens vara eller icke vara”. All 
forskning som vi har valt att stödja våra argument på anser vi vara högst relevant för syftet 
med denna uppsats och därmed är den också motiverad att inkluderas i studiens teoretiska 
referensram. 
 
Vi har även, speciellt under uppsatsens inledningsskede, tagit del av en uppsjö artiklar av 
dagstidningskaraktär. Av de tidningsartiklar vi använt oss av går vissa tillbaka till åren 2001 
och 2002. Detta är i och för sig ganska naturligt då det var under denna tidsperiod 
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avslöjandena om Enrons bokföringsbrott uppdagades. Dessa källor kan uppfattas som mindre 
pålitliga och trovärdiga, men eftersom de endast används i inledningskapitlet i syfte att delge 
läsaren nödvändiga och ytliga bakgrundsfakta anser vi inte detta utgöra något problem. 
 
Tryckt litteratur har i första hand använts för studiens metodkapitel. Författarna till de 
använda metodböckerna är alla väletablerade och utgör enligt vår mening goda 
informationskällor. När författarna till de nyttjade källorna i sin tur har refererat till annan 
forskning, eller andra författare, har vi valt att uppsöka huvudkällan i de fall detta varit 
möjligt och känts angeläget. I andra fall har vi nöjt oss med att i den löpande texten illustrera 
att det rör sig om andrahandskällor. 
 

2.13 Metodproblem 
 
Den största riskfaktorn som kommer av att huvudsakligen grunda en studie på kvalitativa 
intervjuer är faran för intervjuareffekter. Med detta avses att intervjuarens egenskaper 
påverkar hur respondenten besvarar frågorna. Vilka egenskaper som påverkar respondenten, 
samt på vilket sätt de kan få effekt för studiens resultat, är dock relativt oklart.51 Att eliminera 
denna risk innebär stora svårigheter med tanke på att intervjuaren inte kan förändra sina 
karaktärsdrag. Däremot kan densamma försöka att vara så neutral som möjligt i sin 
framtoning. Vi försökte att ständigt under intervjuerna hålla problemet med intervjuareffekt i 
åtanke och att, i alla fall inte medvetet, styra respondenterna i någon riktning. 
 
Viss självkritik grundas på det faktum att vi valde att mellan intervjuerna påbörja arbetet med 
att sammanställa empirikapitlet. På grund av förhinder för två av respondenterna försköts två 
intervjuer ett par dagar, vilket medförde att vi känner att vi kanske analyserade 
ståndpunkterna för revisorerna A, B och C mer utförligt än de resterande tre revisorerna. När 
det hände att någon av de tre senare respondenterna, det vill säga revisor D, E eller F nämnde 
en detalj som någon av revisorerna A, B eller C redan behandlat, kanske deras åsikter inte fick 
lika mycket utrymme i uppsatsens empiri och analys. Detta som följd av att vi anser att det 
främst är skillnaderna i revisorernas ståndpunkter som är intressanta att belysa, inte 
likheterna. Vi har dock varit väl medvetna om detta problem, vilket har yttrat sig genom att vi 
i så hög grad som möjligt försökt att göra alla revisorers åsikter hörda i alla frågor. 
 

2.14 Studiens trovärdighet 
 
Det har bland många forskare som förordar kvalitativa forskningsmetoder debatterats 
huruvida de traditionellt sett kvantitativa kriterierna, som åsyftar att avgöra forskningens 
trovärdighet, lämpar sig för kvalitativ forskning. Mason (1996) är en av de kvalitativt 
inriktade forskare som förespråkar tre viktiga element, vilka vanligtvis förknippas med 
kvantitativa studier, för att avgöra kvalitativ forsknings trovärdighet. Dessa kriterier är 
undersökningens validitet, reliabilitet samt dess generaliserbarhet. Hon har valt att inte 
förändra dessa i grund och botten kvantitativa begrepps betydelse, utan hänför dem relativt 
strikt till kvalitativ forskning.52 
 

                                                 
51 Bryman A., et al (2005) sid. 157 
52 ibid. 304 
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2.14.1 Validitet 
 
Forskningens validitet förklarar Mason som huruvida det som undersöks eller mäts verkligen 
är vad forskaren påstår sig undersöka eller mäta53. För att avgöra om studien uppfyller 
validitetskriteriet kan följande frågeställning tillämpas: Mäter vi lämpliga indikatorer för vår 
vision och får vi sanna resultat?54  
 
Eftersom validiteten i stort handlar om huruvida forskaren mäter vad som avses att mäta55, är 
studiens mätinstrument av stor vikt när validiteten ska testas. För att samla in primärdata till 
denna undersökning användes semistrukturerade intervjuer, vilka genomfördes med hjälp av 
en intervjuguide. Innehållet i intervjuguiden skickades, tillsammans med en beskrivning av 
syftet med studien, till respondenterna ett par dagar innan genomförandet. Detta anser vi ökar 
studiens validitet eftersom det medförde att revisorerna i förväg fick en viss förståelse för 
exakt vad vi avsåg att mäta. De revisorer som inte hade hunnit ta del av frågorna innan 
intervjun gav vi på plats en förklaring av vad motivet bakom intervjuerna var. Eftersom vi 
valde att besöka revisorerna på deras respektive arbetsplatser och därmed lät respondenterna 
intervjuas i sin naturliga miljö, ökar studiens ekologiska validitet. Detta medför att risken för 
att studiens resultat ska bli en produkt av insamlingstekniken minskar.56 
 
2.14.2 Reliabilitet 
 
En hög grad av reliabilitet innebär att en studies verktyg för datainsamlingen, som exempelvis 
djupintervjuer eller enkäter, levererar samma data vid varje undersökningstillfälle. Det 
betyder att eventuella resultatförändringar, från den ena datainsamlingen till den andra, endast 
beror på avvikelser i det fenomen som studeras. Detta innebär således att om en undersökning 
är reliabel är den konsekvent.57 Detta synsätt kan dock vara svårt att implementera på en 
kvalitativ undersökning som denna, eftersom studien bygger på respondenternas subjektiva 
bedömningar. En upprepning av studien vid ett senare tillfälle kan självklart generera helt 
annorlunda tolkningar av de frågor som användes vid den ursprungliga datainsamlingen. 
Mason uttrycker viss skepsis mot den standardisering av studiens datainsamlingsinstrument 
som ett stort mått av reliabilitet kräver, men belyser ändå vikten av reliabilitet58. 
 
Efter att vi hade fullbordat vår fjärde intervju insåg vi att vi egentligen hade alla data som vi 
behövde för vår studie. Vi upplevde det som att de två sista intervjuerna vi genomförde 
egentligen inte tillförde några nya ståndpunkter, utan efter fyra intervjuer var det mesta sagt 
kring ämnet. Detta skulle kunna förklaras med att vi efter de fyra första intervjuerna uppnått 
någon form av teoretisk mättnad. Med detta menas kortfattat att forskningen har uppnått en 
viss punkt där ny data inte längre genererar någon ny information59. Även om vi skulle ha 
implementerat ytterligare tio intervjuer, torde inte ny information tillkomma i någon större 
utsträckning. Detta anser vi förbättrar studiens reliabilitet, eftersom det för med sig en ökad 
rimlighet för att en upprepning av studien skulle frambringa likvärdiga resultat. Om andra 
forskare med samma vetenskapliga utgångspunkter och tillvägagångssätt skulle intervjua 
exempelvis sex revisorer angående identiska frågeställningar som de vi utgått från, är det 

                                                 
53 Mason J., Qualitative Researching, 1996, sid. 24  
54 Denscombre M., The good research guide, 2003, sid. 301 
55 Bryman A., et al (2005) sid. 95 
56 ibid. 50 
57 Denscombre M., (2003) sid. 300 
58 Mason J., (1996) sid. 25 
59 Bryman A., et al (2005) sid. 450 
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möjligt att även de skulle uppnå teoretisk mättnad och därmed täcka in ungefär samma 
information som vi gjorde i denna studie. 
 
Vi valde att garantera våra respondenter och den revisionsbyrå som varje revisor tillhör 
anonymitet, i syfte att uppnå mer uppriktiga svar. Detta med tanke på att vi anser att deras 
respektive oberoende till sina klienter kan uppfattas som ett känsligt ämne och därav medföra 
icke-sanningsenliga bemötanden. I kombination med en noggrann beskrivning av 
genomförandet av intervjuerna möjliggör detta för en replikation, det vill säga en upprepning, 
av studien. Dessutom utformades frågorna på ett tydligt sätt för att undvika missförstånd och 
testades i förväg på en auktoriserad revisor. För att begränsa antalet feltolkningar från vår sida 
spelades intervjuerna in med hjälp av en diktafon. Sammantaget åsyftar dessa åtgärder att öka 
studiens reliabilitet, eller med andra ord tillförlitlighet. 
 
2.14.3 Generaliserbarhet 
 
Generaliserbarhet är den tredje bedömningsgrunden som Mason förordar i syfte att avgöra 
studiens trovärdighet. Detta begrepp behandlar huruvida studiens resultat kan hänföras till en 
mer omfattande skara, det vill säga till en grupp utöver de individer som ingick i 
undersökningen60. En analys som grundas på sex revisorers åsikter utgör ingen vidare grund 
för generaliserbarhet och studiens resultat kommer inte att vara representativa för ”alla Umeås 
revisorer” eller liknande. Detta var dock inte heller vårt mål med studien. Av den anledningen 
anser vi inte heller detta kriterium vara av väsentlig karaktär för undersökningens 
trovärdighet. Vi har likväl valt att inkludera generaliserbarhetsfaktorn i metodavsnittet 
eftersom det av Mason förespråkas som ett av tre element för att avgöra studiens pålitlighet. 

                                                 
60 Mason J., (1996) sid. 153 
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3. Teoretisk referensram 
 
 

I detta kapitel ger vi läsaren en inblick i bland annat revisorns oberoende, analysmodellen 
och EU-rekommendationen: 2002/590/EG. Inledningsvis ges en kort beskrivning av revisorns 

roll som oberoende granskare. 
 
 

3.1 Revisorns roll som oberoende granskare 
 
Revisorns uppgift som granskare av företagens årsredovisningar är i högsta grad viktig för 
företagens intressenter, inte minst för aktieägarna. Vid beslut om en eventuell aktieinvestering 
fyller de finansiella rapporterna en viktig funktion eftersom det är via dem som företagen 
kommunicerar bolagets resultat och dess finansiella ställning på marknaden till sina 
användare.61 För att informationen ska vara användbar för användarna måste den uppfylla 
vissa kvalitativa egenskaper. Informationen måste bland annat vara tillförlitlig, det vill säga 
vara fri från väsentliga felaktigheter och inte vara vinklad.62 Det är här som revisorn kommer 
in i bilden. Revisorns huvudsakliga uppgift är nämligen att agera som en garant för att den 
ekonomiska information som företagen lämnar sina intressenter är korrekt och uppfyller de 
kvalitativa egenskaperna63. 
 
Syftet med de utlåtanden som en revisor avger efter en uträttad revision, är att de ska inge en 
försäkran om att företagets finansiella rapporter har genomgått en omfattande kritisk 
granskning. Denna granskning ska ha genomförts av en opartisk och objektiv part, i syfte att 
övertyga företagets intressenter att bolagets finansiella information är tillförlitlig. Om det 
finns skäl för till exempel aktieägarna att betvivla revisorns oberoende gentemot 
företagsledningen, kommer revisorns utlåtanden inte att inge något som helst förtroende och 
sannolikheten för nyinvesteringar minskar kraftigt i och med detta.64 I syfte att värna om 
revisorns oberoende, samt intressenternas förtroende för revisorns oberoende granskning, har 
FAR tagit fram så kallde yrkesetiska regler som revisorer uppmanas att efterleva. 
 

3.2 FARs Yrkesetiska regler 
 
Förutom de lagstadgade kraven på opartiskhet och självständighet som bland annat omnämns 
i revisorslagen, följer svenska revisorer FARs yrkesetiska regler som ska fungera som ett sorts 
vägledande komplement till lagen. Enligt de yrkesetiska reglerna ska revisorns strävan alltid 
vara att uppträda med integritet och objektivitet, vare sig det rör sig om fristående 
rådgivningsuppdrag eller bestyrkandeuppdrag, eller med andra ord revisionsuppdrag. Vidare 
betonas att revisorer ska ”värna om sin egen och revisionsföretagets opartiskhet och 
självständighet”.65 Tillsammans med åtskilliga lagar, regler och rekommendationer fungerar 
FARs yrkesetiska regler följaktligen som ett ramverk som åsyftar att garantera revisorns 

                                                 
61 IFRS/IAS (2006) sid. 10 
62 ibid. 13 
63 Yrkesetiska regler (2005) sid. 2 
64 SEC, Revision of the Commission's Auditor Independence Requirements, Executive Summary, 2001 
65 Yrkesetiska regler (2005) sid. 4 
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oberoende gentemot sin klient. Revisors oberoende är dock ett mångfacetterat begrepp som 
för att främja läsarens fortsatta förståelse, fordrar ett klargörande.  
 

3.3 Revisorns oberoende 
 
Oberoendefaktorn har alltid utgjort grundstommen i revisorsyrket. Intresset för att verka för 
ett starkare oberoendeförhållande mellan revisor och klient har dock ökat successivt, i takt 
med att både samhälle och företag blivit alltmer komplext. Dessutom ställer intressenter som 
kapitalplacerare och aktieägare allt högre krav på att revisorernas granskning av företagens 
finansiella rapporter ska vara oberoende. Mot bakgrund av detta har revisionsbyråbranschen 
utvecklats starkt de senaste decennierna och utbudet av tjänster, vid sidan av revision, har 
ökat markant.66 En annan viktig förklaring till denna utveckling hittas i början av 2000-talet i 
och med Enrons kollaps. Skandalen som försatte både Enron och dess revisionsbyrå i 
omedelbar konkurs satte revisorns oberoende i blickfånget hos såväl allmänhet som 
lagstiftare.67 Vad begreppet oberoende innebär varierar dock till viss del, beroende på vem 
som diskuterar begreppet. 
 
En av många definitioner av oberoendet hittas i Diamants avhandling, Revisorers oberoende. 
I denna skrift återges Vårdals förklaring av revisorns oberoende från 1978, nämligen att en 
revisors oberoende baseras på dennes vilja och förmåga att göra bedömningar på fakta, istället 
för att låta sina beslut påverkas av andra människors viljor och önskemål.68 Här betonas 
således integriteten som en viktig ingrediens i oberoendebegreppet. Jevons Lee definierar 
revisorns oberoende som att det råder en avsaknad av maskopi mellan revisorn och ledningen 
för klientföretaget.69 
 
I revisorslagens tjugonde paragraf klargörs att ”en revisor skall i revisionsverksamheten utföra 
sina uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina 
ställningstaganden.”70 Med detta menas att revisorn ska genomföra sitt uppdrag utan att 
distraheras av förhållanden som är irrelevanta för uppdraget.71 I revisorslagen nämns inte 
begreppet oberoende som sådant, utan istället används opartiskhet och självständighet 
tillsammans med objektivitet som synonymer till begreppet oberoende. Sammanfattningsvis 
kan oberoende revision förklaras som en objektiv granskning av en opartisk och självständig 
revisor med hög grad av integritet som inte låter sig distraheras av förhållanden som är 
irrelevanta för uppdraget. Vi kommer i denna studie att använda begreppet oberoende främst 
med revisorslagens ledord opartiskhet och självständighet i åtanke.  
 
3.3.1 Faktiskt och synbart oberoende 
 
Enligt IFAC, vilka refereras till i Statens Offentliga Utredningar, ska revisorns granskning 
vara oberoende såväl in fact som in appearance, vilket på svenska översatts till faktiskt och 
synbart oberoende. Det faktiska oberoendet syftar till situationer där revisorn faktiskt 
upplever sig vara oförhindrad att genomföra sitt uppdrag objektivt, medan det synbara 

                                                 
66 Analysmodellen (2005) sid. 3 
67 Petersen L., (2002) 
68 Diamant, A., Revisorers oberoende, Om den svenska oberoenderegleringens utveckling, dess funktion och 
konstruktion, 2004, sid. 163.   
69 Jevons Lee C., Gu Z., Low balling, legal liability and auditor independence, 1998, sid. 534 
70 Revisorslag 2001: 883, Revisorns opartiskhet och självständighet, 20 § 
71 SOU 1999: 43, Oberoende, ägande och tillsyn i Revisionsverksamhet, sid. 139 
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oberoendet handlar om omvärldens uppfattning om huruvida revisorn kan utföra sitt uppdrag 
på ett objektivt sätt eller inte.72 Med syftet att illustrera hur den oberoende revisorns passar in 
i ett företagsperspektiv, i relationen mellan aktieägarna och företagsledningen, ger vi här en 
översiktlig förklaring av den så kallade agentteorin. 
 

3.4 Agentteorin i korthet 
 
Agentteorin etablerades i övergången mellan 1960- och 1970-talet och bygger på en metafor 
som i stora drag går ut på att ett företag består av en sorts sammansättning av kontrakt mellan 
aktieägarna, vilka benämns som principalen, och företagsledningen som kallas agenten. 
Teorin bygger i korthet på att principalen delegerar en uppgift till agenten, som utför denna 
uppgift i principalens ställe.73 Detta medför att principalen måste sätta sin tilltro till att 
agenten kommer att agera utifrån principalens intressen, istället för att utgå från sina egna 
själviska motiv. Den specifika situation som analyseras inom ramarna för agentteorin är den 
som råder när företagets ägande är åtskiljt från dess ledning.74 
 
Teorin baseras vidare på att aktörerna är nyttomaximerande. Det faktum att bägge parter 
agerar utifrån ett vinstmaximeringssyfte kan innebära en konflikt mellan agenten och 
principalen. Denna slitning går i stora drag ut på att ledningen beskylls för att agera utifrån ett 
egenintresse, istället för att ha som drivkraft att handla med utgångspunkt i principalens 
bästa.75 Att ledningens och ägarnas motiv är för varandra motstridiga grundar för ett problem, 
vilket även rotas i att det är svårt för principalen att kontrollera vad agenten egentligen sysslar 
med.76 Principalen kan nämligen inte, vid tidpunkten för ett av agenten fattat beslut, avgöra 
om beslutet i fråga verkligen är det bästa för företaget. Detta beror på att det för agenten och 
principalen råder en asymmetrisk tillgång på information, med fördel för agenten.77 
Företagsledningen förfogar med andra ord över information som aktieägarna inte känner till. 
Det är här som revisorn kommer in i bilden. 
 
