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Sammanfattning  
 
 
Rubrik  Oberoende Revision – Etik och integritet 
 
Problem Vilka olika influenser styr kontrollen av oberoendet?   
 
Syfte  att skapa förståelse för revisionsbyråers etiska miljö samt hur de 

organiserar sina kvalitetssäkringssystem för att upprätthålla sitt 
oberoende. 

 
Studiens utgångspunkter Vi har valt att använda oss av både vetenskapliga teorier, 

lagstiftning samt praxis för att kunna besvara ovanstående 
frågeställningar.    

     
Metod  Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi har val 

 intervjua sakkunniga personer inom olika aktuella områden. 
 Intervjuerna har skett både i form av personliga möten med 
respondenterna.  

 
Vi har valt att inte jämföra byråerna mot varandra utan se på de var 
för sig hur de har utvecklat sina kvalitetssäkringssystem.  

 
Slutsatser Våra huvudsakliga slutsatser är att de undersökta byråerna har 

varit duktiga att ta vara på de friheter som revisionslagen har gett 
dem att utveckla egna skyddssystem.    
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Inledning 1  

I inledande kapitlet kommer författarna att presentera problemet samt bakgrunden till detta 
problem vilket leder till syftet.   

1.1 Problembakgrund 
Sade verkligen Scanias VD blixtkrig och jämförde MAN´s bud på Scania med Tysklands 
anfall under andra världskriget? Reviderade verkligen revisorerna på Arthur Andersen sina 
kompisar och före detta arbetskollegor på Enron? Var analytikerna som värderade WorldCom 
aktien även avlönade av WorldCom?  
 
Listan över ifrågasatta och uppmärksammade företeelser i näringslivet under det senaste 
decenniet kan göras lång. Aktualiteten och uppmärksamheten kring dessa frågor har växt i 
takt med en rad arresteringar och rättsliga processer mot, framför allt, amerikanska 
företagsledare under de senaste åren. (Petrick & Scherer, 2003). 
 
Förväntningarna från intressenterna på företagsledare är att de skall maximera avkastningen 
på de investeringar som gjorts samtidigt som de skall hålla sig inom lagens ramar och inom de 
etiska normer som existerar i det samhälle de verkar inom. (Petrick & Scherer, 2003). 
 
I de fall där företagsledare har sysslat med olagliga aktiviteter och därmed åsidosatt de etiska 
principerna, som deras företag hade satt upp, har det ofta präglats av otillfredsställande interna 
och/eller externa kvalitetssäkringssystem, kombinerat med ett svagt eller obefintligt etiskt 
klimat eller kultur inom organisationen. (Petrick & Scherer, 2003). 
 
Företeelser som dessa kan göra den finansiella markanden osäker och instabil. Ett sätt att 
minimera risken för detta är att ha en oberoende part som granskar företagens räkenskaper. Ett 
problem i revisionsprocessen är att det endast finns två parter närvarande när den äger rum. 
Den tredje parten (oftast intressenterna eller investerarna) måste förlita sig på att processen 
har gått till oberoende och på ett riktigt sätt utan att själva närvara under själva processen. Två 
viktiga faktorer för den tredje parten, för att denne ska kunna förlita sig på den finansiella 
informationen som företag redovisar, är att de externa revisorerna innehar en viss nivå av 
kompetens samt att deras arbete präglas av oberoende. (Fearnley & Brandt, 2005) 
 
Kravet på kompetens finns från den tredje parten på grund av att risken för att felaktigheter 
inte upptäcks skall minimeras. I Sverige är det Revisorsnämnden som är ”tillsynsmyndighet 
för landets godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag 
(http://www.revisorsnamnden.se)” och de föreskriver att ”revisionen skall säkerställa 
riktigheten av och förtroendet för den reviderade ekonomiska informationen 
(http://www.revisorsnamnden.se)”. För att garantera revisionens kvalité och att 
kompetenskravet upprätthålls finns ett system ”där de personer som utför revisionen först 
måste godkännas eller auktoriseras som revisorer (http://www.revisorsnamnden.se)”. 
 
När det gäller kravet på oberoende har lagstiftarna gett revisorsbranschen ett stort förtroende 
att, inom vissa ramar och förutsatt att vissa kriterier är uppfyllda, själva utforma 
kvalitetssäkringssystem som skall säkerställa att oberoendet upprätthålls. FAR SRS är det 

http://www.revisorsnamnden.se)
http://www.revisorsnamnden.se)
http://www.revisorsnamnden.se)
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organ som är ansvarig för skapande av god revisionssed. Det är god redovisningssed samt god 
revisionssed som ligger till grund för praxis på detta område.   
  
1.2 Problemformulering: Vilka olika influenser styr kontrollen av oberoendet i Sverige?  
 

1.3 Syfte:   
Att skapa förståelse för stora revisionsbyråers etiska miljö samt hur de organiserar sina 
kvalitetssäkringssystem för att upprätthålla sitt oberoende. 
 

1.4 Tidigare forskning  
Det har gjorts väldigt lite forsning kring vårt problem, det finns studier som studerar 
oberoende revision dock få som studerade kvalitetssäkringssystem. Det finns även gott om 
undersökningar kring etik i revisionsbolag. Auditor Independence and Audit Risk: 
A Reconceptualization (Fearnley et. al., 2005) är en artikel som vi utgick ifrån som gav en 
inblick i problemet. Dock har vi ej funnit någon artikel som undersöker hur 
revisionsbyråernas kvalitetssäkringssystem är uppbyggda. Inom etiska miljöer och etisk 
utbildning finns det hundratals artiklar. Vi har mestadels använt oss Trevino som är den 
ledande forskaren inom detta område. 
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Teoretisk metod 2  

I detta kapitel kommer vi att beskriva arbetet med sekundärkällorna samt författarnas 
bakomliggande kunskaper inom området 
 

2.1 Ämnesval 
Valet av ämne var ingen lång process, båda författarna var helt inställda på att det var inom 
området revision som studien skulle göras. Att skriva om oberoendefrågor härstammar från 
den aktualitet som området etik idag har i näringslivet. Inriktningen revision har att göra med 
den akademiska bakgrund författarna har, vilket har medfört ett intresse för frågor inom detta 
område.  
 