Revisorn anlitas nämligen i syfte att övervaka agenten på grund av den asymmetriska 
informationstillgången som, i enlighet med agentteorin, råder i företagen. Revisorn fyller en 
oerhört viktig roll som kontrollant av agenten, med tanke på att principalen generellt sett 
saknar den kunskap som skulle krävas för att själva kunna avgöra huruvida agenten agerar på 
ett lämpligt sätt. Med andra ord kontrollerar revisorn, i principalens ställe, att agenten 
verkligen agerar utifrån principalens intressen. Denna övervakning är i sig ett led i att komma 
tillrätta med problemet att ledningen åsidosätter sina skyldigheter gentemot ägarna, till fördel 
för sina egna intressen.78 Revisorns granskning innebär även ett incitament för agenten att 
agera utifrån bolagets bästa.79 
 
Om den anlitade revisorn inte kan anses vara oberoende gentemot agenten, faller dock själva 
nyttan med revisorns granskning av agenten. Detta medför då att agenten, utan någon egentlig 
tillsyn, helt kan hänge sig åt sina egennyttiga mål. För alla företagets intressenter är det därför 

                                                 
72 SOU (1999: 43) sid. 140 
73 Eisenhardt K., Agency Theory: An Assessment and Review, 1989, sid. 58 
74 Adams M., Agency Theory and the internal audit, 1994, sid. 8 
75 ibid. 
76 Eisenhardt K., (1989) sid. 58 
77 Adams, (1994) sid. 8 
78 Diamant A., (2004) sid. 79 
79 ibid. 81 
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av högsta vikt att den revisor som anlitas verkligen är opartisk, självständig och objektiv i sin 
granskning av företagets finansiella rapporter och dess förvaltning. I syfte att granska sitt eget 
oberoende gentemot agenten använder svenska revisorer alltsedan 2002 analysmodellen som 
sitt yttersta redskap80. 
 

3.5 Analysmodellen 
 
Stora redovisningsskandaler har föranlett en internationell debatt angående revisorns roll samt 
ett krav på en skärpning av revisorns oberoende gentemot sina klienter. Diskussionerna har 
behandlat frågor som hur revisionens objektivitet, opartiskhet och självständighet ska kunna 
säkerställas. Att ny lagstiftning erfordrats var under en längre period uppenbart, men 
meningsskiljaktigheterna beträffande hur dessa regler skulle utformas har varit många under 
årens lopp. I Sverige landade debatten i införandet av en så kallad analysmodell i syfte att 
säkerställa revisorns oberoende den första januari år 2002.81 Den svenska analysmodellen var 
faktiskt den första i världen att lagstadgads. 
 
Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet, är modellens 
fullständiga namn och den återfinns i revisorslagen. I dagsläget fungerar analysmodellen 
tillsammans med EU-rekommendationen: 2002/590/EG och god revisionssed, i syfte att 
säkerställa revisorns opartiskhet och självständighet.82 (I uppsatsens första bilaga finns en 
illustration över hur den blankett som revisorn fyller i när denne ska testa sitt eget oberoende 
till klienten faktiskt ser ut. I samma bilaga är även ett flödesschema bifogat som visar hur det 
går till när en revisor ska kontrollera huruvida ett uppdrag kan accepteras eller om det bör 
avböjas.) 
 
Analysmodellen ska ses som en vägledning i syfte att säkerställa revisorns oberoende.83 I och 
med inskrivningen i revisorslagen är modellen dock tvingande. Vidare är analysmodellen av 
självgranskningskaraktär, vilket innebär att revisorn ska använda modellen för att personligen 
granska sitt eget oberoende gentemot klienten vid respektive uppdrag. Analysmodellen är 
med andra ord utformad så att revisorn vid en tillämpning av modellen ska uppnå självinsikt i 
huruvida det finns omständigheter i det specifika fallet som kan hota oberoendet. Om det 
föreligger sådana förtroenderubbande förhållanden ska uppdraget inte accepteras av revisorn. 
Om uppdraget redan har initierats när ett hot mot revisorns oberoende uppstår, som 
exempelvis att yrkesrelationen som råder mellan revisorn och klienten utvecklas till en 
vänskapsrelation, ska revisorn omedelbart avsäga sig uppdraget.84 
 
Analysmodellen består av tre steg, nämligen: 
 

1) Identifiering av förtroendeskadliga förhållanden: Här kontrollerar revisorn om det 
finns omständigheter som kan utgöra hot mot oberoendet. 

2) Eliminering av förtroendeskadliga förhållanden: Här bedöms huruvida revisorn har 
förmåga och vilja att utföra uppdraget med sitt oberoende intakt. 

3) Analysen dokumenteras: Här dokumenteras revisorns prövning.85 
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Nedan följer en mer ingående förklaring av dessa tre steg. 
 
3.5.1 Steg 1 – Identifiering av förtroendeskadliga förhållanden 
 
En revisor ska inför varje nytt uppdrag, samt löpande under samtliga uppdrags fortskridande 
närhelst det finns anledning till det, kontrollera om det existerar omständigheter som skulle 
kunnas rubba förtroendet för revisorns oberoende. Analysmodellen identifierar fem så kallade 
hot mot oberoendet bestående av situationer som anses oetiska och omedelbart ska medföra 
att revisorn avböjer, eller avsäger sig, uppdraget.86 
 
Nedan ges en kortfattad överblick av dessa fem hot: 
 

1) Egenintressehot: Revisorn har ett, direkt eller indirekt, ekonomsikt intresse i 
uppdragsgivarens verksamhet. 

2) Självgranskningshot: Revisorn har vid fristående rådgivning lämnat upplysning i en 
fråga som till någon del omfattas av granskningsuppdraget. 

3) Partställningshot: Revisorn uppträder, eller har uppträtt, till stöd för eller mot 
uppdragsgivaren i någon rättsligt eller ekonomiskt omtvistad angelägenhet. 

4) Vänskapshot: Revisorn anses ha för nära personliga relationer till sin klient.  
5) Skrämselhot: Revisorn utsätts för hot, eller någon annan form av påtryckning, som är 

ämnad att skapa obehag hos revisorn. 
Revisorn ska även ta ställning till om det finns någon ytterligare förtroenderubbande 
omständighet, utöver de fem specifika hoten, när denne bedömer hotbilden.87 
 

1) Egenintressehot 
 

Ett egenintressehot föreligger om någon medlem i revisorsgruppen har direkta, eller indirekta, 
ekonomiska intressen i klientens verksamhet. Ett exempel på ett direkt intresse är om revisorn 
har affärsmässiga relationer med klienten. Detta kan då vara skäl att ifrågasätta om inte 
revisorns opartiskhet eller självständighet gentemot klienten är rubbad. Ytterligare ett 
exempel på egenintressehotet är en situation där revisorn har hand om klientens 
värdepappershandel, eller deltar i samma projekt eller investeringar som klienten. 
Egenintressehotet kan även anses gälla om revisionsbyrån står i ekonomiskt 
beroendeförhållanden till klienten, vilket kan vara fallet om en enskild klients arvode 
representerar en stor del av en revisionsbyråns samlade intäkter.88 Detta skulle kunna utgöra 
ett potentiellt hot mot revisorns oberoende i och med att klienten, genom sin betydelse för 
revisionsbyrån, får ett ökat inflytande över granskningsverksamheten. 
 

2) Självgranskningshot  
 
Självgranskningshotet kan förklaras med att revisorn i ett tidigare skede tagit ställning i det 
förhållande som denne är anlitad att granska. Med andra ord har revisorn lämnat fristående 
rådgivning angående ett förhållande som ingår i granskningsuppdraget. En revisor har dock 
rätten att besvara enklare frågor från klienten samt lämna generella upplysningar om sådant 
som rör revisionen, även om sådana upplysningar i vissa fall kan leda till ett ifrågasättande av 
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revisorns oberoende. En annan anledning att åberopa självgranskningshotet är om revisorn 
tidigare har haft anställning i det klientföretag som är föremål för granskning. 89 
 

3) Partställningshot 
 
Ett partställningshot existerar när en revisor har tagit ställning till fördel eller nackdel för sin 
klient i en ekonomisk, alternativt rättslig, situation där det finns intressemotsättningar. Detta 
kan exempelvis gälla när en revisor har ansvaret för att sköta kontakterna med skatteverket 
eller i en skatteprocess. Ett annat exempel när ett partställningshot är gällande är när revisorn 
deltar i förhandlingarna vid ett förvärv, eller en försäljning, av klientföretagets tillgångar.90  
 

4) Vänskapshot 
 
Vänskapshotet kan förklaras med att någon medlem i revisionsgruppen har för nära personliga 
relationer till klienten. Detta innebär ett direkt hot mot revisorns opartiskhet och 
självständighet, eftersom den nära relationen kan medföra att revisorn blir alltför välvilligt 
inställd till klienten och den verksamhet som han eller hon är avsedd att granska. Ett 
vänskapshot anses också föreligga om revisorn känner någon i företaget med ledande 
ställning, eller om revisorn har indirekta personliga kontakter med en ledande person i firman. 
Vänskapshotet anses kunna uppstå till följd av att en och samma revisor har ansvarat för ett 
uppdrag under en längre tidsperiod och på grund av detta utvecklat en för nära relation till 
någon med ledande ställning i klientföretaget.91 
 

5) Skrämselhot 
 
Skrämselhotet avser helt enkelt hotelser eller andra former av påtryckningar från klientens 
sida, vilka åsyftar att få revisorn att inte utföra sitt granskningsuppdrag på ett korrekt och 
professionellt sätt. Vanliga ifrågasättanden av revisorns utlåtanden räknas dock inte som 
skrämselhot, utan accepteras enligt analysmodellen.92 Att revisorn känner obehag inför en 
klients reaktioner på sina utlåtanden, bör enligt Statens Offentliga Utredningar vara ett skäl i 
sig att ifrågasätta huruvida ett skrämselhot föreligger.93 I dagsläget räknas dock inte revisorns 
rädsla eller obehag inför klientens reaktioner som grund för att avsäga sig ett 
revisionsuppdrag enligt analysmodellen. 
 
3.5.2 Steg 2 – Eliminering av förtroendeskadliga förhållanden  
 
I enlighet med analysmodellen ska en revisor avböja ett uppdrag om det finns omständigheter, 
liknande de fem hot som har skildrats ovan, som kan rubba förtroendet för revisorns 
oberoendeställning gentemot sin klient. Kravet på att avböja, eller alternativt avsäga sig, ett 
uppdrag kan dock kringgås med stöd av den generalklausul som finns inskriven i lagen. För 
att denna klausul ska kunna åberopas krävs dock att det finns omständigheter i det enskilda 
fallet som tillåter detta samt att revisorn vidtagit, eller planerar att vidta, motåtgärder som 
åsyftar att säkerställa oberoendet.94 
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Omständigheter i det enskilda fallet 
 
Tidigare presenterades egenintressehotet, som innebär ett hot mot revisorns oberoende genom 
att någon medlem i revisorsgruppen har direkta, eller indirekta, ekonomiska intressen i 
klientens verksamhet95. Vissa former av ekonomiska utbyten mellan revisor och klient kan 
dock godtas, förutsatt att det rör sig om affärstransaktioner av så kallad ”vardaglig karaktär”, 
vilka ingås på samma villkor som för alla andra.96 
 
Att en revisor tidigare har haft anställning i klientföretaget är enligt självgranskningshotet skäl 
nog för revisorn att tacka nej till uppdraget97. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från 
detta krav förutsatt att anställningen i fråga ligger ett antal år tillbaka i tiden samt att den 
aktuella befattningen inte hade någon direkt anknytning till den granskning som revisorn i 
nuläget är anlitad att göra.98  Vänskapshotet, innebärande att en person i revisorsgruppen har 
en personlig anknytning till någon individ i klientföretagets ledning99, är inte skäl nog att 
diskvalificera revisorn från uppdraget förutsatt att denne individ saknar anknytning till själva 
revisionsuppdraget och inte kan påverka revisionens fullföljande av uppdraget.100 
 
Motåtgärder 
 
Revisorn kan, trots att trots något av hoten mot oberoendet är uppfyllt, ändå behålla sitt 
uppdrag förutsatt att revisorn kan påvisa att han eller hon har vidtagit alla nödvändiga 
motåtgärder för att säkerställa att uppdraget kan utföras riskfritt, alltså utan skäl till 
ifrågasättande av revisorns oberoende. Den vidtagna motåtgärden ska vara av den grad att den 
återspeglar hotet som krävde motåtgärden. Ju allvarligare hot desto kraftigare motåtgärd.101 
 
I de allra enklaste fall av hot mot revisorns oberoende kan det vara tillräckligt att endast vidta 
informativa åtgärder, som att förslagsvis särskilt redogöra för det aktuella hotet. I andra fall, 
där förtroenderisken anses vara större, kan så kallade byråinterna åtgärder vidtas. Ett exempel 
på en byråintern åtgärd är när en annan revisor inom samma revisionsbyrå lämnar ett andra 
utlåtande, vilket kallas för second opinion. En second opinion är en sorts kvalitetssäkrande 
åtgärd som revisionsbolag kan tillämpa. Ett vänskapshot som uppkommit på grund av att ett 
specifikt revisionsuppdrag har pågått under en längre tid kan, om det anses vara nödvändigt, 
mötas upp med kompletterande granskning utförd av en revisor som står utanför den aktuella 
revisionsgruppen. Detta är ytterligare ett exempel på ett internt kvalitetssäkringssystem. Ett 
byte av revisor kan även bli nödvändigt i det fall hotet anses vara tillräckligt gravt.102 
 
I vissa fall kan inte revisionsbyråns interna kvalitetssäkringssystem anses tillräckliga för att 
säkra revisionens kvalitet. Detta kan vara gällande i en situation där en medlem i 
revisionsteamet har lämnat fristående rådgivning i en fråga som omfattas av den granskning 
som uppdragsteamet ska utföra. Det vill säga när självgranskningshotet existerar. Vid en 
mildare grad av självgranskningshot kan en kompletterande granskning av en revisor utanför 
gruppen vara en lösning. När inte byråinterna åtgärder är tillräckliga för att neutralisera hotet 
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måste externa åtgärder vidtas. Sådana externa åtgärder som åsyftas här finns faktiskt inte 
definierade i revisorslagen, utan är menade att prövas inom ramen för god redovisningssed.103 
 
Det finns dock vissa hot mot revisorns oberoende som inte kan lösas genom vidtagna 
motåtgärder utan fordrar att revisorn avböjer, eller avsäger sig, uppdraget. Om det råder 
osäkerheter från revisorns sida gällande huruvida han eller hon anser sig kunna ta på sig ett 
nytt uppdrag, eller fortsätta med ett redan påbörjat uppdrag, kan revisorn ansöka om 
förhandsbesked hos Revisorsnämnden (RN). Tanken är då att RN då ska avge ett utlåtande 
gällande revisorns möjlighet att fortsätta, alternativt acceptera, ett revisionsuppdrag.104 
 
3.5.3 Steg 3 – Analysen dokumenteras  
 
Utredningen om huruvida en revisor ska acceptera ett uppdrag eller inte, samt de 
överväganden som han eller hon har gjort inför sitt beslut, ska enligt analysmodellen noggrant 
dokumenteras. Vid ett eventuellt avböjande av ett uppdrag ska det i dokumentationen tydligt 
framgå vilka förtroenderubbande omständigheter som har varit gällande i det specifika fallet. 
På vilket sätt ett eventuellt hot har åtgärdats ska också framgå, om revisorn valt att ändå 
acceptera ett uppdrag där det har förekommit tveksamheter rörande revisorns oberoende.  
Dokumentationen ska göras fortlöpande under respektive uppdrag i syfte att möjliggöra för de 
bästa förutsättningarna för korrekt och aktuell information.105 
 

3.6 EU-rekommendationen: 2002/590/EG 
 
EU-kommissionens rekommendation: 2002/590/EG kretsar kring revisorers oberoende i EU 
och antogs den 16 maj år 2002. Rekommendationen fungerar som ett ramverk för att behandla 
frågor beträffande den oberoendeproblematik som alltid kretsat kring revisorsyrket. Ett av de 
starkaste skälen till att rekommendationen tillkom, var för att stärka kvaliteten på den 
finansiella informationen som lämnas av företagen. EU-rekommendationen eftersträvar, 
precis som den svenska analysmodellen gör, att inge trovärdighet för företagens finansiella 
rapporter.106 
 
EU-rekommendationen: 2002/590/EG är uppbyggd av tre delar, nämligen del A, del B samt 
en förklarande bilaga. Avsnitt A tar upp de huvudsakliga kraven för revisorns oberoende, 
medan avsnitt B behandlar vissa omständigheter som kan rubba revisorns oberoende samt 
adekvata motåtgärder för respektive hot mot oberoendet. Rekommendationens bilaga består 
av kompletterande vägledning till avsnitten A respektive B.107 
 
På det stora hela är EU-rekommendationen: 2002/590/EG likvärdig med den svenska 
analysmodellen. Precis som i analysmodellen presenteras i rekommendationen fem hot mot 
revisorns oberoende, nämligen: 
 

1) Egenintressehot 
2) Självgranskningshot 
3) Partställningshot 

                                                 
103 Analysmodellen (2005) sid. 14 - 15 
104 ibid. 15 
105 ibid. 16 
106 2002/590/EG, (1) 
107 ibid. (17) 
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4) Förtrolighets- eller tillitshot (motsvarar analysmodellens vänskapshot) 
5) Hot108 (motsvarar analysmodellens skrämselhot) 

 
Dessa fem hot är i det närmaste samstämmiga med analysmodellens hot mot revisorns 
oberoende, vilka mer utförligt beskrivits ovan. Mot bakgrund av EU-rekommendationens 
likheter med analysmodellen, har vi valt att beskriva denna rekommendation väldigt 
översiktligt i syfte att undvika upprepningar. På en punkt skiljer sig dock EU-
rekommendationen: 2002/590/EG från analysmodellen, nämligen genom dess inrådan om en 
tidsbestämd revisorsrotation. Eftersom uppmaningen till revisorsrotation är den främsta 
skillnaden från analysmodellen har vi valt att främst fokusera på denna aspekt. 
 
3.6.1 EU-rekommendationens inrådan om revisorsrotation 
 
Om det yrkesmässiga förhållandet mellan en revisor och dennes klient övergår i en relation 
grundad på tillit och förtrolighet, kan förtroendet för revisorns oberoende granskning rubbas 
enligt EU-rekommendationen: 2002/590/EG. Detta hot mot revisorns oberoende anses 
möjliggöras genom att revisorn under en längre tidsperiod regelbundet har arbetat nära 
klienten.109 För att minimera risken för att ett förtrolighets- eller tillitshot uppstår, som i 
analysmodellen omnämns som vänskapshot, förespråkas enligt EU-rekommendationen att 
revisorer med nyckelställning i revisionsteamet byts ut efter två genomförda mandatperioder 
på sammanlagt högst sju år. Revisorer med nyckelställning avser främst den påskrivande 
revisorn. Den undertecknande revisorn får alltså, om han eller hon omväljs efter att ha 
innehaft uppdraget under en mandatperiod på fyra år, endast fortsätta förfoga över uppdraget i 
maximalt tre år framöver. Därefter förordas en revisorsrotation. Den utbytte revisorn bör inte 
heller återgå till att granska samma klientföretag förrän minst två år har förflutit sedan 
revisorsrotationen ägde rum.110 
 
Egentligen är det inte bara den påskrivande revisorn som bör bytas ut efter sju år, utan risken 
med att jobba med samma uppdrag under flera år bör beaktas för hela revisionsgruppen.111 
Trots detta gäller revisorsrotationen endast för de påskrivande revisorerna. Det framgår dock i 
EU-rekommendationen att den påskrivande revisorn bör vidta lämpliga skyddsåtgärder för att 
minska risken för att vänskapsrelationer ska bildas mellan klienten och medlemmarna i 
revisionsteamet. Sådana skyddsåtgärder som åsyftas här kan vara att den ansvariga revisorn 
ser till att på kontinuerlig basis byta ut övriga medlemmar i revisionsteamet allt eftersom 
uppdraget fortskrider, eller att företa andra åtgärder som ligger inom ramarna för 
revisionsbyråns specifika kvalitetssäkrande system.112 Vidare gäller den revisorsrotation som 
förordas enligt EU-rekommendationen främst i situationer där klientföretaget är av så kallat 
allmänt intresse.113 Tre exempel på den typen av företag är börsnoterade bolag, kreditinstitut 
och försäkringsbolag. Kort sagt handlar det om bolag som på grund av sin storlek, sin 
verksamhet, antalet anställda eller antalet aktieägare anses vara av intresse för allmänheten.114 
Det nämns dock i rekommendationen att det är att föredra om den sjuåriga revisorsrotationen 
även tillämpas på andra klientföretag än sådana av allmänt intresse115. 

                                                 
108 2002/590/EG, A. 3 
109 ibid. B. 10. 1 
110 ibid. B. 10. 2 
111 ibid. 
112 ibid. Bilaga. 10 
113 ibid. B. 10. 2 
114 ibid. ordlista 
115 ibid. B. 10. 3 
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3.6.2 Revisorsrotationens ”vara eller icke vara” 
 
Revisorsrotationens påstådda effekter för oberoendet har engagerat forskare världen över och 
dess för- och nackdelar har varit föremål för granskning i en uppsjö av vetenskapliga artiklar. 
Förespråkare för revisorsrotation nämner som argument att rotationen syftar till att förhindra 
att långsiktiga relationer mellan revisor och klient utvecklas. Dessa långsiktiga förbindelser 
anses ha en negativ inverkan på revisorns objektivitet, opartiskhet och självständighet. I en 
artikel av Catanach och Walker refereras till forskning som visar att det finns ett negativt 
samband mellan revisionens kvalitet och den tid som en och samma revisor har förfogat över 
ett och samma uppdrag116. Andra fördelar som revisorsrotation anses främja framgår av en 
enkätundersökning där 66 revisorer och 148 användare av revisionstjänster fick besvara frågor 
beträffande sina uppfattningar om revisorers oberoende. I denna studie framgår att 
revisorsrotationen förbättrar den allmänna uppfattningen om oberoende revision.117 Med 
andra ord kan revisorsrotationen sägas förbättra det synliga oberoendet, det vill säga 
omvärldens uppfattning om huruvida revisorn kan utföra sitt uppdrag på ett objektivt sätt eller 
inte.118 
 
Catanach och Walker klargör även att revisorsrotationen innebär en högre omsättning av den 
expertis som revisorerna besitter. Denna ökade cirkulation kan vara till gagn vid granskningen 
av exempelvis immateriella tillgångars värden, med tanke på att dessa ofta grundas på 
förhållandevis subjektiva bedömningar. Catanach och Walker fortsätter med att hänvisa till 
den amerikanska redovisningsproffessionen AICPA, som med stöd av en studie från 1992 
hävdar att korta uppdragsperioder ökar revisorers incitament att motstå påtryckningar från 
företagsledningen. Mot bakgrund av detta anses revisorns oberoende vara mer påtagligt vid 
kortare uppdragsperioder, vilket då skulle tala till fördel för revisorsrotation.119 
 
Enligt forskning av Vanstraelen, där sambandet mellan revisionsuppdragets längd och 
revisionens kvalitet utreddes, framgår det tydligt att revisorers rapporteringsbeteende 
förändras under uppdragets fortskridande. Under mandatperiodens två första år tycks revisorer 
vara mer villiga att utfärda orena revisionsberättelser, jämfört med sista året på 
mandatperioden. Detta skulle enligt Vanstraelen kunna vara en indikation på att beslutet om 
att förlänga revisorns uppdrag med en andra mandatperiod redan är fattat, och välkänt för 
revisorn, redan innan han eller hon undertecknat den sista revisionsberättelsen för den 
innevarande mandatperioden. Mot bakgrund av dessa resultat anser Vanstraelen att en 
tvingande revisorsrotation kan vara nödvändig i syfte att säkerställa granskningens kvalitet. 
Hon betonar dock, med stöd av teorier som påvisar ogynnsamma effekter av revisorsrotation, 
att det finns behov för utveckling av alternativa metoder för att säkerställa revisorers 
oberoende.120 
 
Catanach och Walker belyser i sin artikel även vissa nackdelar med revisorsrotation. Även här 
refererar författarna till AICPA (1992) när de framlägger åsikten att kostnaderna, för såväl 
klient som revisor, överstiger nyttan med revisorsrotation. Arrunda och Paz-Ares, vilka 
Catanach och Walker vidare refererar till, menar att det vid revisorsbyten mists en stor del 
expertis kring det specifika uppdraget. Den kunskap som förloras anses i sin tur minska 
revisionens effektivitet, eftersom att den nytillträdda revisorn måste sätta sig in i 

                                                 
116 Catanach A., et al (1999) sid. 44 
117 Alleyne P., Devonish D., Alleyne P., Perceptions of auditor independence in Barbados, 2006, sid. 621 
118 SOU (1999: 43) sid. 140 
119 Catanach A., et al (1999) sid. 44. 
120 Vanstraelen A., Impact of renewable long-term audit mandates on audit quality, 2000, sid. 419 
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klientföretagets specifika situation, vilket ofta är en tidskrävande process. En annan nackdel, 
som bland andra Petty och Cuganesan (1996) tar upp, är att revisorsrotationen riskerar att 
minska enskilda revisorers incitament att specialisera sig inom en viss bransch. Detta som en 
direkt följd av att revisorn är väl medveten om att han eller hon i vilket fall som helst kommer 
att förlora sitt uppdrag inom en viss tidsgräns, och av den anledningen inte ser en 
specialisering som nödvändig.121 
 
Enligt AICPAs studie, vilken Catanach och Walker återger i sammandrag, begår revisorer de 
flesta av sina misstag under det första eller andra året på ett nytt revisionsuppdrag. Detta 
skulle med andra ord innebära att kortare uppdragsperioder skulle medföra betydligt fler 
begångna misstag från revisorns sida. Enligt ytterligare en referering till AICPA benämns 
lagstadgad revisorsrotation som ett ”onödigt påhitt”. Detta utspel motiveras med att revisorns 
vilja att granska företagets finansiella rapporter med objektivitet och självständighet i vilket 
fall som helst säkerställs på andra sätt. Nämligen genom revisorns strävan efter att bibehålla 
sitt rykte och sina klientarvoden.122 
 
Det förhållande som råder mellan en revisor och dennes klient under en uppdragsperiod är 
komplicerat såväl som tudelat. Å ena sidan finns den yrkesmässiga relationen, som baseras på 
ett yrkesmässigt förtroende och ligger till grund för revisorns oberoende. Å andra sidan finns 
den personliga relationen, som bygger på ett personligt förtroende mellan revisor och klient 
och är en viktig faktor när det gäller revisionens kvalitet. När dessa två relationer utvecklas 
över tiden blir revisorn mer och mer kompetent i sitt arbete, vilket ökar revisionens kvalitet. 
Om det personliga förhållandet blir alltför närgånget kan det dock få som konsekvens att 
granskningens oberoende blir lidande. Enligt Chrystelle är det balansen mellan den 
yrkesmässiga och den personliga relationen som avgör revisionens kvalitet. Annorlunda 
uttryckt är det endast när förhållandet mellan revisorn och klienten är av både hög 
yrkesmässig och personlig kvalitet som revisionen uppnår den optimala graden av kompetens 
och oberoende.123 Chrystelle menar alltså, till skillnad från Catanach och Walker, att ett visst 
mått av vänskap är nödvändigt i syfte att uppnå den högsta möjliga kvaliteten på 
granskningen. 
 
Målet med revisorsrotation är som tidigare nämnts att motverka risken för att den 
professionella relationen som existerar mellan revisor och klient ska övergå i ett 
vänskapsförhållande, som en direkt följd av att en revisor under en längre tidsperiod ansvarat 
för ett och samma granskningsuppdrag.124 Huruvida revisionens kvalitet påverkas positivt 
eller negativt av långtidsuppdrag kan det bara konstateras att det i den akademiska sfären 
råder delade meningar om. Viss forskning antyder att uppdrag som tidsmässigt sträcker sig 
över flera år riskerar att minska revisorns oberoende och som en direkt följd av detta finns en 
risk att revisionens kvalitet avtar drastiskt. Annan forskning indikerar raka motsatsen. Som ett 
exempel på dessa motstridiga forskningsresultat hävdar Carey och Simnett att det tydligt 
framgår att revisionens kvalitet minskar vid långtidsuppdrag,125 medan forskare som Marshall 
och Raghunandan konstaterar att långtidsuppdrag inte alls ökar risken för begångna misstag 
från revisorernas sida och att revisorsrotation inte på något sätt förbättrar revisionens 
kvalitet.126 

                                                 
121 Catanach A., et al (1999) sid. 45 
122 ibid. 
123 Chrystelle, R., Why an auditor can’t be competent and independent: A French case study, 2006, sid 171 
124 2002/590/EG, B. 10. 1 
125 Carey P., Simnett R., Audit Partner Tenure and Audit Quality, 2006, sid. 674 
126 Marshall A., Raghunandan K., Auditor tenure and audit reporting failures, 2002, sid. 75 
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4. Empiri 
 
I detta avsnitt presenteras utfallet av de sex intervjuer som uppsatsen baseras på. Kapitlet är 
uppdelat på tre ämnen, nämligen revisorns oberoende, analysmodellen och revisorsrotation. 

Inledningsvis presenteras en sammanställning av relevant bakgrundsinformation för de 
revisorer vars åsikter ligger till grund för empirikapitlet. 

 
 

Revisor Antal år som revisor Auktoriserad/Godkänd 
A 20 år Auktoriserad 
B 16 år Auktoriserad 
C 30 år Auktoriserad 
D 6 år Godkänd 
E 17 år Auktoriserad 
F 16 år Godkänd 

 
Tabell 4.1: Visar respondenternas titel samt antalet verksamma år som revisorer. 
 

4.1 Revisorns oberoende 
 
4.1.1 Definition av oberoende 
 
För att förklara revisorns oberoende väljer både Revisor A och Revisor D att återkoppla till 
revisorslagens 20: e och 21: a paragraf, där nyckelorden opartiskhet och självständighet ges 
som definition. Revisor A nämner att revisorn är opartisk när denne inte tar ställning för eller 
mot klienten, och självständig är revisorn när han eller hon fattar beslut utifrån vedertaget 
reglemente och inte låter sig påverkas av diverse påtryckningsmedel från klientens sida. 
Revisor A betonar även att en oberoende revisor inte anpassar sig efter klienten utan fattar 
beslut utifrån sina egna utgångspunkter. Senast nämnde revisor menar även att hans 
huvuduppgift är att tillse att ledningen sköter bolaget på rätt sätt och att objektivitet är en 
viktig del i den uppgiften. Revisor D anser att en revisor måste kunna utesluta alla 
omständigheter som är ovidkommande för granskningsuppdraget, samt alltid ha en kritiskt 
granskande inställning, för att kunna kalla sig själv oberoende. 
 
Revisor B definierar oberoendet som att utifrån befintligt regelverk göra ett sakligt och 
ofärgat uttalande om en finansiell rapport. Han menar att oberoendet till stor del handlar om 
huruvida revisorns avsikter är rena och att granskningen inte görs för någon annans skull. 
Revisor C menar att revisorn är oberoende när han eller hon ”är oberoende gentemot alla 
intressentgrupper som kan ha nytta av revisionen.” Revisor C belyser i sin definition av 
begreppet vikten av att vara oberoende både in fact och in appearance, det vill säga 
oberoende i både faktisk och synbar bemärkelse. Han anser att det är minst lika viktigt att 
intressenterna tror att revisorn är oberoende, som att revisorn faktiskt är det i realiteten. 
Revisor C menar att det är oerhört viktigt att allmänheten har förtroende för revisorns 
objektivitet och att det av den anledningen är angeläget att revisorn har en oberoende image, 
som han kallar det. 
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Revisor E tycker att det är svårt att ge en klar och tydlig definition av vad oberoende revision 
egentligen innebär. Han markerar dock att det handlar om att kunna fatta beslut utan att vara i 
beroendeställning till någon part. Revisor F framställer oberoende revision som att revisorn 
inte har någon koppling till klientföretaget sedan tidigare. Vidare menar han att revisorn inte 
bör ha några egenintressen hos kunden, eller några vänskapsband med densamme. 
 
4.1.2 Hundraprocentigt oberoende 
 
Revisor A medger att det kan vara svårt att ha ett hundraprocentigt oberoende förhållande till 
sin klient, när han har suttit på samma uppdrag under en längre tidsperiod. Han betonar dock 
att han, åtminstone subjektivt betraktat, kan hantera risken för att det yrkesmässiga 
förhållandet ska övergå i ett mer vänskapsbaserat förhållande. Revisor A tillkännager att 
risken för att han omedvetet ska låta sig påverkas av klientens önskemål är stor. Revisor B 
anser att det är rimligt att vara fullständigt oberoende till sina klienter. Han utvecklar sitt 
resonemang med att betona den förtroenderubbande omständighet som kan infinnas när 
revisorn agerar rådgivare, utöver sitt granskningsuppdrag. I sådana situationer menar Revisor 
B att det är viktigt att ”när man sätter sig på revisorsstolen, vara ärlig mot alla externa parter”. 
Revisor B menar slutligen att så länge rollen som rådgivare och granskare kan hållas isär kan 
revisorn vara oberoende till 100 procent gentemot sina klienter. Revisor D anser, liksom 
föregående talare, att det är möjligt att vara hundraprocentigt oberoende till sina klienter. Han 
menar att allt i slutänden handlar om revisorns personliga inställning. 
 
Revisor C hävdar att fullständigt oberoende revision endast kan existera på ett teoretiskt plan. 
I praktiken ser han det som en fullständig omöjlighet att agera hundraprocentigt oberoende 
gentemot klienten, och han ifrågasätter om det ens vore önskvärt att uppnå ett fullkomligt 
oberoende. Detta påstående motiverar han med att revisorn måste vara förtrogen med 
klientföretaget för att kunna göra en fullvärdig granskning och genom att distansera sig, vilket 
han menar blir följden av att vara totalt oberoende, blir själva granskningen lidande. ”Det är 
viktigt att ha en stark relation till företaget och det kan vara svårt att uppnå om revisorn ska 
vara hundraprocentigt oberoende,” menar Revisor C. Revisor E menar även han att det är 
omöjligt för en revisor att vara oberoende till l00 procent. Han påpekar att med tanke på att 
klienten betalar hans arvode, sätter detta honom per automatik i en viss beroendeställning. 
Han menar att ingen revisor sanningsenligt kan kalla sig själv hundraprocentigt oberoende 
från sina klienter. Revisor F menar även han att det är svårt att vara fullständigt oberoende till 
kunden, men han ”försöker hålla det så högt som möjligt”. 
 
4.1.3 Bestämmande klienter 
 
På frågan om de någonsin upplevt att en klient försökt styra dem i sitt arbete som revisorer 
medgav i stort sett alla respondenterna att detta förekommer. Endast Revisor F kunde säga att 
klienterna inte direkt har försökt styra honom, utan han menade att det snarare har rört sig om 
situationer där kunder har varit motvilliga att lämna ut information och samarbeta fullt ut. 
Revisor A menade däremot att klienter då och då försöker påverka honom, främst på sådana 
punkter där regelverken inte är solklara. “När det finns gråzoner försöker de som kan, utnyttja 
dem.” Revisor B klargjorde under intervjun att det inte alls har hört till ovanligheterna att 
klienter försökt att styra honom i sitt arbete. Detta anser han vara som vanligast vid 
granskning av småföretag. Resonemanget menar han, speciellt från småföretagarna, kan låta 
som följer: ”Just nu har vi förbrukat vårt egna kapital, men vi har stora affärer på gång.” 
Oftast finns det dock inget oärligt uppsåt, förklarar Revisor B, men det händer att företagen 
försöker måla upp en ljusare bild av läget än vad som är korrekt.  
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Även Revisor C har många gånger upplevt klienter som försökt påverka honom i sitt jobb. 
Både han och Revisor E beskriver det som ganska vanligt förekommande att ledningen 
försöker få revisorn att tumma lite på reglerna när det gäller hur företagets tillgångar ska 
värderas. Revisor C menar att det till exempel händer att klienter vill att han, av skattemässiga 
skäl, ska acceptera undervärderingar av vissa tillgångar. Revisor E hävdar att han aldrig skulle 
låta sig påverkas av klientens önskemål gällande stora och väsentliga poster, men att för små 
och irrelevanta poster kan han tänka sig att ge efter för klientens vilja. Revisor D menar att 
problemen med kunder som försöker påverka revisorn är vanligast i början av ett nytt 
uppdrag, innan klienten har ”testat gränserna,” som han uttrycker det.  
 

4.2 Analysmodellen 
 
Revisor A menar att analysmodellens styrka är att den för revisorerna har medfört ett mer 
strukturerat förhållningssätt till oberoendeproblematiken. Innan analysmodellen infördes, 
saknades det enligt honom någon bra metod för att hantera de dilemman som en revisor kan 
ställas inför gällande det egna oberoendet gentemot klienten. ”Tidigare gick revisorer mest 
bara gå på sin egen känsla när det gällde frågor kring oberoendet”. Nu anser sig Revisor A 
vara betydligt mer observant när det handlar om att identifiera de problem kring oberoendet, 
som han nämner, ”alltid har funnits inom revisorsyrket”.  
 
Revisor B har även han sett en klar förbättring när det gäller hanteringen av 
oberoendeproblematiken, alltsedan analysmodellen introducerades i revisorslagen. Medan 
Revisor A endast har avböjt ett enda uppdrag sedan analysmodellen skrevs in i revisorslagen 
år 2002, då på grund av vänskapshot, har Revisor B nekat uppdrag vid fler än ett tillfälle. Som 
vanligaste orsak angav Revisor B vänskapshotet. Han har vid de tillfällena ansett att 
relationen till klienten varit för nära och därefter hänvisat klienten till någon kollega på 
samma byrå. Varken Revisor A eller Revisor B anser att något extra hot borde införlivas i 
analysmodellen, utan de anser den uppfylla sitt syfte väl. Revisor E tycker att analysmodellen 
har inneburit en positiv utveckling inom hela revisorskåren, eftersom han anser att modellen 
har fört fram oberoendefrågan i debatten. Revisor E tycker inte att analysmodellen fyller sitt 
syfte till 100 procent, men han menar att den i alla fall är ett steg i rätt riktning. Revisor F 
menar att analysmodellen har medfört att han kontinuerligt, och per automatik, begrundar sitt 
eget oberoende för respektive uppdrag.  
 
Revisor D hänvisar till den enskilde revisorns hållning till uppdraget och sitt eget oberoende 
när han förklarar analysmodellens brister. ”Vill man som revisor manipulera analysmodellen 
går det också att göra det, eftersom man fyller i den själv”, förklarar Revisor D. Han tillägger 
dock att den har sina fördelar då den hela tiden tvingar revisorn att begrunda sitt eget 
oberoende. Revisor D har även han valt att avböja vissa uppdrag och anledningen var för 
honom vänskapshotet. Revisor C saknar inget hot i analysmodellen, men han tycker inte alls 
att den fyller sitt syfte i praktiken. Han har främst invändningar mot att revisorn själv avgör 
sin egen beroendeställning och menar att en revisor, genom bra argumentering, kan ta på sig 
uppdrag som Revisorsnämnden aldrig skulle acceptera. ”Jag tror att revisorerna själva många 
gånger tycker att de är oberoende, men vid en granskning av Revisorsnämnden kanske det 
visar sig att de inte alls är det,” hävdar Revisor C. Han menar dock att det praktiskt sett inte 
skulle kunna lösas på något annat sätt, med tanke på det stora antalet självgranskningar som 
varje enskild revisor måste göra. 
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Revisor C ifrågasätter även den generalklausul som är inskriven i analysmodellen, eftersom 
den möjliggör för revisorn att frångå en förkastning av ett uppdrag trots att något av de fem 
hoten är uppfyllda. Han menar att det istället skulle kunna gå att gradera olika situationer, där 
noterade bolag skulle innebära andra regler för revisorn än vad onoterade bolag skulle 
medföra. Revisor C har inte avböjt många uppdrag i sina dagar på grund av oberoendehot. 
Däretmot menar han att det har förekommit situationer där han inte ansett sig kunna acceptera  
uppdrag i sin helhet. Vid sådana tillfällen har det dock oftast gått att ”skala bort vissa delar av 
uppdraget,” som han uttryckte det. 
 