2.2 Förförståelse 
Hur objektiv en författare än försöker vara, kommer alltid hans eller hennes tidigare 
erfarenheter att påverka det som skrivs (Gadamer, 1997). Båda författarna har en akademisk 
examen med inriktning mot redovisning bakom sig och det kan ha påverkat studien i vissa 
avseenden. Utbildning har givit dem en teoretisk bild om hur revision går till och hur 
oberoendet hos revisorer skall upprätthållas, vilket har resulterat i en positiv bild av revisorns 
arbete. Det är sällsynt med vetenskapliga artiklar som handlar om när en revisor har lyckats. 
Det är betydligt enklare att hitta artiklar som behandlar revisorers misslyckanden. Detta kan 
påverka allmänhetens inställning i en negativ riktning till revisorns arbete. Den positiva 
inställningen från författarnas sida kan ha påverkat studien i en riktning att författarna inte har 
varit mer negativa i deras inställning som de kanske skulle ha varit om de hade haft en annan 
akademisk bakgrund.  
 
Båda författarna har erfarenhet av utlandsstudier på avancerad nivå med skilda inriktningar 
där teoretiska kunskaper inhämtades både om hur oberoende hos revisorerna i Arthur 
Anderson ifrågasattes i t ex fallet Enron och hur analytikerna var avlönade i t ex fallet 
WorldCom. Även teoretisk utbildning i hur GAAP ser på etik inom redovisning har 
genomgåtts. Detta kan ha påverkat studien i en positiv riktning eftersom författarna går in i 
studien med en bredare teoretisk bakgrund och internationella erfarenheter. 
 

2.3 Ontologi 
Ett konstruktionistiskt synsätt på hur den sociala verkligheten är beskaffad kommer att prägla 
studien eftersom beteendet i en organisation, t ex vad en revisor får och inte får göra, styrs av 
olika intressenters uppfattningar och handlingar. Detta har förändrats med tiden och kommer 
med stor sannolikhet även att förändras ytterligare i framtiden. I vårt fall kommer vi att 
redogöra för ett antal olika intressenter som har konstruerat skilda rekommendationer för hur 
en revisor skall bete sig. Vi anser att olika organisationer kan organisera sin verksamhet på 
skilda sätt för att upprätthålla oberoendet. Sättet att organisera verksamheten på beror till viss 
del på de individer som befinner sig inom den och intressenterna som ger ut 
rekommendationer för revisorers beteende ger de olika bolagen stor frihet att själva 
konstruera rutinerna för detta (Bryman & Bell, 2005).   
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2.4 Kunskapssyn 
Generellt går det att säga att hermeneutik som metod handlar om att tolka, och detta går att 
göra på olika sätt (Lindholm, 1979). Enligt Bleicher (1980) har hermeneutiken två 
huvudsakliga uppgifter. (1) Bestämma vad en text egentligen säger och (2) ge läsaren 
instruktioner vad som skall göras (Arnold & Fischer, 1994). Starrin och Svensson (1994) slår 
fast att hermeneutiken som vetenskaplig metod söker efter betydelsen i de frågor som ställs. 
Innebörder och intentioner av olika händelser skall kunna förstås med avseende på en unik 
situation. Ett mänskligt beteende kan skilja sig åt avsevärt beroende på vilken situation som 
föranlett händelseförloppet. Då vi synliggör hur det ter sig för revisorer som försöker förhålla 
sig i en oberoende ställning för att kunna utföra ett etiskt och rättvist arbete är detta en unik 
målgrupp och slutsatserna kommer inte att kunna generaliseras över hela studien (Starrin & 
Svensson, 1994). 
 
Att analysera text innebär inte att det enbart är ord för ord som skall tolkas (begreppet kan ha 
en vidare mening där fenomen som inte är nedtecknade i form av bokstäver och siffror kan 
tolkas) utan även symboler och handlingar ingår. Etisk organisationskultur och klimat är 
sådana fenomen eller symboler som är lämpliga att utforska i en hermeneutisk studie (Balfour 
& Mesaros, 1994).  
 
The handbook of international auditing, assurance, and ethics pronouncements ger oss en 
grund för de principer som ligger bakom arbetet med safeguards och hermeneutiken ger oss 
huvuddragen för en sammanhängande struktur för att kunna förstå och förklara beteendet och 
handlingarna (Balfour & Mesaros, 1994).  
 

2.5 Perspektiv 
Intresset för studien växte fram på grund av ett intresse av revisorsarbetet, men en brist i 
kunskapen på hur revisionsbolag i praktiken organiserar rutinerna för att oberoendet skall 
upprätthållas. Att intervjua stora revisionsbolag kändes naturligt eftersom dessa bolag 
dagligen arbetar med dessa frågor samt att dessa bolag även har personer som nästan enbart 
arbetar med dessa frågor.  
 
Bryman (2004) beskriver ett antal steg, som har används som referens för studien, som 
typiska för den kvalitativa forskningsstrategin. Att en kvalitativ forskningsstrategi skulle 
prägla studien var ett aktivt val eftersom författarna ansåg att de på detta sätt kunde skapa en 
djupare förståelse av problemet. Strategin känns naturlig eftersom författarna kommer att röra 
sig i naturliga miljöer och använda sig av ord istället för siffror vid insamlingen av data. 
Datainsamlingen kommer att präglas av närhet och deltagarnas uppfattningar.   
 