4.2.1 Egenintressehot 
 
Varken Revisor A eller Revisor B anser sig göra skillnad på revision för stora respektive små 
revisionsuppdrag. Revisor A menar dock att möjligheten för revisorn att påverka är större vid 
granskningsuppdrag som gäller mindre företag eftersom de, i motsats till stora bolag, ofta 
saknar en egen ekonomiavdelning med kunnig personal. Revisor A påstår inte att risken är 
större att han låter sig influeras av ledningen för ett större bolag, utan hävdar snarare att själva 
revisionsprocessen fungerar bättre i större företag. Detta yttrar sig främst genom att det oftast 
förekommer en bättre dialog mellan revisorn och klienten i ett större bolag, eftersom 
personalen generellt sett kan mer om ekonomi. ”Det blir allmänt bättre frågeställningar,” 
tillägger Revisor A och åsyftar situationen i stora företag. 
 
Revisor C erkänner att uppdragets storlek påverkar revisionen till viss del, trots att han är väl 
medveten om att det inte borde vara på det viset. Vad han anser kanske påverkar 
granskningen ännu mer än storleken på uppdraget, är klientföretagets karaktär och då främst 
dess ägarform. Revisor C anser att det i noterade bolag vanligen blir bättre granskningar och 
att problemen i framförallt större noterade bolag är sällsynta till antalet, men oftast ganska 
stora när de väl förekommer. Även Revisor D medger att uppdragets storlek, i alla fall på ett 
mentalt plan, har en inverkan på revisionen. Revisor E skulle vilja kunna säga att uppdragets 
storlek inte påverkar granskningen, men han erkänner att större klienter har lite mer att säga 
till om. Han tillägger dock att han inte låter det gå över gränsen för vad som är acceptabelt. 
Revisor F medger att på grund av att fler personer är involverade i ett större uppdrag, känner 
han att han i de situationerna måste vara mer tålmodig. I mindre bolag menar Revisor F att det 
är lättare att säga upp samarbetet om parterna inte kommer överens, av den orsaken att färre 
personer berörs. ”Direkt ska väl inte revisionen påverkas, men jag tror att det finns en högre 
tolerans när det gäller större företag,” hävdar Revisor F. 
 
 
4.2.2 Självgranskningshot 
 
Gränsdragningen mellan fristående rådgivning och revisionsnära rådgivning är inte helt 
glasklar. Revisor A gör dock en tydlig separation av de två typerna av rådgivning när han 
säger att ”någonting som man upptäcker i samband med revisionen får man ge råd om, men 
inte om sådant som inte direkt kan hänföras till revisionsuppdraget”. Revisor E och Revisor F 
gör liknande gränsdragningar som Revisor A, när de båda menar att revisionsnära rådgivning 
endast är upplysningar som lämnas med direkt anknytning till granskningsuppdraget. Revisor 
F nämner rådgivning kring företagets skatter och bokföring som exempel på revisionsnära 
rådgivning och fristående rådgivning exemplifierar han med upplysningar om förvärv eller 
försäljningar av tillgångar. Revisor B menar att ”om man handgripligen gör, eller aktivt 
föreslår, förändringar eller rent tekniskt hjälper till med bokföringen” är gränsen överstigen. 
Han menar dock att revisorer måste tillåtas att påpeka vad som är fel i redovisningen och 
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förklara hur felen bör åtgärdas. Så länge klienten själv tar itu med de aktuella problemen och 
därefter lämnar in en rättad version undviks en gränsöverskridning, enligt Revisor B.  
 
Revisor C ser stora problem när det gäller den här typen av gränsdragningar. Han menar att 
varje revisor gör olika gränsdragningar vid problem som att exempelvis en klient har glömt att 
bokföra en viss post och revisorn hjälper till. Detta är dock det hot i analysmodellen som 
Revisor C har minst invändningar mot. Revisor D är alltid noga med att inte försätta sig i den 
situation att han måste granska sina egna ställningstaganden. ”Jag anlitar oftast externa 
konsulter för värderingar, avtalsskrivande, bolagsbildande och så vidare, för att slippa 
obehaget att granska mina egna slutsatser.” 
  
4.2.3 Partställningshot 
 
Partställningshotet ser inte Revisor A som något större bekymmer, förutsett att hans 
deltagande i exempelvis förhandlingar rörande förvärv av tillgångar inte senare ska granskas 
av honom själv. ”Klienter nyttjar gärna sin revisors branschkunskap vid eventuella 
överläggningar, vilket är acceptabelt så länge förhandlingarna inte berör sådant som revisorn i 
ett senare skede själv ska revidera”, menar Revisor A. Revisor B ser inte heller ett deltagande 
vid förhandlingar som något större hot mot oberoendet, så länge revisorn endast tillför 
ställningstaganden rörande redovisningens korrekthet till diskussionen. Han skulle till 
exempel aldrig uttala sig om företagets möjligheter till framtida vinstgenerering eller 
liknande. Inte heller Revisor D anser att oberoendet rubbas i och med hans medverkan i 
klientföretagets förhandlingar. ”Jag känner till bolaget väl och kan ge synpunkter som är av 
värde i en förhandling.” Förutsatt att någon annan part slutför affären, ser han inte sin 
inblandning som något problem. 
 
Revisor C anser däremot att det är en stor riskfaktor att till exempel delta vid ett köp eller en 
försäljning av en tillgång och han ser risken som allra störst vid ett förvärvande. Revisor C 
menar att det är svårt som revisor att anmärka på en tillgångs värde, om han själv i ett tidigare 
skede deltagit i förhandlingarna inför köpet. Eftersom tillgången försvinner ut ur företaget vid 
en försäljning är problemen mindre vid en sådan situation, menar Revisor C. Revisor E anser 
också att revisorns oberoende rubbas om denne deltar vid förhandlingar av olika slag. Han 
menar dock att det är acceptabelt för revisorn att ta fram konsekvensanalyser och andra 
beslutsunderlag, så länge han inte medverkar i de faktiska överläggningarna. Revisor F anser 
att förhandlingar ligger på gränsen för vad som kan accepteras. Eftersom förhandlingar kan 
leda till stora konsekvenser för företaget, menar Revisor F att det är säkrast om revisorn inte 
deltar. Han tillägger att revisorn helst inte bör involveras alltför mycket i företagets 
verksamhet. 
 
4.2.4 Vänskapshot 
 
”Subjektivt tycker jag att det är så, men objektivt kanske det inte är så i alla lägen”, medger 
Revisor A och åsyftar sin egen förmåga att åtskilja den privata rollen från den yrkesmässiga. 
Han anser att det är acceptabelt att som revisor exempelvis låta sig bjudas på middag vid 
förhandlingar och styrelsemöten, så länge han inte känner att han förväntas att ge någonting 
tillbaka. Revisor B hävdar att han aldrig skulle försätta sig i den situationen att ett 
vänskapshot skulle kunna göras gällande. Han granskar aldrig ett företag i vilket han privat 
umgås med någon högt uppsatt person. Både Revisor B och Revisor D anser att gränsen för en 
privat och professionell relation passeras om revisorn och klienten umgås privat. 
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Vänskapshotet angav alla revisorer, utom Revisor C, som vanligaste grund för att avböja ett 
uppdrag. Revisor C verkar ta ganska lättvindigt på vänskapshotet. Han anser att det 
exempelvis är acceptabelt att gå ut och äta med klienten, så länge middagen inte serveras 
hemma hos revisorn eller klienten, och att dessa middagar inte förekommer alltför ofta. 
”Vänskapshotet är ganska flummigt” enligt Revisor C. Revisor F menar, precis som Revisor 
C, att vänskapshotet inte behöver åberopas om revisorn och klienten träffas privat någon 
enstaka gång. Om de däremot sällskapar på regelbunden basis, anser Revisor F att en privat 
relation råder. Revisor E gör en liknande bedömning när han påpekar att regelbunden kontakt 
utanför den yrkesmässiga relationen inte är okej. Han tillägger dock att det vore omöjligt att 
inte tillåta revisorn att bekanta sig med kunden. ”Då skulle revisorn måsta bo på månen och 
bara dimpa ner när det är dags att göra revisionen”, menar Revisor E och ifrågasätter om det 
priset är värt att betala för att uppnå ett fullständigt oberoende.  
 
Revisor A kan se stora fördelar med att utveckla ett mer vänskapsbaserat förhållande till 
klienten, av den anledningen att arbetet fungerar smidigare på det sättet. Han menar vidare att 
ett sådant förhållande är gångbart, förutsatt att revisorn har varit tydlig med sina ståndpunkter 
rörande oberoendet redan från början. ”Genom att bygga upp oberoendet lär sig kunden var 
jag står.” Han fortsätter att, med glimten i ögat, likna relationen mellan revisor och klient med 
barnuppfostran. ”De testar gränser, precis som småbarn, och man måste tidigt visa dem var 
dessa gränser går.” Han menar att om revisorn inledningsvis på ett tydligt sätt visat klienten 
var oberoendets rågångar finns, och med grund i det utvecklat en vänskapsrelation, kommer 
revisorns kompetens att nyttjas på bästa sätt.  
 
Revisor D kan, precis som Revisor A, se klara fördelar med ett vänskapsbaserat förhållande 
till klienten. Han menar att vänskap och förtroende har en hög korrelation. Revisor D anser att 
revisorsyrket till stor del bygger på förtroende och genom att bilda en vänskapsrelation till 
klienten får revisorn bättre access till den informationen som krävs för att göra en 
tillfredsställande revision. ”Bakomliggande faktorer som man inte känner till som revisor kan 
komma fram i ett sådant förhållande.” Revisor E anser att en öppen och god relation till 
kunden gynnar revisionen. ”Klienten blir mindre benägen att undanhålla information i sådana 
situationer, ” hävdar även Revisor E. Han menar att revisionen försvagas av att revisorn 
”agerar polis”. Revisor F menar att ett vänskapsbaserat förhållande till klienten kan medföra 
en ökad förståelse för den andres arbetssituation, vilket han menar möjliggör för ett bättre 
samarbete. 
 
Revisor B kan inte se några som helst fördelar med att utveckla en vänskapsbaserad relation 
till klienten. Detta beror enligt honom på att om han i den privata sfären skulle få reda på 
någon för företaget skadlig omständighet, vilken inte framgår i redovisningen, skulle det 
innebära stora bekymmer för honom i sin yrkesmässiga roll. Detta eftersom han egentligen 
inte borde känna till det specifika sakförhållandet. ”Ska jag ta upp det eller inte?” Revisor B 
menar vidare att det vore betydligt svårare att ”sätta på sig revisorshatten” i en situation där 
det vid sidan om det professionella förhållandet existerade ett vänskapsband mellan honom 
och klienten. Inte heller Revisor C kan se några fördelar med att ha ett vänskapsbaserat 
förhållande till klienten. Däremot förespråkar han starkt en tät yrkesmässig relation till 
kundföretaget för att revisionen ska bli så bra som möjligt. 
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4.2.5 Skrämselhot 
 
Revisor A erkänner att det under hans karriär har förekommit situationer där han har känt 
obehag inför klienters reaktioner på hans genomförda granskning. Obehaget har för det mesta 
bestått av föraningar om att hans utlåtande kommer att innebära konflikter med 
klientföretagets VD eller ledning. Dessa friktioner bottnar oftast i att han har hittat 
felaktigheter i företagets redovisning som han anser bör åtgärdas, medan klienten motsätter 
sig att vidta de föreslagna åtgärderna för att rätta till felen. Vid sådana tillfällen får revisorn 
skriva en promemoria angående problemet. ”Om jag som yttersta hot måste skriva om det i 
revisionsberättelsen, så brukar det stanna vid det,” säger Revisor A med ett litet leende. Det 
obehag han stundtals har känt anser han dock aldrig har varit tillräckligt för att åberopa 
skrämselhotet och avsäga sig uppdraget.  
 
Revisor B, Revisor C och Revisor E har också dem vid flertalet tillfällen upplevt obehag inför 
klienters reaktioner på deras granskningar, dock aldrig tillräckligt stort obehag för att avsäga 
sig uppdraget. De situationer där Revisor B menar att obehag har infunnits har exempelvis 
varit lägen där någon grav felvärdering av företagets tillgångar riskerat att få som konsekvens 
att bolaget förlorar sin kreditvärdighet, eller i värsta fall tvingas till konkurs. Sådana gånger 
anser Revisor B att det kan bli aningen obehaglig och dålig stämning. Revisor E menar att 
obehag har infunnits i situationer där han har iakttagit att en enskild medarbetare i 
klientföretaget har misskött sina arbetssysslor. Han menar att det kan vara väldigt gruvsamt 
att tvingas påpeka sådana saker med tanke på vilka konsekvenser det kan få för den enskilde 
individen. Revisor C tillägger att det i nio fall av tio inte uppstår några större problem vid 
konflikter med klientföretaget. Han anser vidare att skrämselhotet är ”korkat,” och att det för 
svenska revisorer inte finns någon egentlig anledning att beakta det hotet mot oberoendet. 
Detta motiverar Revisor C med att sådana hotsituationer i princip inte förekommer i Sverige.  
 
Revisor D har aldrig känt något obehag inför klienters reaktioner på hans granskningar. Detta 
anser han själv beror på det faktum att han alltid bifogar ett utförligt revisions-PM med varje 
revisionsberättelse, för att tydligt förklara sina utlåtanden. Revisor F är tveksam inför frågan 
om han känt obehag inför en klients reaktioner på hans utförda granskning. Han menar att så 
länge hans bedömningar är väl underbyggda, kan han försvara dem och då finns det 
egentligen ingen grund för att känna något obehag. 
 

4.3 Revisorsrotation 
 

 
Tabell 4.2: Visar respektive revisors tidsmässigt längst pågående revisionsuppdrag samt 
uppskattningsvis hur stor andel av uppdragen som sträckt sig över två mandatperioder. 
(minst sju år) 

Revisor Längst pågående 
revisionsuppdrag 

Andel av revisionsuppdragen som har 
sträckt sig över två mandatperioder 

A 15 år 90 % 
B 8 – 10 år 50 % 
C 20 år 90 % 
D 6 år 100 % 
E 10 år 60 – 70 % 
F 15 år Drygt 50 % 
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4.3.1 Revisor A 
 
Revisor A upplever att långvariga klientförhållanden fungerar bäst, eftersom han då hinner 
bygga upp den företagsspecifika kunskap som han anser höjer revisionens kvalitet. När ett 
uppdrag är helt färskt är företaget okänt för revisorn, men för varje år som går hävdar Revisor 
A att förståelsen för företaget ökar. Detta är en följd av att han kan titta tillbaka på föregående 
års granskningar och således förädla sin kunskap, vilket möjliggör för en bättre revision. ”Ju 
längre tid som går, desto bättre blir revisionen.” Han påstår även att risken för att han ska 
begå misstag i sin granskning minskar vartefter uppdraget fortskrider.  
 
Inför frågan om han kan se någon bortre gräns för hur länge ett revisionsuppdrag bör tillåtas 
fortgå, är Revisor A både eftertänksam och kluven i sitt svar. Han gör här en åtskillnad på 
uppdragets storlek. ”Kanhända att det för stora uppdrag är bra med revisorsrotation, eftersom 
man där blir mer revisor jämfört med i små företag.” Han menar att ledningen i de större 
bolagen ser på revisorn mer som en garant för att de har agerat rätt, medan han av ägarna för 
mindre företag snarare betraktas som en familjemedlem. ”I småföretag finns ett visst 
förväntningsgap från ägaren, att revisorn ska göra andra saker utöver att granska.” Han 
påpekar att så länge som revisorn lyckas bibehålla sitt oberoende till klienten är det, ur det 
mindre företagets synvinkel, bättre att inte byta revisor. Revisor A menar att de med 
ekonomiska mått förlorar på revisorsrotationen. 
 
Vad som huvudsakligen talar mot en påtvingad revisorsrotation, enligt Revisor A, är främst 
den branschkunskap som förloras vid ett revisorsbyte. Den yttersta fördelen med 
revisorsrotation, eller den enda fördelen som han nämner, är att rotationen minskar risken att 
revisorn gynnar ägarna eller ledningen på ett olämpligt sätt. För att illustrera detta 
exemplifierar han med en situation där revisorn ger förslag på gynnsamma skattelösningar, på 
bekostnad av bolagets bästa. ”Vår huvuduppgift som revisorer är ju att bolagen inte ska 
skadas.” I slutänden anser Revisor A att det är revisorns karaktär som egentligen borde avgöra 
huruvida en revisorsrotation är nödvändig.  
 
4.3.2 Revisor B 
 
Revisor B anser att han i regel behöver approximativt fyra år på sig för att sätta sig in i den 
bransch som klientföretaget är verksamt i. Detta menar han främst gäller för de större 
företagen, eftersom de oftast har så pass många rutiner som kräver kontrollering. Under 
uppdragets första år menar Revisor B att han huvudsakligen bara hinner sätta sig in i de 
finansiella delarna av revisionen. Ju längre tiden går, desto fler av företagets rutiner hinner 
han granska. ”Jag gör mer för samma tid.” Med den motiveringen anser han att revisionens 
kvalitet och effektivitet ökar med tiden.  
 
Han menar vidare att risken för att vänskapsrelationer knyts kvarstår trots rekommendationen 
om revisorsrotation. Han förklarar att med tanke på att företagens VD och styrelser byts ut så 
pass ofta är det inte ovanligt att revisorn hinner uppleva en total förnyelse av klientföretagets 
ledning innan granskningsuppdraget löpt ut. ”Vem är det då jag är oberoende mot, ledningen 
eller företaget?” Under förutsättning att revisorn bibehåller sin skärpa ser Revisor B bara 
fördelar med att sitta på samma uppdrag under en längre tidsperiod. 
 
Han anser att inrådan om revisorsrotation hittills egentligen inte har tillfört någonting. Detta 
mot bakgrund av att ingen revisor har tvingats rotera ännu, eftersom det inte har förflutit sju år 
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sedan EU-rekommendationen: 2002/590/EG tillkom. Det enda positiva Revisor B kan se med 
revisorsrotationen är att den har inneburit en självsaneringseffekt och i allmänhetens ögon 
medfört ett ökat förtroende för revisorsyrket, vilket han tycker är viktigt med tanke på att det 
är för allmänhetens skull som revisorn gör sina uttalanden. Han anser att tiden som borde 
tillåtas förflyta innan en revisorsrotation krävs minst borde fördubblas, vilket skulle innebära 
en förlängning till 14 år. 
 