I processen att undersöka hur revisionsbyråer organiserar och använder sig av skyddsåtgärder 
på kontorsnivå är inte avsikten att i först hand prova teoriernas hållbarhet och ställa dessa mot 
fakta. Det optimala resultatet skulle vara att generera teori utifrån forskningsinsatsen, men 
fokus kommer att ligga på att undersöka hur det förhåller sig i verkligheten och skapa en ökad 
kunskap inom området. Att det skulle finnas en absolut sanning för hur olika 
kvalitetssäkringssystem skall organiseras i en föränderlig värld som hela tiden utvecklas och 
där brister eller problem rättas till med nya lagar eller rekommendationer verkar osannolikt.  
 
Insamlingen av empiri genom intervjuer av nyckelpersoner inom detta område kommer att 
ligga till grund för studien, d v s att arbetet kommer att präglas av empirisk fakta samtidigt, 
som utgångspunkterna kommer att vara teoretisk fakta. På grund av att intervjupersonerna är 
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få till antalet kommer de teoretiska tolkningarna att gälla de enskilda fallen (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). P.g.a. författarna har samlat på sig en teoretisk bakgrund före intervjuerna 
äger rum, kommer detta att påverka insamlingen av empiri. Den deduktiva ansatsen som 
präglar studien ger utrymme att använda redan existerande teori och redan existerande fakta i 
strävan efter att undersöka hur förhållningssättet ser ut i verkligheten. (Bryman & Bell, 2005).   
  

2.7 Insamling av sekundärkällor 
För att bilda sig en uppfattning om ämnet började författarna med att studera en tidigare studie 
inom ett liknande område, Behind Closed Doors: What Company Audit Is Really About 
skriven av S. Fearnley, and R. Brandtsamt, samt en övergripande vetenskaplig artikel, Auditor 
Independence and Audit Risk: A Reconceptualization, baserad på samma studie. Artikeln 
publicerades 2005 i Journal of international accounting research och ledde författarna på ett 
naturligt sätt till andra källor inom samma område. Dessa källor var bl a IFACs -  Code of 
Ethics for Professional Accountants och IFACs - The handbook of international auditing, 
assurance and ethics pronouncements. Några av de vetenskapliga källor som hämtades utifrån 
studien är skrivna av Mautz & Sharaf (1961) och Knapp (1985). 
 
Sekundärkällorna som behandlar områdena etisk kultur och etiskt klimat samt integritet, 
moral och objektivitet, är till stor del hämtade från kurslitteratur. Övriga sekundärkällor har 
inhämtats från Umeå universitetsbibliotek, Solna Stadsbibliotek, Paul Laurence Dunbar 
Library och Dalhousie University Killam Library. Vetenskapliga artiklar har inhämtats från 
databaserna Business source complete och Business source premier. Sökord som användes 
vid de olika sökningarna var ”Safeguards and Auditing”, ”Regulations and Code of ethics”, 
”Professional ethics”, ”Ethics and culture”, ”Ethics and climate”, “Safeguards” “Ethics and 
auditing”, “Ethics and organizations”, “Integrity and auditing” och “Objectivity and auditing”. 
 
Den sista sökvägen som används har varit att utgå från de referenser som övriga källor är 
uppbyggda på.  
 

2.8 Källkritik 
De vetenskapliga artiklar som används i studien är vetenskapligt granskade och publicerade, 
äktheten torde därmed vara hög. De författare eller organisationer som står bakom de böcker 
som används har också valts ut med viss omsorg. Trevino är exempelvis den ledande 
forskaren inom sitt område och annan litteratur är antingen kurslitteratur som används för 
undervisning vid olika universitet eller hämtade från referenslistorna hos de granskade 
vetenskapliga artiklarna.  
 
Det existerar mängder med källor som skriver om hur revisorer skall bete sig, men FAR är 
den organisation i Sverige som skall ”företräda revisionsbranschen och leda utvecklingen i 
professionella och regulatoriska frågor samt skapa affärsmässiga förutsättningar för 
dess medlemmar och revisionsföretagen till nytta för näringslivet och samhället 
(http://www.farsrs.se)”. Och detta tillsammans med att stora delar av FARs 
rekommendationer är lagstadgade i Sverige torde bidra till en hög äkthet. (Thurén, 1986)  
 
En del av källorna i studien är något gamla, exempelvis Mautz & Sharaf bok från 1961, 
Lindholm från 1979, Knapp från 1985 eller Thurén från 1986 men används fortfarande i 
vetenskapliga arbeten, mestadels i from av citat när ursprungskällan eftersöks samt inom 
metodkapitel. Författarna har dock eftersträvat att i möjligaste mån använda sig av källor från 

http://www.farsrs.se)
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2000-talet för att tidssambandet (Thurén, 1986) inte skall riskeras. De tryckta källorna har 
förutsatts vara oberoende, enligt Thurén (1986) p.g.a. den status de har och författarna har 
fullt förtroende för den granskning som till exempel Stanford University Press, Journal of 
International Accounting Research eller Academy of Management Review har. 
Upphovsmännen är ofta välkända forskare vilket borde innebära att de olika böckerna, 
källorna och arbetena är granskade före dem publiceras. Källor som används vid undervisning 
anses även dem vara granskade i något avseende.  
 
Att intervjupersonerna däremot skulle vara oberoende finner författarna inte lika trovärdigt 
eftersom de representerar den organisation de beskriver, men att inte vara oberoende betyder 
inte att källan ej kan vara trovärdig.  
 