4.3.3 Revisor C 
 
Revisor C beskriver revisorsrotationen i ordalag som ”ett meningslöst beslut” och ”ett slag i 
luften”. Han menar att den är helt ineffektiv, eftersom den endast kräver rotation av den 
påskrivande revisorn och inte hela byrån, vilket han anser vore betydligt mer verkningsfullt i 
syfte att öka oberoendet. Han menar att eftersom bara den påskrivande revisorn byts ut, och 
inte de 25 resterande medlemmarna i revisionsteamet, kvarstår samma problematik efter 
rotationen som den som gällde före. 
 
Revisor C anser vidare att kopplingen mellan revisionens kvalitet och uppdragets längd är 
starkt beroende av uppdragets karaktär. Han menar att för stora och komplexa uppdrag är 
risken för begångna misstag av revisorn som störst i början av mandatperioden. Därefter avtar 
risken för felsteg med tiden, fram till en viss punkt. Efter denna kritiska punkt tycker Revisor 
C att risken för misstag ökar igen på grund av att han blir ”slö och hemmablind”. Han hävdar 
dock att granskningen aldrig hamnar på samma låga nivå som i uppdragets inledningssked. 
Detta förhållande gäller alltså för komplicerade bolag. Vid granskningen av mindre och 
enklare företag anser han att revisionen bara blir sämre med tiden, eftersom han blir mindre 
observant när han gjort snarlik granskning många gånger tidigare. Han påpekar att han 
”infinner sig i en sorts falsk trygghet”. Han menar dock att detta inte utgör något större 
problem eftersom hans gruppmedlemmar, vilka faktiskt gör den största delen av 
granskningen, byts ut under uppdragets fortskridande. ”Hela tiden tillkommer nya friska 
krafter, som inte är invaggade i denna falska trygghet, utan ser på uppdraget med nya ögon.” 
Han påpekar att ”det vore värre om en revisor skötte hela uppdraget själv”. 
 
Vidare väljer han att, precis som Revisor A, belysa revisorsrotationens brister ur ett 
företagsperspektiv. Han anser nämligen att företagen förlorar stort på revisorsrotationen och 
detta har han märkt av ute på sina granskningsuppdrag. ”Ledningen vill inte att personal byts 
ut i revisorsteamet på grund av den kunskap om företaget som förloras.” Han anser vidare att 
revisionsuppdragen i princip borde tillåtas att fortgå hur länge som helst. Vad som han tycker 
borde avgöra längden på uppdraget är istället dess karaktär. Största kritiken mot 
revisorsrotation menar Revisor C grundas i att inte hela revisionsbyrån omfattas av rotationen. 
Han tillägger att den påskrivande revisorn, efter en revisorsrotation, på grund av sin 
företagsspecifika kunskap ändå ofta fortsätter att vara inblandad i granskningen. Han skriver 
bara inte på revisionsberättelsen. Revisor C skulle för oberoendets skull vilja se ett betydligt 
striktare regelverk. Han gör en jämförelse med den regelåtstramning som skett i USA sedan 
Enronskandalen. ”Där är det extremt detaljstyrt och revisorn får knappt göra någonting, 
nästan inte ens revidera.” Denna åtstramning anser Revisor C ha varit bra för oberoendet, men 
eftersom han tycker att mycket annat går förlorat i och med en sådan extrem skärpning av 
lagen är detta ingen utveckling han önskar att se här i Sverige. 
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4.3.4 Revisor D 
 
Revisor D anser att tanken bakom EU-rekommendationen och revisorsrotation är bra, men 
inte heller han gillar hur revisorsrotationen ser ut idag. Han anser att det borde vara upp till 
revisorn själv att tillsammans med klienten avgöra när det är dags att rotera. ”Varför ska man 
byta revisor bara för själva bytandets skull?” Eftersom oberoendeproblematiken, enligt 
honom, till stor del beror på revisorns personliga inställning till oberoendefrågan borde 
revisorsrotationen bedömas från fall till fall. Revisor D menar att granskningsuppdrag borde 
tillåtas fortgå ända till dess att någon specifik omständighet visar på att samarbetet inte längre 
fungerar. Detta menar han dock främst gäller vid mindre uppdrag och anser att 
revisorsrotation är av större betydelse för större företag. 
 
Revisor D anser att revisorn måste ”skola” företaget och lära dem vad som gäller. Han menar 
att förtroendet mellan revisorn och klienten ökar efter ett par år, i takt med att sin egen 
kunskap om företaget förbättras. Av den anledningen anser han även att revisionens kvalitet 
ökar med tiden. Han tycker sig dock vara som mest observant under granskningsuppdragens 
första år. ”Finns det några fel i bokföringen eller förvaltningen första året rättas det till inför 
nästa räkenskapsår.” Revisor D anser att den största fördelen med revisorsrotation är att den 
medför att personer med nya glasögon sätts in i uppdraget. Han menar även att det vid längre 
uppdrag finns en risk att revisorn slappnar av i sin granskning. 
 
4.3.5 Revisor E 
 
Revisor E instämmer i den risk som Revisor D belyser, nämligen att revisorn ”somnar in,” 
som han väljer att benämna problemet. Han anser inte att risken för misstag på något sätt 
förändras negativt ju längre uppdraget har fortskridit. Han ser däremot möjligheter att jobba 
effektivare och anser sig identifiera avvikelser lättare med tiden, eftersom att han tack vare 
företagsspecifik erfarenhet lärt sig att urskilja hur bolagens respektive årsredovisningar ska se 
ut i normalfallet. ”Revisionen blir betydligt mer effektiv när man varit med ett par år.” Han 
ser dock ingen skillnad i revisionens kvalitet under uppdragets fortskridande, utan endast i 
effektiviteten. Han betonar att ökad effektivitet inte nödvändigtvis betyder förbättrad kvalitet. 
 
Han förstår poängen bakom revisorsrotation, men Revisor E anser ändå att den gör mer skada 
än nytta, framförallt för de mindre bolagen. ”Är man ute efter hundraprocentigt oberoende är 
det kanske bra med revisorsrotation,” men han frågar sig om detta verkligen är önskvärt. Den 
största fördelen han kan se med revisorsrotation är den vitalisering som ett revisorsbyte kan 
innebära för granskningen, vilket kan råda bot på bekymret med ”insomnande revisorer”. 
Denna förnyelse menar han dock sker ändå i och med att nya medarbetare kontinuerligt 
involveras i revisionsuppdragen. Som största nackdel med revisorsrotation påpekar han 
slutligen den kunskap om företaget och dess specifika verksamhet som går förlorad vid ett 
revisorsskifte. 
 
4.3.6 Revisor F 
 
Revisor F menar att det vid granskningsuppdrag som avser större företag oftast tar en viss tid, 
cirka tre år uppskattar han den till, att ”komma in i företaget”. Av den anledningen anser han 
att granskningen blir bättre med tiden, då revisorn lärt känna företaget och dess unika 
situation. Revisionens förädling menar han dock inte pågår i all evighet, utan efter en 
obestämbar tid finns det en risk att granskningen blir alltmer slentrianmässig i karaktären. 
Jämfört med uppdragets första år är det dock skillnad på revisionens kvalitet, anser Revisor F. 
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Han menar att revisorsrotation är ett bra verktyg när det gäller att minska risken för att ett 
vänskapsförhållande ska bildas, men han har själv aldrig sett någon anledning att genomföra 
en revisorsrotation. ”Fungerar bara samarbetet bra finns det ingen anledning att avsluta 
uppdraget.” 
 
De största fördelarna som Revisor F kan se med långtidsuppdrag är den kunskap som 
upparbetas under uppdragets fortgående. ”Man lär känna företagets specifika system och hur 
de arbetar, och på så vis hittar man lättare in i de frågeställningar som kan komma.” Han 
påpekar även att det tar en viss tid innan han lär sig urskilja de viktiga trender och 
förändringar som kan ske i klientföretaget. Nackdelarna med revisorsrotation tycker även 
Revisor F är tydligast för småföretagen. Han anser att de är mycket känsligare för 
revisorsbyten. ”Det tar tid att få bra kontakt och de vill ha en revisor som de kan ringa vid 
problem.” Trots att han ser avigsidor med revisorsrotationen, förnekar han inte att den 
minskar sannolikheten för att oberoenderubbande vänskapsband ska bindas mellan revisor 
och klient. 
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5. Analys 
 

I detta kapitel sammankopplas revisorernas svar på våra frågor med studiens teoretiska 
referensram. Dessutom inkluderas vissa egna reflektioner kring ämnet. Analysen bygger på 

samma tre huvudrubriker som empirikapitlet, nämligen revisorns oberoende, analysmodellen 
och avslutningsvis ett avsnitt om revisorsrotation. 

 

5.1 Revisorns oberoende 
 
Inom ramen för agentteorin belyses svårigheten för aktieägarna att själva avgöra huruvida 
företagsledningen verkligen agerar utifrån ägarnas intressen, vilket är ledningens uppgift.127 
Denna svårighet består dels i aktieägarnas avsaknade revisionskunskaper, dels i att det mellan 
ägarna och ledningen råder en asymmetrisk tillgång på information, med fördel för 
ledningen.128 Revisorn anlitas därför i syfte att kontrollera att ledningen inte åsidosätter sina 
skyldigheter gentemot ägarna, genom att agera utifrån egennyttiga mål.129 Vikten av 
oberoende revision framgår tydligt genom en beskrivning av huvuddrag i agentteorin. Detta 
eftersom en revisor som befinner sig i beroendeställning till klientföretagets ledning, knappast 
kan anses utgöra en lämplig part att övervaka ledningens agerande. Revisor B tryckte på detta 
under intervjun när han framhävde vikten av att revisorns avsikter med granskningen är rena 
och att revisionen inte görs för någon annans skull. 
 
5.1.1 Definitioner av oberoendet 
 
Vi bad respondenterna att ange vad oberoende revision innebär enligt dem, med syftet att 
avgöra om definitionerna skiljer sig åt revisorerna emellan. Vi ville även försöka utläsa 
revisorernas inställningar till vikten av oberoendet bland annat genom deras definitioner av 
begreppet. Alla revisorer som vi intervjuade ansåg att oberoendet utgör en viktig del av 
revisorsyrket. När det gällde att delge en definition av vad oberoende revision egentligen 
innebär, blev respondenterna aningen fundersamma. Revisor A och Revisor D valde båda två 
att referera till revisorslagens definition genom att använda de två synonymer till oberoende 
som återges där, nämligen opartiskhet och självständighet. I revisorslagen nämns även den 
oberoende revisorns förmåga att göra bedömningar utan distraktion av förhållanden som är 
irrelevanta för granskningsuppdraget.130 Detta var något som Revisor D tryckte på under 
intervjun. Även objektiviteten är enligt revisorslagen en viktig beståndsdel för en oberoende 
revision, vilket Revisor A underströk. Revisorerna A och D var egentligen de enda 
respondenterna som, i delvis egna ordalag, återgav revisorslagens definition av oberoende. 
 
Revisor F valde att utgå från de hot som omnämns i analysmodellen, när han nämnde att en 
oberoende revisor inte bör ha några vänskapsband, egenintressen eller tidigare anknytning till 
klienten. Revisor B förklarade oberoende revision som att revisorn delger ett sakligt och 
ofärgat utlåtande om en finansiell rapport. Sakligheten som en viktig ingrediens i oberoende 
revision, betonades redan 1978 av Vårdal. Vårdal betonade att oberoendet både bestäms av 

                                                 
127 Eisenhardt K., (1989) sid. 58 
128 Adams, (1994) sid. 8 
129 Diamant A., (2004) sid. 79 
130 Revisorslag (2001: 883) 20 § 
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revisorns förmåga och vilja att göra sakliga bedömningar131. Revisor D markerade, precis som 
Vårdal, att det är revisorns individuella inställning eller vilja att agera som en oberoende part 
som är avgörande för oberoendet. 
 
Revisorernas respektive definitioner av vad en oberoende revision egentligen innebär kan 
tyckas ganska olikartade. Trots beskrivningar i skiftande ordalag revisorerna emellan, är 
budskapet egentligen ganska enat vad gäller förklaringen av oberoende revision. 
Sammantaget förklaras oberoendet med hjälp av nyckelord som opartiskhet, självständighet, 
objektivitet, saklighet samt att revisorn bör ha en kritiskt granskande inställning genom hela 
revisionsuppdraget. Vår förhoppning var att det ordalag respektive revisor använder för att 
beskriva oberoendet skulle ge oss en fingervisning till deras inställningar till vikten av 
oberoende revision. Någon sådan fingervisning var dock svår att utläsa då deras definitioner 
var förhållandevis läroboksmässiga. Revisorernas olika sätt att definiera innebörden av 
begreppet oberoende visar dock på dess komplexitet. 
 
5.1.2 Hundraprocentigt oberoende 
 
Om än revisorernas respektive definitioner av oberoendet inte visade på någon större 
skillnader, gick åsikterna isär på ett avsevärt mer påtagligt sätt när ämnet hundraprocentigt 
oberoende togs upp. Revisor B och Revisor D anser båda två att det är fullt möjligt att ha ett 
fullständigt oberoende förhållande till sina kunder, medan Revisor A menar att ett 
hundraprocentigt oberoende till klienten kan vara svåruppnåeligt men är möjligt. Revisor F 
anser också att ett fullkomligt oberoende är svårt att åstadkomma, men han anser att han hela 
tiden strävar efter att komma så nära detta som möjligt. Det är även det som är målet med 
FARs yrkesetiska regler, nämligen att revisorn alltid ska värna om sin egen opartiskhet och 
självständighet132. 
 
Revisorerna C och E anser, till skillnad från de övriga respondenterna, att det i praktiken är 
fullständigt omöjligt att vara hundraprocentigt oberoende till klienten. Revisor E motiverar 
detta påstående med att så länge klienten betalar hans arvode försätts han automatiskt i en viss 
beroendeställning. Revisor C ifrågasätter om det ens vore önskvärt med hundraprocentigt 
oberoende revisorer, eftersom han anser att en fullvärdig granskning erfordrar en förtrogenhet 
med klientföretaget. Han menar att en revisor aldrig kan åstadkomma en sådan ingående 
kännedom om företaget om denne tvingas distansera sig, vilket han menar blir en naturlig 
följd av ett alldeles fullkomligt oberoende.  
 
I denna fråga framträder revisorernas respektive inställningar till oberoendet på ett tydligt sätt. 
Att uppfattningarna kring möjligheten att uppnå ett hundraprocentigt oberoende skiljer sig så 
pass mycket från revisor till revisor skulle kunna tala för en varierad ärlighet i revisorernas 
svar, eller bara att de helt enkelt har olika uppfattningar i frågan. Revisor E menar dock att 
ingen revisor sanningsenligt kan hävda att ett hundraprocentigt oberoende är uppnåeligt. Om 
en revisor anser det vara helt och hållet omöjligt att vara fullständigt oberoende, eller till och 
med ifrågasätter om detta ens vore åtråvärt, anser vi att utgångsläget kanske inte är det bästa 
när det gäller möjligheten att med hjälp av diverse reglementen försöka uppnå detta. Vi anser 
att analysmodellens faktiska verkan riskerar att minska kraftigt när revisorer gör olika 
bedömningar av möjligheten, eller önskvärdheten, till ett fullkomligt oberoende. Om 
oberoende revision inte har någon särskilt hög prioritet för revisorn torde analysmodellen bli 
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tämligen lättmanipulerad. Detta eftersom revisorn själv fyller i och motiverar varför han eller 
hon kan ta på sig ett uppdrag utan risk för förtroenderubbande omständigheter. 
 
5.1.3 Faktiskt och synbart oberoende 
 
Revisor C betonade under intervjun hur viktigt det är att allmänheten har förtroende för 
revisorns oberoende granskning. För att upprätthålla detta förtroende menar Revisor C att 
revisorn måste besitta en oberoende image. Revisor B betonade detta när han diskuterade 
kring revisorsrotation. Han menade att det enda positiva med revisorsrotationen är att den har 
inneburit en självsaneringseffekt och att den i omvärldens ögon medfört ett ökat förtroende 
för oberoende revision. I Statens Offentliga Utredningar markeras vikten av att upprätthålla en 
oberoende image, genom att göra en uppdelning av begreppet oberoende på synbart och 
faktiskt oberoende. Det faktiska oberoendet är det verkliga oberoende som existerar mellan 
revisor och klient och det synbara oberoendet utgörs av omvärldens uppfattning av revisorns 
oberoende133. Både Revisor B och Revisor C anser att det synbara oberoendet är minst lika 
viktigt som det faktiska. Vi ställde inte någon fråga som direkt behandlade ämnet faktiskt 
kontra synbart oberoende, utan det var något som ganska oplanerat dök upp under några av 
intervjuerna. Vi kommer i diskussionen om nyttan med revisorsrotation att beröra detta ämne 
ytterligare. 
 
5.1.4 Revisorns motståndskraft 
 
Vikten för revisorn att inte låta sig påverkas av klientens viljor och påtryckningar är något 
som Vårdal betonade i sin definition av oberoendebegreppet.134 Förmågan att kunna stå emot 
klienters påtryckningar ter sig även efter våra utförda utfrågningar som en oerhört viktig del i 
revisorsyrket. Detta mot bakgrund av att alla revisorer som vi har intervjuat, i varierande grad, 
har utsatts för klienter som har försökt att påverka dem eller till och med försökt att föra dem 
bakom ljuset. Revisor A beskrev denna problematik som att klienter ibland försöker utnyttja 
lagens gråzoner, medan både Revisor C och Revisor E påpekade att det ganska ofta händer att 
ledningen försöker få revisorn att tumma lite på reglerna beträffande bland annat det satta 
värdet på deras tillgångar. Revisor D påpekade under intervjun att klienter som försöker styra 
revisorn är vanligast i början av ett nytt uppdrag, innan klienten har testat gränserna för vad 
som är acceptabelt. Enligt AICPA minskar dock revisorns incitament att motstå påtryckningar 
när uppdragsperioderna blir längre.135 
 

5.2 Analysmodellen 
 
5.2.1 Huvudsakliga inställningar till analysmodellen 
 
På det stora hela var respondenternas inställningar till analysmodellen övervägande positiva. 
Alla kunde instämma i att det har blivit bättre jämfört med hur det var innan introduktionen av 
analysmodellen. Alla revisorer, med undantag för Revisor C, nämnde på olika sätt hur 
modellen har medfört ett mer strukturerat sätt att behandla oberoendeproblematiken. Revisor 
A menade att innan analysmodellen skrevs in i revisorslagen fick revisorerna mest gå på sin 
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egen känsla och Revisor F hävdade att han nuförtiden per automatik begrundar sitt oberoende 
gentemot klienterna. 
 
De mest skeptiska rösterna kom från Revisor C och Revisor D. Kritiken från dessa två 
respondenter grundades främst på det faktum att modellen är av självgranskningskaraktär, 
vilket innebär att revisorn utan inblandning från någon högre instans bestämmer sitt eget 
oberoende till respektive klient136. Mot bakgrund av detta menar Revisor D att en revisor har 
all möjlighet i världen att manipulera modellen genom god argumentation. Revisor C 
instämmer i denna kritik och anser att en granskning av Revisorsnämnden i många fall skulle 
leda till att revisorn skulle tvingas att avsluta ett uppdrag som denne själv accepterat i ett 
tidigare skede på grund av förtroenderubbande omständigheter. Han menar att eftersom 
revisorer generellt sett är bra på att argumentera kan revisorn ofta motivera varför han eller 
hon ska kunna ta på sig ett visst uppdrag. 
 