Risken för att företeelser som är återgiva präglas av någon form av tendens är att anses som 
stor. Författarna har behandlat källorna var och en för sig för att isolera detta. Dock har detta 
inte upplevts som ett problem, men att källorna skulle sakna tendens förutsätter att de är helt 
opartiska vilket är minde sannolikt. (Thurén, 1986)  
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Studiens utgångspunkter 3  

I kapitel 3 pressenteras en övergripande bild av tidigare studier och teorier inom detta 
område. Forskningen inom etik och integritet relaterat till revisorer är i ständig utveckling 
och något som är mer aktualiserat idag än för till exempel ett decennium sedan. Studier och 
vetenskapliga artiklar om etik och revision baseras till stor del på företagsskandaler och när 
en revisor har misslyckats. Det är sällsynt med studier om god integritet i det omvända fallet 
där till exempel en revisor verkligen har lyckats.  
 
Kapitlet innehåller både lagstiftning och teorier eftersom ett utelämnande av gällande 
lagstiftning och rekommendationer skulle beröva läsaren en stor del av de källor som styr en 
revisor beteende. Teorierna behandlar olika etiska frågor kring etiska miljöer, moral och 
integritet. 
 

3.1 Etisk kultur och etiskt klimat 
Den etiska miljön i en organisation kan delas upp i två områden, etiskt klimat och etisk kultur. 
Den kultur och det klimat som existerar inom en organisation skiljer sig åt i vissa avseenden 
samtidigt som båda påverkar en organisations uppförande och beteende. Trevino (2003) 
beskriver organisatoriskt klimat i metrologiska termer och jämför det med temperatur, 
nederbörd eller vind, någonting som påverkar en individs känslor men effekten av denna 
påverkan är något oklar. Organisatorisk kultur beskrivs som något som skall påverka och 
forma en individs beteende genom till exempel regler, normer och ritualer (Trevino & 
Weaver, 2003).  
 

Klimat 
(känslor) ↔ 

En 
organisations 
uppförande 

och beteende ↔ 
Kultur (regler och 

normer) 
 
Ett organisatoriskt klimat kan delas upp i tre olika delar, egoistiskt, tolerant och principiellt. 
Dessa olika delar kan var och en för sig vara individuellt, lokalt eller globalt (Trevino & 
Weaver, 2003).  
 

  
Etiskt 
klimat   

↓ ↓ ↓ 
Egoistiskt Tolerant Principiellt 

↓ ↓ ↓ 
Individuellt Individuellt Individuellt 

Lokalt Lokalt Lokalt 
Globalt Globalt Globalt 
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I ett egoistiskt individuellt klimat är det självintressen som styr, i det egoistiska lokala 
klimatet sker det etiska beslutsfattandet utifrån företagets eller organisationens bästa och 
slutligen kännetecknas det egoistiska globala klimatet av effektivitet (Trevino & Weaver, 
2003). 
 
Ett tolerant klimat, både individuellt, lokalt och globalt, kännetecknas av att beslutsfattandet 
påverkas av hur detta kommer att påverka tryggheten och bekvämligheten för individer och 
grupper inom och utom organisationen (Trevino & Weaver, 2003).  
 
Det principiella klimatet styrs på individuell nivå av den personliga moralen, på lokal nivå är 
det organisationens regleringar och regler som är normen och externa lagar och riktlinjer styr 
beslutsfattandet på global nivå (Trevino & Weaver, 2003). 
 

 Etiskt klimat (känslor)  
 ↓  
 Egoistiskt  
↓ ↓ ↓ 

Individuellt Lokalt Globalt 
↓ ↓ ↓ 

Självintressen Beslutsfattandet 
Beslutsfattandet 

baseras 
styr beslutsfattandet sker utifrån på effektivitet 

 Organisationens bästa  
   

 Tolerant  
↓ ↓ ↓ 

Individuellt Lokalt Globalt 
 ↓  

 
Beslutsfattandet påverkas av hur 

detta  
 kommer att påverka tryggheten och  
 bekvämligheten för individer inom  
 och utanför organisationen  
   

 Principiellt  
↓ ↓ ↓ 

Individuellt Lokalt Globalt 
↓ ↓ ↓ 

Den personlig 
moralen Normen är Externa lagar 

styr beslutsfattandet organisationens och riktlinjer styr 
 regleringar Beslutsfattandet 
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Med organisatorisk kultur menas den djupt rotade strukturen i en organisation, den struktur 
som existerar i de värderingar, den övertygelse och de antaganden som medlemmarna i en 
organisation gör eller har (Denison, 1996). 
 
Innebörden av strukturen skapas genom en socialisering av de individer som finns inom en 
organisation. Denna kultur medför en stabilitet, i vissa fall en ömtålig sådan, för de individer 
som finns och verkar inom organisationen (Denison, 1996). En organisatorisk kultur kan 
också delas upp i två delar, en formel del och en informell del (Trevino & Weaver, 2003). 
 

Formel etisk kultur ↔ Etisk kultur ↔ Informell etisk kultur 
 
Några formella system som ledningar i organisationer har infört, för att tillmötesgå de etiska 
och lagliga krav som ställs från samhället, är t ex olika policys och metoder för hur olika 
situationer skall bemötas eller bearbetas. Vidare är olika codes of ethics, belöningssystem, 
regler för befogenheter och olika tränings/utbildningsprogram också exempel på den formella 
organisatoriska kulturen (Trevino & Weaver, 2003).  
 
Den informella delen handlar mer om det individuella eller kollektiva beteendet hos de 
individer som befinner sig inom en organisation. Det är troligt att detta beteende kommer att 
påverka organisationens etiska beslutsfattande och beteende. Exempel på informella system är 
jämställdhet och informella etiska normer. Vad är ett acceptabelt beteende och vad är inte ett 
acceptabelt beteende? Det etiska beteendet eller uppförandet bör vara högre i organisationer 
där ledningen aktivt uppmuntrar övriga delar att uppföra sig etiskt och där individer som 
uppför sig etiskt blir belönade medan oetiskt uppförande bestraffas (Trevino & Weaver, 
2003).  
 

Formel etisk kultur ↔ Etisk kultur ↔ Informell etisk kultur 
↓    ↓ 

Policys, codes of ethics    Beteendet hos de individer 
och belöningssystem    som befinner sig inom 

       Organisation 
 
För att en revisor skall kunna göra en oberoende revision där en kontroll av de interna system 
som klienten har ingår, bör revisionsbyrån göra omfattande internkontroll. COSO rapporten 
kom till för att minska gapet mellan förväntningarna och vad revisorn gör, den behandlar hur 
intern kontroll av en byrå bör byggas upp. COSO har som mål att skapa ett harmoniserat 
globalt system som kan jämföras mot and byråer. (Hayes et al., 1999)  
 
COSO delar in den interna kontrollen i fem delar, först kontrolleras miljön där etik, integritet 
och arbetsmiljön i sin helhet Andra delen är en riskbedömning av interna och externa risker. 
Tredje är kontrollaktiviteterna med deras policy och processer för att få ner ledningens beslut 
till organisationen. Fjärde delen i COSO är information och kommunikation, både intern 
kommunikation samt extern. Den sista delen i intern kontroll enligt COSO är övervakning, de 
interna systemen måste bli övervakade för att kunna säkerställa kvaliteten på den interna 
kontrollen. (Committee of sponsoring organizations of the treadway commission, 1992) Den 
interna kontrollen kan hjälpa företagen att säkra företagets reglementen och miljön, detta är 
ett steg i att säkerställa den interna miljön för att revisorerna skall få ett högt förtroende.   
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3.1.2 Integritet, moral och objektivitet 
Generellt sätt undergrävs det ekonomiska värdet av en revision när revisorn misslyckas med 
att identifiera och rapportera felaktigheter. Detta är till nackdel för hela branschen. I värsta 
fall påverkas stora delar av den finansiella marknaden och tilliten till revisorer minskar. Enligt 
Fearnley m.fl. (2005) uppstår misslyckanden bland revisorer när de ger okvalificerade åsikter 
om finansiella uppgifter som i sin tur bygger på missvisande information. Det finns tre 
huvudområden som dessa misstag härstammar från. (1) Att revisorn misslyckas med att 
identifiera felaktig eller missvisande information på grund av att revisionen är undermåttlig 
det vill säga att revisorn har slarvat eller är inkompetent. (2) Revisorn upptäcker felaktigheter 
eller missvisande information men misslyckas med att rapportera eller rätta till detta på grund 
av bristande integritet. (3) Kunden ger medvetet revisorn missvisande information i syfte att 
vilseleda, i dessa fall kan revisorn undgå ansvar för felaktigheter som inte har upptäckts.  
(Fearnley m.fl., 2005). 
 
Ett grundproblem för de som skapar standards inom detta område är att själva 
revisionsprocessen sker utan att den tredje parten har någon insyn (det färdiga arbetet går att 
studera i efterhand). När en standard för revisorer skapas skall denna vara till för samtliga 
revisorer, både kompetenta och mindre kompetenta. Standarden skall också få de personer 
som förlitar sig på revisorernas arbete när olika beslut skall fattas (den tredje parten) att känna 
sig trygga. En förutsättning för att detta skall ske, är att revisionsarbetet präglas av god 
integritet. (Fearnley m.fl., 2005)   
 
Integritet är svårt att hitta en exakt definition på, Werhane and Freeman, (1997) definierar 
integritet som en kvalité av moralisk själständighet på individ och grupp nivå (egen 
översättning). EU kommissionen förklarade 2002 att graden av integritet inte kan värderas i 
förväg, utan situationen som utspelas måste också vägas in i bedömningen. IFAC (2007) 
förklarar att principen av integritet bygger på att det finns en skyldighet för alla professionella 
revisorer att vara uppriktiga, rättvisa och ärliga i professionella och affärsmässiga relationer. 
 
I IFAC Code of Ethics for Professional Accountants (2007) framgår det att revisorer inte skall 
beblanda sig med någon form av information om det finns skäl att tro att informationen: 
 

• Innehåller materiella eller missvisande påståenden 
• Innehåller påståenden eller information som har överkommits på ett oansvarligt sätt 
• Är oklar eller om nödvändig information utelämnats i ett sådant sammanhang där den 

oklara informationen eller utelämnandet av den gör att den blir missvisande 
 
Enligt Fearnley (2005) har graden av integritet att göra med vilken moralisk utveckling en 
människa har, på vilken nivå hon befinner sig. Kohlbergs trestegsmodell beskriver vilka steg 
en människa går igenom i denna utveckling. (Fearnley m.fl., 2005) 
 
Första steget, preconventional level, har individen ännu inte någon större moral utan tänker 
mest på sig själv och sina egna intressen före allmänna intressen som till exempel sociala 
intressen i samhället. Utmärkande med det här steget är att individer reagerar på 
bestraffningar. DeGeorge (2006) exemplifierar med att ett litet barn inte kan skilja på vad som 
är moralisk rätt att göra från vad som är moraliska fel, men ett barn kan fortfarande låta bli att 
göra saker som kommer att bestraffas. Det som gör att ett barn undviker att göra något som 
leder till en bestraffning är just viljan att undvika bestraffningen. Vidare finns en vilja hos ett 
barn att få belöningar och ett barns beteende kommer att styras av viljan att undvika 
bestraffningar och maximera belöningarna. Enligt Kohlberg kommer ett barn på det här sättet 
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lära sig vad som är vad som är ett inte önskvärt beteende och vad som är ett acceptabelt 
beteende, det vill säga vad de får göra och vad de inte får göra (DeGeorge, 2006). 
 