5.2.2 Egenintressehot 
 
Egenintressehotet handlar om situationer där revisorn har ekonomiska intressen i klienten 
verksamhet, som exempelvis ett aktieinnehav. Egenintressehotet kan även åberopas när ett 
specifikt klientföretag står för en stor andel av revisionsbyråns samlade intäkter.137 Mot 
bakgrund av detta lät vi respondenterna resonera kring hur, eller om, granskningen påverkas 
av storleken på revisionsuppdraget. Detta för att bilda oss en uppfattning för huruvida det 
finns grund för vår föreställning att klienter som inbringar stora arvoden till revisionsbyrån 
tillåts mer inflytande över revisionsverksamheten än vad mindre klientföretag får. 
 
Revisor A och Revisor B ansåg inte alls att granskningsförfarandet påverkas av uppdragets 
storlek, i alla fall inte på annat sätt än att personalen på större klientföretag är mer kunniga när 
det gäller ekonomiska frågor. Revisor A menade att det som revisor är lättare att påverka i 
mindre bolag eftersom de oftast saknar en ekonomiavdelning med sakkunnig personal. 
Resterande revisorer som medverkade i studien medgav att revisionsuppdragets storlek har 
inverkan på granskningen. Detta trots att de alla är väl medvetna om att storleken på 
uppdraget inte ska innebära någon konsekvens för granskningen, varken i positiv eller i 
negativ bemärkelse.  
 
Revisor E erkände att större klienter har mer att säga till om och Revisor F markerade under 
intervjun att samarbetet med ett mindre klientföretag lättare kan avslutas. Detta eftersom att 
färre personer är inblandade när det gäller mindre uppdrag. Samma revisor menar dessutom 
att det generellt sett finns en högre toleransnivå för större klientföretag. Vi förvånades något 
över medgivandet att större klienter har mer att säga till om. Trots att detta var något vi 
misstänkte på förhand, förväntade vi oss inte så pass ärliga svar på den frågan. Revisorerna 
som bekräftade detta förhållande gav dock inte intrycket av att detta var något större 
bekymmer, eller att det någonsin hade varit grund nog för att avsluta ett revisionsuppdrag. 
Detta är visserligen ganska naturligt. Med tanke på att dessa uppdrag inbringar stora intäkter 
för revisionsbyrån, samt troligtvis ett stort mått av prestige för den ansvarige revisorn, vore 
det inte särskilt troligt att uppdraget skulle avsägas i första taget. 
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5.2.3 Självgranskningshot  
 
Självgranskningshotet behandlar den problematik beträffande oberoendet som kan uppstå när 
den revisor som granskar bolagets räkenskaper, i ett tidigare skede även har lämnat fristående 
rådgivning i frågor som omfattas av revisionsuppdraget.138 Vi ser stora svårigheter i en 
revisors möjligheter att kunna agera med objektivitet i granskningen av ett förhållande som 
han eller hon själv i ett tidigare skede har varit engagerad i, genom exempelvis rådgivning. 
För att självgranskningshotet ens ska kunna utgöra ett skäl för att avböja ett uppdrag, krävs att 
revisorn tydligt kan dra gränsen mellan revisionsnära rådgivning och fristående rådgivning. 
Revisorerna A, B, E och F gav någorlunda klara direktiv om var gränsen går för dessa två 
typer av rådgivning. Revisor A till exempel nämnde i sammandrag att sådant som upptäcks 
under granskningen får revisorn ge upplysning om, men däremot inte om sakförhållanden som 
inte kan hänföras direkt till det specifika granskningsuppdraget. 
 
Revisor C menar att gränsdragningen mellan revisionsnära rådgivning och fristående 
rådgivning är en stor grund för problem. Han anser att alla revisorer i stort sett gör olika 
gränsdragningar när det gäller dessa två typer av rådgivning. Om Revisor C har rätt i sitt 
uttalande skulle detta innebära att de revisorer som inte är tillräckligt strikta i sin definition av 
de olika slagen av rådgivning, eventuellt accepterar en stor andel uppdrag som de egentligen 
inte borde, mot bakgrund av just självgranskningshotet. Om inte självgranskningshotet 
begrundas ordentligt kan risken för nya skandaler i stil med den som drabbade Enron öka, 
eftersom granskningen förlorar sin objektivitet. 
 
5.2.4 Partställningshot 
 
Kort sagt består partställningshotet i att en revisor har tagit ställning till fördel eller nackdel 
för sin klient i en ekonomisk eller rättslig situation. Detta hot kan även sägas existera när 
revisorn deltar i förhandlingar gällande exempelvis försäljningar eller förvärv av företagets 
tillgångar, vilket nämns i analysmodellen139. Revisorerna A, B och D ser dock inte sitt 
deltagande i den typen av förhandlingar som någon förtroenderubbande omständighet. 
Revisor A menar dock att en förutsättning för att detta ska vara acceptabelt är att 
förhandlingarna inte rör omständigheter som ska revideras av honom själv i ett senare skede. 
Revisor B menar att sådana överläggningar ligger inom gränsen för vad som kan accepteras, 
så länge de utlåtanden han lämnar bara behandlar frågor kring redovisningens riktighet. 
Revisor D menar att hans inblandning i överläggningarna inte utgör något hot mot 
oberoendet, så länge han låter någon annan slutföra affären.  
 
Revisor C, E och F ser betydligt allvarligare på den förtroenderubbande omständighet som en 
medverkan i den typen av överläggningar faktiskt kan innebära. Revisor E menar absolut att 
oberoendet rubbas, medan Revisor F anser att ett deltagande ligger på gränsen för vad som 
kan accepteras. Han tycker dock att det är säkrast att avstå. Revisor C menar att det innebär 
stora problem att delta vid överläggningar angående ett tillgångsinköp, eftersom närvaron 
medför att revisorn inte på ett trovärdigt sätt kan ifrågasätta den aktuella tillgångens värde i ett 
senare skede om detta skulle bli nödvändigt. 
 
Även i denna fråga går revisorernas åsikter angående vad som är acceptabelt inom ramarna 
för oberoende revision isär. Detta talar i sig tydligt för problemet med att analysmodellen är 
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av självgranskningskaraktär. När olikheterna i revisorernas åsikter är så pass stora gällande 
vad som ur ett oberoendeperspektiv är acceptabelt, fyller analysmodellen bara sitt syfte för de 
revisorer som är striktast i sin tillämpning och ser allvarligast på detta hot. 
 
5.2.5 Vänskapshot  
 
Vänskapshotet infinner sig när revisorn och klienten har en för nära relation till varandra och 
kan medföra ett hot mot oberoendet på grund av att revisorn blir alltför välvilligt inställd till 
klienten under granskningsförfarandet.140 Precis som det vid självgranskningshotet är viktigt 
att revisorn kan göra en gränsdragning mellan fristående och revisionsnära rådgivning, är det 
här angeläget att revisorn kan åtskilja den privata och den yrkesmässiga rollen. Av den 
anledningen bad vi våra respondenter att ge en förklaring för när de anser att gränsen för ett 
strikt professionellt förhållande överskrids. 
 
Regelbundenhet i det privata umgänget är vad revisorerna A, C, F och E anser utgöra ett 
gränsöverskridande. Dessa fyra revisorer ser inte något problem i att revisorn och klienten 
träffas och förslagsvis äter middag tillsammans någon enstaka gång. Revisor A tillägger dock 
att en förutsättning är att han inte känner att han förväntas ge någonting tillbaka. Revisorerna 
B och D är desto striktare i sin bedömning. De menar att gränsen mellan en yrkesmässig och 
en personlig relation korsas så snart revisorn och klienten umgås privat på något sätt. Revisor 
C är kritiskt inställd till avsaknaden av en tydlig gränsdragning i lagen för vad som är 
godtagbart när det gäller hur privat revisorns förhållande till kunden tillåts vara innan 
oberoendet anses vara hotat. 
 
Mot bakgrund av forskning som påvisar att revisionen når sin optimala nivå av kompetens 
och oberoende när relationen mellan revisorn och klienten är av både yrkesmässig och 
personlig karaktär,141 undersökte vi revisorernas inställning till huruvida ett vänskapsbaserat 
förhållande till klienten kan tillföra någonting positivt till granskningen. Även i denna fråga 
gick åsikterna starkt isär. Revisor A menar att ett sådant förhållande till klienten medför ett 
betydligt smidigare samarbete. Revisor D anser att vänskapen kan medföra betydligt bättre 
tillgång på information som är betydelsefull för granskningsuppdraget. Även revisorerna E 
och F anser att positiva effekter för revisionsverksamheten kan komma ur ett förhållande till 
klienten som grundas på vänskap. Revisor E menar till exempel att vänskapen gör klienten 
mindre benägen att undanhålla viktig information och Revisor F anser att samarbetet 
stimuleras av ett vänskapsbaserat förhållande, eftersom revisorn och kunden då får en bättre 
förståelse för varandras arbetssituationer. 
 
Revisor B och Revisor C är desto mer kritiskt inställda till att utveckla ett vänskapsbaserat 
förhållande till klienten. Revisor B kan inte komma på en enda positiv följdeffekt av en sådan 
relation. Han menar att ett vänskapsbetonat förhållande till klienten endast medför att det blir 
betydligt svårare att agera revisor i situationer där detta erfordras. Revisor C ser inte heller 
några direkta fördelar med ett sådant förhållande, däremot förespråkar han en tät yrkesmässig 
relation till klienten.  
 
Både när det gäller gränsdragningen mellan en privat och en yrkesmässig relation och när det 
gäller granskningens påverkan av en vänskapsrelation, skiljer sig revisorernas åsikter påtagligt 
från varandra. Med tanke på att de revisorer som vi har intervjuat verkar ha olika 
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acceptansnivå gällande diverse gränsdragningar, skulle detta kunna innebära att ett uppdrag 
som en av dessa revisorer skulle förkasta, kanske en annan revisor med samma utgångsläge 
skulle acceptera. Detta är något som Revisor C anmärkte på under intervjun. Han kritiserade 
starkt avsaknaden i lagen på en tydlig gränsdragning för vad som är acceptabelt. 
 
5.2.6 Skrämselhot 
 
Skrämselhot handlar om olika varianter av påtryckningar från klienten, vilka åsyftar att få 
revisorn att ändra uppfattning angående sina utlåtanden. Vanliga ifrågasättanden är dock inte 
att räkna som skrämselhot.142 Om revisorn känner obehag inför klientens reaktioner på sin 
utförda granskning, finns det enligt SOU skäl att ifrågasätta om inte ett skrämselhot är 
gällande.143 Trots att alla de revisorer som vi har intervjuat, med undantag för revisorerna D 
och F, har känt obehag inför klientens reaktioner ett flertal gånger har ingen av dem någonsin 
åberopat skrämselhotet och avsagt sig uppdraget. 
 
Analysmodellen nämner visserligen aldrig obehag som grund för att avsäga sig ett uppdrag, 
men det faktum att SOU yrkar på att skrämselhotet borde åberopas vid sådana tillfällen anser 
vi vara anledning nog att undersöka ungefär hur vanligt det är med denna typ av 
obehagskänslor hos revisorerna. De revisorerna vi har intervjuat verkar generellt sett ta 
väldigt lätt på skrämselhotet. Ingen av dem har någonsin avsagt sig ett uppdrag på grund av 
detta hot. Revisor C ifrågasätter till och med dess existens, med motiveringen att denna form 
av hotelser inte förekommer i Sverige. 
 
5.2.7 Egna reflektioner kring analysmodellen 
 
Innan vi genomförde våra intervjuer var vår bild att revisorer i ganska stor utsträckning 
avböjer granskningsuppdrag i enlighet med tillämpningen av analysmodellen, delvis baserat 
på den stora mängd uppdrag de ofta har. Denna uppfattning grundades dock inte bara på att 
revisorer ofta arbetar med ett stort antal uppdrag, utan även på att vi tyckte att de hot som 
beskrivs i analysmodellen torde vara aktuella förhållandevis ofta på grund av hotens näst intill 
vardagliga karaktär. Här åsyftas kanske inte skrämselhotet i första hand, utan istället tänker vi 
på bland annat vänskapshotet och självgranskningshotet. Enligt vårt sätt att se det kändes det 
ganska naturligt att det titt som tätt förekommer att revisorers förhållanden till sina klienter 
blir lite för personliga, eller att revisorn ger sin klient råd om den löpande bokföringen på ett 
sätt som i enlighet med analysmodellen inte får ske. De revisorer vi har samtalat med 
bekräftade dock inte den bilden. Som exempel på detta kan nämnas att Revisor A bara avböjt 
ett enda uppdrag sedan införseln av analysmodellen i revisorslagen den första januari år 
2002,144 och att han aldrig har avslutat ett påbörjat uppdrag. 
 
Om det ringa antalet avböjda, eller avbrutna, uppdrag beror på revisorernas goda 
argumentationskunskaper eller helt enkelt är en följd av att inget oberoendehot faktiskt kunnat 
åberopas, förtäljer inte respondenternas svar med säkerhet. Att en så pass stor del av 
uppdragen verkar accepteras skulle även kunna bero på den generalklausul som är inskriven i 
lagen. Denna klausul medför nämligen att kravet på revisorn att avböja ett uppdrag kan 
kringgås, förutsatt att vissa omständigheter i det specifika fallet stödjer detta145. 
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Att till exempel skrämselhotet skulle vara skäl nog för någon av de revisorer vi intervjuat att 
avsäga sig ett uppdrag verkar efter intervjuernas genomförande högst osannolikt. Trots de 
flesta revisorernas lovord till analysmodellen, verkar den nästan ha reducerats till en kontroll 
för huruvida ett vänskapshot föreligger och då företrädesvis i inledningsskedet av en eventuell 
klientrelation. Det verkar inte särskilt troligt att någon av revisorerna skulle avsäga sig ett 
redan påbörjat uppdrag på grund av att ett vänskapsband har knutits under uppdragets 
fortskridande. Förutsatt att revisorn och klienterna inte känner varandra i uppdragets 
inledningsfas, verkar det nästan som om vänskapshotet inte är aktuellt fortsättningsvis heller. 
 
Är den svenska analysmodellen för snäll? Detta hävdar i alla fall Revisor C och jämför med 
det betydligt striktare regelverk som införts i USA efter Enronskandalen. Han ifrågasätter den 
generalklausul som är inskriven i lagen, vilken möjliggör för revisorn att acceptera ett 
uppdrag trots att något av hoten är uppfyllda146. Genom att granska analysmodellen och 
samtidigt studera revisorernas uppfattningar kring densamma, får vi uppfattningen att 
modellen definitivt är ett steg i rätt riktning. Frågan är om den är tillräckligt tydlig. Med tanke 
på att den är av självgranskningskaraktär är det angeläget att alla revisorer förstår vart 
gränserna går, och att alla revisorer gör liknande bedömningar. Av den anledningen 
förespråkar vi en tydligare illustrering i analysmodellen över vad som är acceptabelt inom 
ramarna för oberoende revision. I syfte att öka oberoendet skulle vi vilja se att 
gränsdragningarna tydliggörs för alla fem hoten, men kanske speciellt när det gäller 
vänskapshotet och självgranskningshotet. Även beträffande partställningshotet verkade 
revisorerna förhållandevis oense när det gäller vad som är okej, vilket talar för ett behov av 
förtydligande i lagen. 
 

5.3 Revisorsrotation 
 
Huvudsyftet med revisorsrotation är att minska risken för att vänskapsband ska knytas mellan 
revisor och klient under ett granskningsuppdrags fortskridande. För att begränsa denna risk får 
den påskrivande revisorn, enligt EU-rekommendationen: 2002/590/EG, endast revidera ett 
bolag av allmänt intresse under en tidsperiod på sammanlagt sju år i följd.147 De revisorer vi 
har intervjuat inför denna studie har alla, med undantag för Revisor D, haft ansvaret för 
samma granskningsuppdrag under mer än sju år i följd (se tabell 4.2). Att Revisor D inte suttit 
på samma uppdrag längre än sex år faller sig ganska naturligt när hans antal verksamma år 
inom revisorsyrket beaktas. Han har nämligen bara varit revisor i sex år (se tabell 4.1). Att 
exempelvis Revisor C har kunnat anlitas som revisor för ett och samma bolag under 20 år kan 
tyckas märkligt. Detta var dock fullt möjligt innan tillkomsten av EU-rekommendationen och 
det är fortfarande accepterat så länge klientföretaget inte är av allmänt intresse. Enligt EU-
rekommendationen är det dock att föredra om revisorsrotation även tillämpas på andra 
klientföretag än de av allmänt intresse.148 
 
5.3.1 Huvudsakliga inställningar till revisorsrotation 
 
Beträffande det i forskarvärlden omstridda ämnet revisorsrotation går respondenternas 
inställningar delvis isär. På det stora hela kan dock påpekas att de revisorer som vi intervjuat 
är betydligt mer negativt inställda till revisorsrotation än till analysmodellen. Revisor A 
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utrycker sig mycket negativt kring ämnet. Han framhäver att långvariga klientförhållanden 
fungerar bäst och att revisionen blir bättre ju längre tid han får sitta på samma uppdrag. 
Samma revisor anser vidare att huruvida revisorn borde bytas ut eller inte egentligen borde 
bestämmas av det enskilda uppdragets karaktär. Revisor B är även han negativt inställd till 
revisorsrotation. Han anser att risken för uppkomna vänskapsrelationer mellan revisor och 
klient, vilken ska motverkas med hjälp av revisorsrotation, finns kvar trots 
rekommendationen. Han ifrågasätter vem han egentligen anses hamna i beroendeställning till, 
mot bakgrund av att VD såväl som styrelse i klientföretagen ofta ersätts innan 
revisorsrotationen sker. Med tanke på att företagens ledningsgrupper skiftar så pass ofta 
menar han att risken för att vänskapsband ska knytas är starkt överdriven. 
 
Revisor C har en än mer kritisk hållning till revisorsrotation än föregående två talare. Han 
beskriver EU-rekommendationens inrådan om revisorsrotation som ett slag i luften, med 
anledning av att den endast gäller för den påskrivande revisorn. Han anser att det vore 
betydligt mer effektivt att ersätta hela byrån, istället för endast byta ut den påskrivande 
revisorn. Detta menar han skulle vara mer verkningsfullt i syfte att säkerställa oberoende 
revision. Visserligen nämner EU-rekommendationen 2002/590/EG att risken för att 
vänskapsband ska knytas bör beaktas för hela revisionsteamets medlemmar, men den gäller 
bara för den påskrivande revisorn149.  
 
Revisor D gillar inte heller hur revisorsrotationen fungerar i dagsläget. Han tycker att det 
borde vara upp till revisorn själv att tillsammans med klienten avgöra när det är dags att 
avsluta en kollaboration. Revisor D framhåller även att han ser det som positivt att EU-
rekommendationen främst gäller större bolag. Han tycker absolut inte att revisorsrotation ska 
tillämpas i mindre bolag. Revisor E anser att revisorsrotation gör mer skada än den gör nytta. 
Det enda positiva som den senast nämnda revisorn kan se med revisorsrotation är att den 
minskar risken för ”insomnande” revisorer. Revisor F har däremot en mer positiv inställning 
till revisorsrotation. Han menar att den fungerar som ett förhållandevis bra verktyg för att 
minska risken för att ett vänskapsförhållande ska uppstå mellan revisor och klient. 
 