I steg nummer två, conventional level, lär sig individen de olika reglerna som existerar i ett 
samhälle. DeGeorge (2006) fortsätter med sitt exempel om ett barn som här uppfyller de 
förväntningar som dennes föräldrar har. En individ som har uppnått detta steg har anpassat sig 
till de lagar och regler som gäller i till exempel hemmet eller skolan och begriper vad 
moraliska regler och normer är. En individ som har uppnått det andra steget i denna process 
passar väl in i ett homogent samhälle och förstår var det innebär att vara en god medborgare. 
De moraliska värderingar och kunskaper som en individ besitter har inhämtas från någon 
annan (DeGeorge, 2006). 
 
Majoriteten av vuxna människor lever i det andra steget och kommer aldrig att nå den sista 
nivån av moralisk utveckling. Individer vet att det är fel att till exempel mörda eller stjäla 
därför att detta är vad samhället lär ut. Det tredje steget post conventional level är när en 
individ utvecklar moraliska eller etiska principer av sig själv utan att lär sig dessa från 
samhället. Individen förstår varför principerna är goda eller riktiga, vad det är som gör dessa 
principer goda och anpassar sitt beteende efter dessa. Denna anpassning av beteendet beror 
inte på att någon annan berättar hur det skall vara eller att någon lag förbjuder ett annat 
beteende. Anpassningen av beteendet beror heller inte på att individen vill ha en belöning och 
undvika bestraffning utan på en stark utvecklad moral och ett kritiskt tänkande. (DeGeorge, 
2006). 
 
Objektiviteten hos revisorer beskrivs av IFAC (2005. § 100.4) i Code of Ethics for 
Professional Accountants, som den skyldighet professionella revisorer har att inte låta sig 
påverkas av fördomar, intressekonflikter eller av andra på ett sådant sätt att deras 
professionella eller affärsmässiga omdöme förändras. En professionell revisor kan utsättas för 
situationer som försämrar dennes objektivitet och det är omöjligt att identifiera samtliga 
sådana situationer. Men ogynnsamma relationer som påverkan en professionell revisors 
omdöme bör undvikas.  
 

3.2 Oberoende revision 
Först skall vi börja med att definiera oberoende revision. Oberoende delas av FAR (FARs 
Samlingsvolym – Del 2, 2007. s.150) in i två delar, oberoende sinnestillstånd och synbart 
oberoende. Oberoende som sinnestillståndet av integritet, inte mottaglig av influenser som 
kan påverka den yrkesmässiga bedömningen samt tillåter individen agera opartisk med 
professionellt omdöme. Synbart oberoende är att undvika fakta och omständigheter som kan 
äventyra firmas, revisorn eller revisionsgruppens integritet, objektivitet eller det 
professionella omdömet (FARs Samlingsvolym – Del 2, 2007. s.150).  
 
Mautz and Sharaf (1961) definierade oberoende revision som bristen av fördom i 
utformningen av beslut, så att revisorn kan utforma en sanningsenlig rapport av klientens 
finansiella ställning. En annan bra definition av revisorns oberoende är enligt Knapp (1985), 
dennes förmåga att motstå påtryckningar från klienter.  Det finns många hot mot att 
sanningsenligheten och oberoendet skall brista. International Federation of Accountants 
(IFAC) Handbook of international auditing, assurance and ethics pronouncements (2007) har 
kategoriserat dessa hot mot oberoende i fem kategorier, vilket de flest hot faller in under. FAR 
och EU har följt denna kategorisering av hot. Dessa hot är egenintresse i organisationen både 
finansiellt och intressemässigt, självgranskning av eget arbete, partiskhet, förtrolighet och tillit 
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samt hotelse mot revisorn (FARs Samlingsvolym – Del 2, 2007. s.207). Skyddsåtgärder skall 
skapas för att motverka hot mot objektivheten och oberoendet, det finns två delar av 
skyddsåtgärder enligt IFAC (2007. punkt 100.11), en del återfinnes i lagar och regelverk kring 
redovisning och revision den andra delen är arbetsplatsens skyddsåtgärder. 
 

3.2.1 Regelverket 
För att kunna se hur reglerna i Sverige skapar motåtgärder mot en oberoende revision, skall vi 
se på vilka regler skall följas. I Svensk lagstiftning är det skrivet att god redovisningssed skall 
följas, med god redovisningssed menas redovisningsrådets allmänna råd. Från och med 1 
januari, 2005 skall noterade företag på svensk bör tillämpa internationella 
redovisningsprinciper, IAS samt IFRS1, vid upprättande av koncernredovisning 
(http://www.redovisningsradet.se/redo-verksam.shtml).  
 
5 § 1st; ”Revisorn skall granska företagets årsredovisning och bokföring samt 
företagsledningens förvaltning, granskningen skall vara så ingående och omfattande som god 
revisionssed kräver.” (Revisionslag (1999:1079))  
 
God revisionssed är standarden som skall följas vid revision enligt revisionslagen, FAR har 
skapat yrkesetiska regler för revisorer som vägledning till god revisionssed. Ramverket för 
god revisionssed är relativt få lagstadgade regler, ramverket återfinns i revisorslag (2001:883), 
revisionslag (1999:1079), EGs åttonde bolagsdirektiv (2006/43/EG), övriga EG 
rekommendationer i frågan samt IFACs etiska regler (FARs Samlingsvolym – Del 2, 2006).  
 

3.2.2 Internationella influenser 
Den största influensen i Svenska och Europeiska revisionsetiska regler utmynnar från IFAC 
(International Federation of Accountants). IFAC bildades 1977 med en vision att representera 
allmänhetens intressen, och medverka i skapandet av en högkvalitativ internationell standard 
för redovisningsprofession som skall spegla allmänhetens intressen och problem. IFAC har 
skapat en handbook för Internationell revision, säkerhet, och etiska uttalande för att bidra i 
den internationella harmoniseringen av regelverket.(IFAC, 2007. 5-6) Handboken som är på 
över 1100 sidor av rekommendationer, definitioner samt skyddsåtgärder av de olika hoten. 
Farrell och Cobbin (2000) gjorde en analys av reglerna och klassificerade dem, de fann att 39 
% av reglerna var en guide till medlemmarna, 25 % är för att skydda allmänheten, 9 % 
kontroll funktioner och 26 % övrigt. Vi har sett på de olika skyddsåtgärderna som återfinnes i 
dessa regler. 
 