Det framgick tidigt under respektive intervju vad den aktuella revisorn hade för inställning till 
revisorsrotation. Trots revisorernas mycket negativa ordalag var de inte helt överens gällande 
nyttan med revisorsrotation. Vad som kan sägas gemensamt för de sex revisorerna är ändå att 
deras inställning till revisorsrotation är betydligt mer negativ än inställningen till 
analysmodellen. Kritiken mot revisorsrotation består främst i att de anser att revisionen tar 
mer tid i anspråk under uppdragets första år och att rotationen därmed medför en 
effektivitetsförlust, vilken skadar både revisorn och klienten. Även den företagsspecifika 
kunskap som förloras vid revisorsrotation betonades under intervjuerna. 
 
5.3.2 Kopplingen mellan revisionens kvalitet och uppdragets längd 
  
Forskning som Catanach och Walker refererar till påvisar ett negativt samband mellan 
revisionens kvalitet och den tid som en och samma revisor har innehaft ett uppdrag.150 Ett 
liknande samband påvisar även forskning av Carey och Simnett.151 Om denna forskning 
stämmer även för de revisorer vi har intervjuat skulle det innebära att de granskningsuppdrag 
som pågått i 15 år, som för både Revisor A och Revisor F, eller till och med 20 år som för 
Revisor C, inte skulle ha hållit en särskilt hög nivå på slutet. Det samband mellan 
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granskningskvalitet och uppdragets längd som bland andra Catanach och Walker lägger fram 
delas dock inte fullt ut av våra respondenter, vilka i stort har en motsatt inställning till 
kopplingen mellan kvalitet och tidsmässigt långa uppdrag. Revisor A till exempel menar att 
långa klientuppdrag fungerar mest tillfredsställande, eftersom att den kunskap och förståelse 
som byggs upp om företaget och dess verksamhet när uppdraget tillåts sträcka sig ett flertal år 
i tiden höjer granskningens kvalitet. 
 
Även Revisor B ser främst fördelar med långtidsuppdrag. Han menar att det krävs minst fyra 
år för att sätta sig in i klientföretaget och dess specifika bransch. Han menar vidare att 
allteftersom uppdraget fortlöper hinner han granska större och större delar av företagets 
verksamhet för samma timantal. Med den motiveringen anser Revisor B att sin egen 
effektivitet, och revisionens kvalitet, ökar. Revisor C anser att kvaliteten och kopplingen till 
uppdragets längd beror mycket på vilken karaktär uppdraget har. När det gäller stora företag 
tycker han att risken för begångna fel från hans sida är som störst i början av mandatperioden 
och att denna risk avtar med tiden. Risken för misstag minskar enligt honom dock bara fram 
till en viss kritisk punkt, vid vilken han snarare blir slö och hemmablind som han uttrycker 
det. För mindre bolag menar Revisor C att kvaliteten på granskningen endast avtar med tiden, 
vilket den forskning som Catanach och Walker hänvisar till antyder152. 
 
Revisor D anser att han måste skola företagen i hur de ska redovisa, för att granskningens 
kvalitet ska kunna bli så hög som möjligt. Efter att denna inskolning är avklarad finns 
kunskapen hos både klientföretaget och honom själv enligt Revisor D, vilket möjliggör för en 
högre standard på revisionen. Han anser sig dock vara som mest observant under uppdragets 
första år, vilket skulle tyda på att hans uppmärksamhet minskar med tiden. Detta medger även 
Revisor D när han säger att det finns en risk för att han med tiden slappnar av i sin 
granskning. Revisor F anser även han som att det tar ett par år i anspråk att lära känna ett nytt 
företag. Av den anledningen menar han att kunskapen ökar med tiden, och med kunskapen 
även granskningens kvalitet. Revisor F för ett liknande resonemang som tidigare revisorer när 
han påpekar att det finns en risk för att granskningens kvalitet försämras igen efter några år på 
samma uppdrag, av den anledningen att revisionen blir alltmer slentrianmässig med tiden. 
 
Även revisor E instämmer i risken som bland andra Revisor D och Revisor F betonar med 
långa uppdrag, nämligen att revisorn som han beskriver det ”somnar in” efter en viss tid. Han 
ser dock egentligen inte detta som något större problem eftersom nya medarbetare 
kontinuerligt involveras i uppdragen, vilka ser på företagets situation med nya ögon. Revisor 
E anser inte att risken för misstag förändras under uppdragets fortskridande. Däremot anser 
han sig arbeta effektivare när uppdraget har fortgått en tid, samt att det blir lättare med tiden 
att identifiera felaktigheter i bokföringen eftersom hans kunskap ökar. Forskning av Arrunda 
och Paz-Ares, som Catanach och Walker refererar till, stödjer det uttalande som Revisor E 
gör. Arrunda och Paz-Ares hävdar nämligen att det vid revisorsbyten tappas en stor andel 
sakkunskap om det specifika uppdraget153. Revisor E är dock noga med att påpeka att han inte 
anser det finnas något likhetstecken mellan effektivitet och granskningens kvalitet. 
 
Enligt en studie av AICPA, vilken Catanach och Walker refererar till, påstås att de flesta 
misstag från revisorns sida begås under första eller andra året på ett revisionsuppdrag. Detta 
tolkas som att kortare uppdragstider skulle medföra fler begångna misstag.154 Revisor C är en 
av respondenterna som instämmer i dessa forskningsresultat. Han menar att vid stora och 
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komplexa uppdrag är risken för misstag störst i början av mandatperioden men avtar sedan. 
För mindre och enklare bolag menar han däremot att risken för misstag faktiskt ökar hela 
tiden på grund av risken att hans granskning faller in i gamla hjulspår.  
 
Sammanfattningsvis går det att utröna ett visst mönster i revisorernas åsikter kring kopplingen 
mellan revisionens kvalitet och uppdragets längd. Alla sex revisorer anser att det tar tid att 
sätta sig in i nya klientföretag och upparbeta den företagsspecifika kunskap som krävs för att 
göra en fullgod revision. Revisor A, B och D påstår att kvaliteten ökar med tiden. Revisor C 
förklarar att huruvida revisionens kvalitet ökar eller minskar avgörs av uppdragets karaktär. 
Risken för att revisorn blir mindre uppmärksam med tiden då denne slappnar av i sin 
granskning delas av revisorerna C, D, E och F. Revisorerna är dock förhållandevis överens 
om att deras egen effektivitet ökar med tiden, av den anledningen att de med tiden har hunnit 
lära sig hur det specifika företaget fungerar och att arbetet därför blir smidigare. 
 
5.3.3 Revisorsrotation i småföretag 
 
En synpunkt som under intervjuerna framfördes av flera revisorer var att revisorsrotationen 
skulle vara mer betydelsefull i stora bolag än i småföretag. Denna åsikt delades av Revisor D 
och Revisor F. I dagsläget gäller revisorsrotationen endast för företag av allmänt intresse,155 
vilket i stort sett är en synonym med större börsnoterade bolag. Denna bestämmelse är något 
vi diskuterat kring sinsemellan. Med tanke på vad Revisor A säger angående hur han betraktas 
i mindre bolag, nämligen snarare som en familjemedlem än som en revisor, anser vi att risken 
för att ett vänskapsband ska bildas mellan revisor och klient torde vara som mest omfattande i 
småföretag. En naturlig följd av detta är att vi anser behovet för revisorsrotation vara som 
störst i de bolag som inte direkt omfattas av EU-rekommendationen 2002/590/EG.  
 
Andra faktorer som talar för att behovet av revisorsrotation borde vara större i småföretag än i 
stora bolag, finner vi i någonting Revisor B nämnde under intervjun. Revisor B menar att det 
främst i småföretag förekommer att klienten försöker påverka revisorn. Dessutom nämnde 
samma revisor att det i större företag tar längre tid att bli familjär med företaget och dess 
bransch, eftersom de oftast har så pass många rutiner som kräver kontrollering. Detta anser vi 
talar för att behovet för långtidsuppdrag är större i stora och komplexa bolag. Revisor C 
nämnde också en variabel som backar upp samma resonemang. Han nämnde att risken för att 
revisorn blir hemmablind minskas av att det kontinuerligt kommer in nya medarbetare som 
ser på företaget med nya ögon och att det vore betydligt mer bekymmersamt om revisorn 
arbetade ensam. Eftersom större och mer komplicerade företag erfordrar större revisionsteam 
än små och enkla företag gör, borde risken för insomnande revisorer vara mindre i stora 
företag. Revisor C nämner också att risken för att falla in i gamla hjulspår är större vid 
granskningen av småföretag samt att uppmärksamheten för förändringar avtar med tiden i små 
och enkla bolag. 
 
Visserligen påpekas i EU-rekommendationen att det är att föredra om revisorsrotation även 
tillämpas för mindre bolag.156 Anledningen till att revisorsrotationen inte påtvingas för de 
mindre bolagen, anges dock inte i rekommendationen. Vi antar dock att det handlar om en 
kostnadsfråga. I Catanach och Walkers artikel refereras nämligen till studier av AICPA, där 
det framgår att kostnaderna för både klient och revisor ökar vid revisorsskiften.157 Revisor A 
menar att det ur ett företagsperspektiv är bättre att inte byta revisor eftersom det tar tid att lära 
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sig hur företagen fungerar, vilket kostar pengar för klientföretaget. För småföretag skulle 
revisorsbyten med största sannolikhet bli en dyr affär. Revisor A menar att det är bättre för 
dessa företag att inte byta revisor, förutsatt att revisorn bara lyckas bibehålla sitt oberoende till 
klienten. 
 
De största nackdelarna som respondenterna kunde se med revisorsrotation handlade inte så 
mycket om företagens kostnader, utan desto mer om den kunskapsförlust som blir följden av 
en revisorsrotation. Som exempel på detta nämnde Revisor C att klientföretagen ogillar när 
personal i revisionsteamet byts ut, av just den anledningen att så mycket kunskap går förlorad. 
Alla revisorer som vi har samtalat med uppskattade att en stor andel av uppdragen sträckt sig 
över två mandatperioder, vilket motsvarar minst sju år i följd (se tabell 4.2). Revisorerna A 
och C estimerade denna procentsats till 90, medan Revisor D uppskattade att han omvalts vid 
samtliga revisionsuppdrag. Detta tolkar vi som en indikation på företagens motvilja att byta 
revisor, troligtvis på grund av att viktig kunskap om företaget går förlorad vid ett byte. 
Tappad företagsspecifik kunskap antar vi med största sannolikhet även medför ökade 
kostnader för klientföretaget, på grund av den inlärningsprocess som den nya revisorn måste 
genomgå för att sätta sig in i företagets situation. 
 
5.3.4 Egna reflektioner kring revisorsrotation 
 
Det mest negativa med revisorsrotation som framkommit under intervjuerna, är den kunskap 
och effektivitet som går förlorad i och med ett revisorsskifte. Det tar, enligt de revisorer vi 
intervjuat, ett par år att bygga upp den företagsspecifika kunskap som erfordras för att göra en 
fullvärdig revision. Om nu även kvaliteten ökar i takt med att effektiviteten ökar är dock inte 
självklart. Precis som Revisor E påpekar är det viktigt att komma ihåg att det inte finns något 
likhetstecken mellan effektivitet och kvalitet när det gäller revision. För att revisionens 
kvalitet ska förbättras tack vare effektivare revisorer erfordras att revisorerna inte bara arbetar 
i en snabbare takt, utan att de också gör en grundligare granskning. Revisor B nämnde att han 
hinner granska fler av företagets rutiner på samma tid, efter att ett par år har förflutit. 
Granskar revisorn en större andel av företagets verksamhet på samma tid anser vi att 
revisionens kvalitet, och därmed även dess nytta för intressenterna, ökar med tiden. 
 
Vi tycker att Revisor C har en intressant infallsvinkel i frågan om revisorsrotationens nytta. 
Han menar att eftersom syftet med revisorsrotation är att minska risken för att ett 
beroendeförhållande uppstår som en följd av att revisorn med tiden blivit alltför välvilligt 
inställd till klienten, borde hela revisionsteamet bytas ut istället för bara den påskrivande 
revisorn. Detta skulle troligtvis öka möjligheten för en fullständigt oberoende revision. Frågan 
är bara om detta verkligen är värt priset. Är oberoendefaktorn viktigare än den kunskap och 
effektivitet som upparbetas under ett granskningsuppdrag? Revisor C menar att ett fullkomligt 
oberoende medför en distansering till klienten, vilket i sin tur innebär att revisorn inte tillåts 
bli förtrogen med klientföretaget. Detta menar samme revisor är ett måste för att kunna 
genomföra en fullvärdig revision. Alla revisorer är överens om att revisorsrotation medför en 
stor effektivitetsförlust samt förlorad företagsspecifik kunskap och branschspecifik 
kännedom. Denna förlust torde drabba klient såväl som revisor. 
 
Revisor C påpekade under intervjun att det förekommer att den utbytta revisorn, tack vare sin 
ovärderliga kunskap om företaget, efter sitt avhopp ändå fortsätter att engagera sig i 
uppdraget. Huruvida detta är en vedertagen sanning kan vi inte uttala oss om, men om detta 
förekommer, vilket vi ändå ser som tämligen sannolikt, förlorar i så fall revisorsrotationen 
delvis sitt syfte. Om den utbytte revisorn ändå fortsätter att vara engagerad i uppdraget, ter sig 
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rotationen mest vara en åtgärd som på papperet är avsedd att öka förtroendet för oberoende 
revision, det vill säga mer som ett sätt att i allmänhetens ögon öka förtroendet för revisionen. 
 
Detta är i och för sig kanske nog så viktigt mot bakgrund av diskussionen kring faktiskt och 
synbart oberoende. Det finns färsk forskning som visar att revisorsrotation faktiskt medför ett 
ökat allmänt förtroende för oberoende revision158. Precis som Revisor C påstår, är omvärldens 
uppfattning om oberoende revision på många sätt lika viktig som det verkliga oberoendet. Om 
det finns skäl för till exempel aktieägarna att betvivla revisorns oberoende till klienten, 
kommer revisorns åsikter inte att inge något förtroende, och sannolikheten för nyinvesteringar 
minskar på samma gång kraftigt.159 Detta visar också på vikten av det synbara oberoendet. En 
faktor som talar för att revisorsrotation kanske inte är så viktig för det faktiska oberoendet, 
som det är för det synbara, är att den roterade revisorn har möjlighet att återvända som 
påskrivande revisor bara två år efter att denne hoppat av uppdraget160. 
 
Med tanke på den splittrade bild av revisorsrotations påstådda nytta som presenteras av 
diverse forskare, i kombination med revisorernas generellt sett negativa syn på denna 
rekommendation, ifrågasätter vi till viss del dess existens. Det framgår tydligt hur forskarnas 
åsikter går isär. Carey och Simnett menar att granskningens kvalitet minskar allteftersom ett 
uppdrag fortskrider,161 medan Marshall och Raghunandan framlägger resultat som inte alls 
påvisar något samband mellan granskningsuppdragets längd och revisionens kvalitet.162 Fram 
till den dag mer entydiga forskningsresultat kan presenteras, anser vi att nya uppslag för att 
garantera oberoendet bör efterforskas. Detta är en åsikt som delas av Vanstraelen. Hon finner 
stöd för sin åsikt att nya verktyg för att trygga oberoendet bör utvecklas i olika teorier som 
påvisar ogynnsamma effekter av revisorsrotation163. 
 
Mot bakgrund av den kunskap som en revisor upparbetar om företaget när denne tillåts sitta 
kvar på samma uppdrag under en längre tid, anser vi att revisorsrotation medför ett 
resursslöseri i form av förlorad kunskap och effektivitet. Vi ser egentligen inget större 
problem med att ett klientföretag anlitar samma revisor under en längre tidsperiod, förutsatt 
att den påskrivande revisorn tillser att han eller hon kontinuerligt roterar på medlemmarna i 
sitt revisionsteam och ständigt ifrågasätter sitt eget oberoende genom en oavbruten 
tillämpning av analysmodellen. Om bara sådana typer av interna kvalitetssäkringssystem 
tillämpas anser vi att oberoendet förblir tryggat samtidigt som den företagsspecifika 
kunskapen tas tillvara. 

                                                 
158 Alleyne P., et al (2006) sid. 621 
159 SEC (2001)  
160 2002/590/EG, 10. 2 
161 Carey P., et al (2006) sid. 674 
162 Marshall A., et al (2002) sid. 75 
163 Vanstraelen A., (2000), sid. 419 
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6. Slutsats 
 
I detta kapitel delges en avslutande diskussion kring studiens resultat, vilka sammankopplas 
med uppsatsens syfte. Dessutom ges uppslag till fortsatt forskning inom området oberoende 

revision samt en diskussion kring studiens praktiska och teoretiska bidrag. 
 

6.1 Inledande diskussion 
 
Vi är båda på det klara med att denna studie, och i synnerhet de intervjuade revisorernas 
ståndpunkter, har öppnat våra ögon och successivt förändrat vår egen inställning till revisorns 
oberoende. Som exempel på detta kan nämnas att vi, innan genomförandet av intervjuerna, 
skulle ha svarat självklart på frågan om huruvida ett hundraprocentigt oberoende vore 
önskvärt i praktiken. Efter att noga ha begrundat revisorernas åsikter har vi dock modifierat 
vårt eget tänk en aning, då vi nu även har vägt in den företagsspecifika förtrogenhet som med 
största sannolikhet inte skulle tillåtas att uppstå vid ett fullkomligt oberoende. 
 
Så snart vi bad våra respondenter att diskutera möjligheten till ett hundraprocentigt 
oberoende, fick vi en uppfattning om den komplexitet som omgärdar ämnet oberoende 
revision. Redan beträffande denna tidiga fråga gick revisorernas åsikter kraftigt isär och i den 
stilen fortsatte intervjuerna. Respondenterna hade olika ståndpunkter i det mesta av det som 
behandlades under intervjutillfällena och deras respektive attityder till ämnet varierade 
kraftigt.  Syftet med denna studie var just att undersöka revisorers inställningar till oberoendet 
och de verktyg som idag finns tillgängliga för att säkerställa det. Detta för att vi skulle kunna 
avgöra huruvida analysmodellen och revisorsrotation verkar fungera på ett tillfredsställande 
sätt i praktiken. 
 

6.2 Analysmodellen 
 
När vi inför sammanställningen av studiens referensram studerade analysmodellen hade vi 
uppfattningen att revisorer i ganska stor utsträckning tackar nej till granskningsuppdrag på 
grund av hot mot oberoendet. I takt med att vi genomförde och sammanställde intervjuerna 
förändrades dock vår tidigare uppfattning avsevärt. Revisorerna gav intrycket att 
granskningsuppdrag som redan påbörjats sällan avslutas i förtid och att uppdrag inte alls ofta 
avböjs. Den främsta anledningen till att inte ta på sig ett uppdrag verkade vara om ett 
vänskapsförhållande redan i inledningsskedet var gällande, eller eventuellt på grund av 
självgranskningshotet. De övriga tre hoten verkade inte vara särskilt aktuella, speciellt inte 
skrämselhotet. Att skrämselhotet inte utgjorde grund för avslutade uppdrag i någon större 
utsträckning kom dock inte som någon större chock för oss. 
 