Handboken utgår ifrån fundamentala principen, att alla professionella revisorer följer 
integritet, objektivitet, professionell kompetens, tystnadsplikt samt har ett professionellt 
beteende. Professionella beteende innebär att de följer relevanta lagar och regler samt 
undviker aktiveter som kan vara negativa för yrket. De specifika hoten mot en oberoende 
revision som återfinnes i handboken är beskriva i 3.2.5. Vid en etisk konflikt på grund av ett 
sådant hot bör denna konflikt lösas. Modellen för konfliktläsningen återfinnes i 100.17 och 
består av en checklista som revisorn antingen enskilt eller i grupp analyserar, dessa punkter 
är; tag fram relevant fakta, definiera problemet, finn de fundamentala principerna relaterade 
till fallet, etablera en intern procedur samt identifiera alternativa lösningar. Vid en ideal 
lösning har hotet lindras eller helt elimineras.(IFAC, 2007. § 100.17) 
                                                
1 International Financial Reporting Standards IFRS, International Accounting Standards IAS. 

http://www.redovisningsradet.se/redo-verksam.shtml)
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3.2.3 EU lagstiftning 
EUs lagstiftning kring revision återfinns i åttonde direktivet där oberoendefrågor i revisionen 
behandlas. De svenska reglerna styrs av EU lagstiftning genom Sveriges medlemskap i 
unionen. Detta direktiv är ett långtgående steg att harmonisera revisionen inom unionen, dock 
får medlemsstaten införa hårdare regler kring revisionen än vad som förskrivs av EU. (EG 
Direktiv 2006/43/EG) 
 
Under artikel 22 återfinns frågor kring objektivitet och oberoende. Grunden i oberoendet är att 
det inte finns någon ekonomiska, affärsmässiga, eller privata intressen. Vidare i artikel 42 kan 
det utläsas att en revisor får max vara revisor för samma företag under sju år sedan skall ett 
uppehåll på minst två ske. Samt att revisor inte får tillträda en ledande befattning i en klient 
innan två år har förflutit. I dessa regler kan det utläsas att arvoden inte får vara förknippade 
med någon villkorlighet, eller påverkas av andra tjänster utöver revisionen. (EG Direktiv 
2006/43/EG)        

3.2.4 Svenska lagstiftningen 
Den svenska lagstiftningen har blivit starkt influerad av internationella reglerna i utformandet 
av god yrkessed och lagstiftning.  
 
Den svenska lagstiftningens svar på hotet av familjära band samt egenintresse är  
17 § Revisionslag (1999:1079) vilket behandlar Jäv. 
 
17 § " Den får inte vara revisor som; 

1. är ägare till eller delägare i företaget eller annat företag i samma koncern, 
2. ingår i företagsledningen för företaget eller dess dotterföretag eller biträder vid 

företagets bokföring eller medelsförvaltning eller företagets kontroll däröver, 
3. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till 

företaget eller någon som avses under 1 eller 2, 
4. är verksam i samma rörelse som den som yrkesmässigt biträder företaget vid 

grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller företagets kontroll däröver, 
5. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led 

till en person som avses under 1 eller 2 eller är besvågrad med en sådan person i rätt 
upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller 

6. står i låneskuld till företaget eller ett annat företag i samma koncern eller har en 
förpliktelse som ett sådant företag har ställt säkerhet för.” 

Den svenska lagstiftningen har även i Revisorslagen (2001:883) tagit in skyddsåtgärder för att 
skydda den oberoende revisionen av en organisation. I 21 § tas det upp de fem hoten och att 
revisorn skall för varje uppdrag säkerställa att dessa hot ej finns eller kan påverka oberoendet 
(21 § Revisorslag 2001:883), det är dock väldigt generellt tilltaget, men i förarbeten kan det 
utläsas att reglerna har sitt ursprung i EU lagstiftningen samt IFACs regler (Prop. 
2000/01:146). 
 

3.2.5 Hot mot oberoende  
”Enligt den s k. analysmodellen skall revisorn inför varje nytt uppdrag och när anledning 
därtill uppkommer i befintliga uppdrag pröva om det finns omständigheter som kan rubba 
förtroendet för hans eller hennes förmåga eller vilja att utföra uppdraget med opartiskhet, 
självständighet och objektivitet (FAR - Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet 
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och självständighet, 2005. s.5)”. FARs stadgar, regler, rekommendationer och uttalanden 
tillsammans med IFACs etiska regler har klassificerat fem hot mot oberoende vilket de anser 
att de flesta fall kan fall in i. Nedan följer hoten samt exempel på dessa  
 
Första hotet, Egenintresset; ”revisorns oberoende kan hotas av en konflikt med hans egna 
finansiella intressen (dvs. direkta eller indirekta finansiella intressen i kunden, alltför stort 
beroende av arvoden från kunden för revisionstjänster eller andra tjänster, önskan att få in till 
betalning förfallna arvoden, rädsla för att förlora kunden). (FARs Samlingsvolym – Del 2, 
2007. s.207)” 
 
Exempelvis 

• ”att ha ett finansiellt intresse i ett samriskföretag med revisionsklienten, eller med en 
ägare, verkställande direktör eller någon annan person som har en ledande befattning 
hos kunden 

• att ha ett finansiellt intresse i annat företag än revisionsklienten som har investerat i 
revisionsklienten eller i vilket revisionsklienten har investerat 

• att ge ett lån till revisionsklienten eller ställa riskgarantier för revisionsklienten 
• att ta emot ett lån från en revisionsklient eller ha lån för vilka revisionsklienten ställer 

säkerhet 
• att tillhandahålla tjänster till en verkställande direktör eller andra personer med en 

ledande befattning hos revisionsklienten i dessas personers eget intresse 
• att at emot tjänster från revisionsklienten eller dess anknutna företag som avser 

ställande av garantier för eller erbjudande, markandsföring eller försäljning av 
värdepapper som getts ut av revisionsbolaget eller ett företag i samma koncern (FARs 
Samlingsvolym – Del 2, 2007. s.214).” 