Vi fick som sagt intrycket att redan påbörjade uppdrag sällan avslutas i förtid, men däremot 
verkar det förekomma att uppdrag vid enstaka tillfällen avböjs och då på grund av att revisorn 
i fråga sedan tidigare känner klienten som efterfrågar revisionstjänsten. Revisor B var en av 
revisorerna som gav oss uppfattningen att så länge revisorn inte försätter sig i en situation där 
denne i utgångsläget känner klienten, är vänskapshotet inte längre aktuellt. Ingen av 
revisorerna vi intervjuade verkade egentligen i någon större utsträckning beakta risken för att 
vänskapsband ska bildas under ett pågående revisionsuppdrag. Kanske är detta anledningen 
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till varför de var så negativt inställda till revisorsrotation. Det är ju nämligen denna risk som 
revisorsrotation är avsedd att begränsa, det vill säga risken för att en vänskapsrelation 
utvecklas ur ett inledningsvis strikt professionellt förhållande164. 
 
Vidare fick vi intrycket att huruvida modellen tillämpas fullt eller inte till stor del beror på 
den enskilde revisorns gränsdragningsförmåga och förhållningssätt till oberoendet. Att 
analysmodellen är av självgranskningskaraktär har vi förstått medför att den individuella 
revisorns argumentationsförmåga har stor inverkan när det gäller möjligheten att manipulera 
modellen. En revisor som inte ser allvarligt på oberoendeproblematiken verkar ha all 
möjlighet att tillämpa analysmodellen på ett ohederligt sätt. Det ter sig som att den enskilde 
revisorns inställning till vikten av oberoendet faktiskt kan vara en avgörande faktor när det 
gäller hur väl syftet med analysmodellen uppfylls. Detta är även den största nackdelen med 
analysmodellen i våra ögon.  
 
När det gäller kritiken mot revisorns frihet att personligen avgöra sitt oberoende till klienten, 
har vi dock svårt att se något annat sätt att hantera detta på. En inblandning från högre instans, 
som exempelvis Revisorsnämnden, inför varje nytt uppdrag skulle knappast vara möjligt. 
Detta på grund av den byråkrati detta skulle erfordras med tanke på den stora mängd 
revisionsuppdrag en revisor kan ansvara för. Dessutom finns det idag en möjlighet för alla 
revisorer att rådfråga RN ifall osäkerheter råder för huruvida ett nytt uppdrag kan accepteras, 
och huruvida ett redan påbörjat uppdrag kan slutföras, utan att oberoendet hotas.165 I vilken 
utsträckning denna möjlighet tillämpas i realiteten har vi dock ingen uppfattning om, men vi 
antar att möjligheten att rådfråga RN inte lär utnyttjas av revisorer med oärliga uppsåt. 
 
Revisorernas yttrade sig huvudsakligen i berömmande bemärkelse när analysmodellen fördes 
på tal. Alla respondenter verkade ta analysmodellen på allvar och vi fick bilden av att 
modellen faktiskt har betydelse för revisorers självinsikt när det gäller oberoendet. Den verkar 
definitivt ha inneburit ett stort kliv i rätt riktning när det gäller att säkerställa oberoende 
revision. Vi förespråkar ändå tydligare illustrationer i analysmodellen gällande vad som är 
acceptabelt inom ramarna för respektive hot mot revisorns opartiskhet och självständighet. 
Bortsett från modellens otydlighet beträffande vissa gränsdragningar och den möjlighet till 
manipulation som möjliggörs på grund av modellens karaktär, har vi fått intrycket att 
analysmodellen uppfyller sitt syfte på ett förhållandevis tillfredsställande sätt. 
 

6.3 Revisorsrotation 
 
Även när det gäller ämnet revisorsrotation har vi efter utfrågningarna delvis fått ett 
annorlunda perspektiv, mycket till följd av revisorernas synnerligen negativa inställning till 
revisorsrotation. Tidigare beaktade vi inte alls den kunskapsförlust och tappade effektivitet, 
som en revisorsrotation innebär, i samma utsträckning som vi gör idag. Innan vi kommit till 
den insikten var det lättare att förespråka alla möjliga verktyg som på något sätt skulle kunna 
garantera oberoende revision. Som vi ser det nu finns det en risk att den närmast hysteriska 
efterfrågan av oberoende revision som följt i svallvågorna efter Enrons kollaps, där 
revisorsrotation är en av efterverkningarna, kan medföra att viktig företagsspecifik kunskap 
går till spillo i onödan. Denna förlorade kunskap skulle inte gynna någon av företagens 

                                                 
164 2002/590/EG, B. 10. 1 
165 Analysmodellen (2005) sid. 15 
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intressentgrupper, utan snarare betyda en försämrad kommunikation mellan företagen och 
dess intressenter. 
 
Som vi ser det har Enronskandalen säkert fungerat som en ordentlig skrämselfaktor för 
revisionsbyråer såväl som för företag. Med tanke på att både Enron och dess revisionsbyrå 
kollapsade på grund av de bokföringsbrott som pågick och möjliggjordes av revisorernas allt 
annat än oberoende relation till företagsledningen, anser vi sannolikheten vara liten att varken 
revisionsfirmor eller seriösa företag frivilligt skulle försätta sig i en sådan situation. Dessutom 
är vi säkra på att alla revisionsbyråer, speciellt efter Enronskandalen, håller hårt på att 
upprätthålla sitt rykte och sin oberoende image. Detta gör enligt AICPA revisorsrotation 
onödig, eftersom de menar att viljan att bibehålla ett gott rykte fungerar som ett tillräckligt 
starkt incitament för att säkerställa oberoendet166. Vi går inte så långt som AICPA gör när de 
hävdar att detta incitament skulle räcka för att garantera revisorns oberoende, men vi anser att 
byråernas image som oberoende granskare utgör en stark drivkraft när det gäller att säkerställa 
oberoende revision.  

Med tanke på att analysmodellen är av självgranskningskaraktär, vilket medför att 
revisorernas olika tolkningar av modellen och deras olika attityder till vikten av oberoende 
revision blir en viktig faktor, anser vi ändå att revisorsrotation kan fungera som en motvikt till 
analysmodellen. Detta med tanke på att revisorsrotationen gäller för alla revisorer, utan 
möjlighet till manipulering genom exempelvis goda argumentationskunskaper. När det gäller 
revisorsrotationens inverkan på det faktiska oberoendet mellan revisorn och dennes klient, har 
vi fått uppfattningen att den är ganska betydelselös. Revisorsrotationen fyller dock enligt vår 
mening ett betydligt högre syfte, då den medför ett ökat allmänt förtroende för revision. Som 
forskning visar stärks det synliga oberoendet i omvärldens blick av revisorsrotation167. Denna 
faktor är inte att förringa. Saknas omvärldens tilltro till oberoende revision är det näst intill 
irrelevant hur pass oberoende revisorerna faktiskt är i verkligheten. 

Huruvida huvudsyftet med revisorsrotation, det vill säga att minska risken för att ett 
vänskapsförhållande ska uppstå mellan revisor och klient,168 uppfylls eller inte i och med 
denna rekommendation återstår att utvärdera i ett senare skede. Med tanke på att EU-
rekommendationen som förordar revisorsrotation är så pass färsk kan inte dess fulla effekt på 
oberoendet utläsas ännu. Vi anser dock att det egentligen är en förhållandevis naiv tanke att 
en tidsbegränsning på sju år skulle medföra att vänskapsband inte knyts mellan revisor och 
klient. Varför skulle inte en vänskapsrelation kunna uppstå inom denna sjuårsperiod? Att bara 
skifta den påskrivande revisorn och sedan se problemet som löst anser vi vara en rätt så 
simpel tanke. Det kan närmast liknas vid att sopa oberoendeproblematiken under mattan. Det 
måste dock tilläggas att enligt den uppfattning vi fått efter insamlingen av våra primärdata, 
verkar det inte särskilt troligt att någon av revisorerna skulle avsäga sig ett redan påbörjat 
uppdrag på grund av att ett vänskapsband har knutits under uppdragets fortskridande. Mot 
bakgrund av detta kan dock revisorsrotationen ses som ett skäligt komplement till 
analysmodellen. 
 

                                                 
166 Catanach A., et al (1999) sid. 45 
167 Alleyne P., et al (2006) sid. 621 
168 2002/590/EG, B. 10. 1 
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6.4 Avslutande diskussion 
 
Som vi nämnde inledningsvis i detta avslutande kapitel var syftet med studien att undersöka 
revisorers inställningar till oberoendet och de verktyg som idag finns tillgängliga för att 
säkerställa det, för att avgöra huruvida analysmodellen och revisorsrotation verkar fungera på 
ett tillfredsställande sätt i praktiken. Genom att granska revisorers inställningar och attityder 
till oberoendet har vi fått uppfattningen att revisorns personliga hållning är oerhört 
betydelsefull när det gäller möjligheten att säkerställa oberoende revision. Inte minst med 
tanke på att revisorn i enlighet med analysmodellen endast svarar mot sig själv beträffande sitt 
oberoende gentemot klienten. 
 
Som vi ser det är oberoendet en väldigt viktig faktor när det gäller revisionskvaliteten, men så 
är även en hög grad av företagsspecifik kunskap. För att förtydliga menar vi inte att 
oberoende och kunskap är varandras motpoler när det gäller revision. Bästa möjliga scenario 
vore självklart om ett hundraprocentigt oberoende kunde kombineras med den högsta graden 
av företagsspecifik förtrogenhet. Som vi har behandlat under uppsatsens gång finns det dock 
faktorer som talar för att det ena till viss del utesluter det andra. Främst eftersom att ett 
hundraprocentigt oberoende skulle kräva att revisorn måste distansera sig från klientföretaget. 
När revisorn saknar ett fullständigt grepp om företaget och den bransch i vilken företaget är 
verksamt, anser vi att det granskade bolagets intressenter blir lidande på grund av en 
ickefullvärdig granskning. Vi har slutligen kommit fram till att effektiva revisorer med en hög 
grad av företagsspecifik kännedom är minst lika viktigt för revisionens kvalitet som ett 
fullkomlig oberoende, kanske till och med viktigare. 
 
Vad gäller analysmodellen anser vi den fungera förhållandevis tillfredssällande. Modellen 
skulle dock i våra ögon behöva förtydligas för att verkligen uppfylla sitt syfte, speciellt när 
det gäller upplysningar om var gränserna går vid respektive oberoendehot. Revisorsrotation 
anser vi till viss del fungerar på ett önskvärt sätt, då främst som en motvikt till analysmodellen 
och genom att förbättra omvärldens allmänna uppfattning av oberoende revision. Vi tycker 
dock att EU-rekommendationens inrådan om revisorsrotationen för med sig ett onödigt 
resursslöseri och när det gäller revisorsrotationens bidrag till säkrandet av det faktiska 
oberoendet, anser vi dess betydelse vara ringa. För att verkligen säkerställa det faktiska 
oberoendet, med så få biverkningar som möjligt, anser vi det vara viktigare att revisorerna 
fortsätter att använda analysmodellen i kombination med egna kvalitetssäkrande system, som 
att den påskrivande revisorn kontinuerligt involverar nya medlemmar i sitt revisionsteam. 
Viktigast av allt när det gäller att säkerställa revisorns oberoende är ändå kanske att den 
enskilde revisorn ständigt ifrågasätter sitt förhållandesätt till sina klienter samt värnar om sin 
roll som oberoende granskare. 
 

6.5 Studiens teoretiska och praktiska bidrag 
 
Vi har i denna uppsats betonat det intryck vi har fått bestående av att analysmodellen brister i 
illustreringen vad gäller gränsdragningar, speciellt inom ramen för självgranskningshotet och 
vänskapshotet. Även när det gäller partställningshotet var dock spridningen stor på 
revisorernas uppfattningar beträffande vad som är godtagbart beteende. Med tanke på att 
analysmodellen är av självgranskningskaraktär, är det naturligtvis av högsta vikt att 
revisorerna gör likvärdiga bedömningar. Om inte, anser vi att modellen bara uppfyller sitt 
syfte för de revisorer som är striktast i sina bedömningar. Denna insikt hoppas vi ska kunna 
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vara av nytta för i första hand de lagstiftare som ansvarar för analysmodellens utformning. 
Vår önskan med denna studie är att den på ett praktiskt plan ska öppna ögonen för 
analysmodellens otydlighet när det gäller de gränsdragningar som revisorer fordras kunna 
göra på basis av analysmodellen. Vi skulle vilja se att vår studie leder till ytterligare forskning 
med samma tema, för att slutligen eventuellt frambringa en förtydligad analysmodell. 
 
En förhoppning vi inledningsvis hade med denna studie var att den på ett teoretiskt plan på 
något sätt skulle kunna nyansera bilden av oberoende revision. Huruvida denna önskan 
uppfyllts är svårt för oss att avgöra. Vad vi skulle önska är dock att denna studie om revisorns 
oberoende utvecklades till mer omfattande empirisk forskning, gärna med en kvantitativ 
prägel. Förslag på forskningsområden som vi skulle tycka vore intressant att titta närmare på 
föreslås i det nästkommande, och likväl avslutande, avsnittet. 
 

6.6 Förslag till fortsatt forskning på området oberoende revision 
 
En fråga som vi under uppsatsprocessen successivt grunnat alltmer på, är huruvida 
hundraprocentigt oberoende revisorer är önskvärt ur exempelvis en aktieägares perspektiv. 
Det vore även intressant att med en kvantitativ prägel utreda om det överhuvudtaget är möjligt 
för en revisor att vara fullständigt oberoende, utan att för den skull förlora andra för 
revisionen viktiga kvalitetsparametrar. 
 
Något annat vi funderat på under arbetet med denna studie är huruvida striktare svenska 
reglementen, mer i likhet med amerikanska SOX, hade varit önskvärda här i Sverige. Hur 
skulle en sådan regelåtstramning påverka revisionens kvalitet? Ett annat förslag på fortsatt 
forskning vore att undersöka hur vanligt det är att en revisor omväljs för en andra 
mandatperiod, efter en fullföljd första mandatperiod. Vi fick nämligen intrycket när vi 
genomförde intervjuerna inför denna studie att revisorn, tack vare sin företagsspecifika 
kännedom, i stort sett alltid omväljs till en andra mandatperiod. 
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Bilaga 1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Detta flödesschema visar hur det går till när en revisor ska avgöra om ett 
uppdrag kan accepteras eller bör avböjas. På nästa sida illustreras ett dokument 
för prövning av oberoendet. (FAR, analysmodellen, 2005) 

Nytt uppdrag/nya 
omständigheter i befintligt 

uppdrag 1) 

Revisionsverksamhet  3) 

Föreligger det jäv 
enligt särskilda 

jävsregler, t.ex. 10 
kap. 16 § ABL?  7) 

Avböj/avgå 
11) 

Föreligger det något hot mot 
revisorns opartiskhet eller 
självständighet?  8) 
• Egenintresse? 
• Självgranskning? 
• Partsställning? 
• Vänskap? 
• Skrämsel? 
• Annat hot? 
 

Föreligger det särskilda 
omständigheter eller 

möjligheter till 
motåtgärder?  10) 

 

Konsultverksamhet  4) 

Underrätta 
ansvarig 
revisor   6) 

Revisionsföretaget/ 
revisionsgruppen 2) 

Typ av uppdrag 

Finns det någon 
beröringspunkt 

med ett 
revisionsuppdrag?  

Acceptera/ 
behåll  9) 

11) 

Dokumentera  12) 

Ja 

Nej 

Ja 

Nej 

Ja 

Nej 

Ja 

Acceptera/ 
behåll 

Nej 

Vid 
avgång 
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Revisionsbyrån XYZ AB - Prövning enligt Revisorslagen 21 § 

Klient Klient nr Räkenskapsår 

Uppdragstyp Nytt uppdrag    Befintligt 

Uppdrag 

Omständigheter som kan utgöra jäv/hot 

Jäv enligt ABL m.fl. författningar Egenintresse Självgranskning Partsställning 

Vänskap Skrämsel Övrigt (generalklausulen) 

Beskrivning 

Forts. bilaga….. 

Särskilda omständigheter/åtgärder 

Forts. bilaga….. 

Vald/huvudansvarig revisors bedömning 
Uppdraget accepteras/behålls Datum Signatur
Uppdraget avböjs/avslutas 

Kommentar 

Forts. bilaga... 

Underrättelse till 

Klienten………………..………………………………………………   …..Datum…….. 

  

Medarbetare………...………………………………………………………..Datum……….. 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur revisorer betraktar oberoende och de verktyg 
som ska minimera risken för att beroendeförhållanden uppstår mellan revisor och klient. Vi 

kommer till stor del att bygga vår studie på analysmodellen och EU-rekommendationens 
inrådan om revisorsrotation. Ditt bidrag till studien blir att som en av sex revisorer anonymt 
besvara ett antal frågor som ska ligga till grund för vår uppsats empiri- och analyskapitel. 

 

Bakgrund 
 
1. Under hur många år har du arbetet som revisor? 
 
2. Är du godkänd eller auktoriserad revisor?  

 

Oberoende 
 

3. Hur skulle du vilja definiera en oberoende revision? 
 
4. Anser du att du som revisor kan vara till 100 % oberoende från dina klienter? 

 
5. Har du någon gång upplevt att en klient försökt styra dig i ditt arbete som revisor? Om 

ja, hur agerade du? 
 

Analysmodellen 
 

6. Anser du att analysmodellen uppfyller sitt syfte, dvs. att säkerställa oberoendet? 
 

7. Händer det att du måste tacka nej till revisionsuppdrag på grund av att det existerar ett 
oberoendehot? Om ja, vilket är det mest förekommande hotet? 

 
8. Ser du att det finns något ytterligare hot som borde införlivas i analysmodellen? 

 
Självgranskningshot 
 

9. Var anser du att gränsen går mellan så kallad fristående rådgivning och den rådgivning 
som ingår i revisionsuppdraget? 

 
Skrämselhot 
 

10. Har du någon gång känt obehag inför en klients reaktioner på din utförda granskning?  
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Egenintressehot 
 

11. Anser du att revisionen påverkas av storleken på uppdraget? 
 
Vänskapshot 

 
12. Var tycker du att gränsen går mellan en privat och en yrkesmässig relation?  

 
13. Kan du se några fördelar för revisionens kvalitet med att utveckla ett vänskapsbaserat 

förhållande till dina klienter? 
 
Partställningshot 
 

14. Anser du att oberoendet rubbas om revisorn exempelvis deltar vid förhandlingar inför 
förvärv eller försäljningar av företagets tillgångar?  

 

Revisorsrotation 
 

15. Har du under din tid som revisor granskat samma företag under sju år eller mer? Hur 
länge varade ditt hittills längsta uppdrag? 

 
16. Ungefär hur stor andel av dina uppdrag har sträckts sig över mer än en mandatperiod? 

 
17. Anser du att risken för begångna misstag från din sida förändras under uppdragets 

fortskridande? 
 

18. Kan du se något samband mellan revisionens kvalitet och revisionsuppdragets längd? 
 

19. Tycker du att revisorsrotation är ett bra verktyg i syfte att minska risken för att en 
vänskapsrelation uppstår? 

 
20. Hur länge anser du att en revisor kan sitta på samma uppdrag utan att rubba 

revisionens oberoende? 
 

21. Vilka huvudsakliga fördelar och nackdelar anser du det finnas med längre 
revisionsuppdrag? (Sju år eller mer) 

 
22. Tycker du att revisorsrotation är ett nödvändigt verktyg för att säkerställa oberoendet 

när analysmodellen tillämpas? 
 

 
 
 
Vänligen kontakta oss på dessa nummer vid eventuella frågor inför intervjun: 
 
Christofer: 070-575 77 85  
Lars: 073-020 97 58 
 
/Tack på förhand! 