 
Ett finansiellt intresse som innehavs av revisorn, eller någon annan person som kan påverka 
revisionen kan hota oberoendet. Oavsett om det finansiella intresset är konstaterat eller 
närstående. D v s det spelar ingen roll om det finansiella intresset är direkt eller indirekt. Ett 
finansiellt intresse kan vara ett finansiellt lån eller rädsla för att förlora en klient. Det är 
revisorn själv som bedömer hur väsentlig det aktuella hotet är och vidtar därefter motåtgärder 
för att minska risken för att oberoendet hotas (FARs Samlingsvolym – Del 2, 2007. s.195). 
 
Det som är oförenligt med revisorns oberoende ställning, enligt svenska normer, är om det 
finansiella intresset är av betydelse eller av stor betydelse. Några sådana här finansiella 
intressen bör inte förekomma (FARs Samlingsvolym – Del 2, 2007. s.195).  
 
Skyddsåtgärder mot detta skulle kunna vara en extra noggrann granskning av det aktuella 
revisionsarbetet eller den eller de aktuella personerna helt enkelt utesluts från de uppgifter i 
revisionsarbetet som har med beslutsfattande att göra (FARs Samlingsvolym – Del 2, 2007. 
s.195) 
 
En affärsförbindelse mellan revisorn eller någon annan person som kan påverka revisionen 
och revisionsklienten kan hota oberoendet på grund av det egenintresse som kan uppstå. Om 
dessa affärsförbindelser inte är obetydliga eller har med den normala affärsverksamheten att 
göra bör skyddsåtgärden avseende i dessa fall vara att de skall förbjudas (FARs 
Samlingsvolym – Del 2, 2007. s.196). Personer som innehar en sådan yrkesroll där deras 
ställning kan påverka resultatet av en revision bör, för att oberoendet skall kunna 
upprätthållas, förbjudas att ha anställningar med både revisionsbolaget och revisionsklienten.  
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Även under en övergångsperiod, om en person byter arbetsplats från en revisionsklient till ett 
revisionsbolag, bör sådana personer inte inkluderas i arbeten, där de kan tänkas ha något 
revisionsansvar (FARs Samlingsvolym – Del 2, 2007. s.196) 
 
I det motsatta fallet om en person byter arbetsplats från ett revisionsbolag till en 
revisionsklient bör det vara ett krav att personen i fråga skall informera berörda personer 
omgående. Personen i fråga bör även uteslutas från uppdraget och en granskning bör tillsättas 
av det arbete som den aktuella personen har utfört av den aktuella revisionsklienten. Samtliga 
finansiella band mellan personen i fråga och revisionsbolaget avslutas för att undvika hot mot 
oberoendet. För nyckelpersoner (partner) bör en period av två år gå innan denne kan anta en 
nyckelbefattning i företagsledningen hos revisionsklienten (FARs Samlingsvolym – Del 2, 
2007. s.196-197) 

 
 
Andra hotet, Självgranskning; ”har att gör med svårigheten med att bibehålla objektiviteten 
vid självgranskningsförfaranden (t ex då man fattar beslut, eller deltar i beslut, som 
uteslutande bör fattas av revisionsklientens ledning, eller då en produkt eller en bedömning 
från ett tidigare revisionsuppdrag eller annat uppdrag som revisorn eller hans bolag utfört 
måste ifrågasättas eller omvärderas för att nå en slutsats om en pågående revision (FARs 
Samlingsvolym – Del 2, 2007. s.207).”  
 
Personer som innehar en sådan yrkesroll där deras ställning kan påverka resultatet av en 
revision bör, för att oberoendet skall kunna upprätthållas, inte ha en position som ledamot i 
någon av revisionsklientens ledningsorgan. En gräns är här satt till att personen i fråga inte 
bör ha mer än 20 % av röstantalet i revisionsklienten (FARs Samlingsvolym – Del 2, 2007. 
s.197) 
 
Om en person byter arbetsplats från ett revisionsbolag till en revisionsklient och får en 
ledande roll i den före detta kundens ledningsorgan, bör samtliga finansiella band mellan 
personen i fråga och revisionsbolaget avslutas för att undvika hot mot oberoendet (FARs 
Samlingsvolym – Del 2, 2007. s.197) 
 
Under självgranskning och i vissa fall egenintresse ingår även de rådgivningstjänster som en 
revisor har möjlighet att utföra åt sina klienter. Vissa av dess tjänster, exempelvis utföra 
transaktioner eller inneha beslutanderätt för klientens räkning, bör inte förekomma eftersom 
hotet mot egenintresset och självgranskningen blir för stora. En revisor bör heller inte utföra 
tjänster åt en klient som t ex innebär förvaring av tillgångar, arbetsledning i verksamheten hos 
klienten eller upprätta olika källdokument eller grunddata (exempelvis löneutbetalningar eller 
kundorder). Den enda accepterade skyddsåtgärden bör i dessa fall vara att avstå från att utföra 
dessa tjänster. (FARs Samlingsvolym – Del 2, 2007. s.177). 
 
Granden av det uppkomna hotet skall emellertid bedömas och om det finns någon form 
hotbild (även en liten sådan) skall skyddsåtgärder vidtas. Rekommenderade skyddsåtgärder 
för att särskilja revisionsarbetet hos en klient från rådgivningsarbetet är att särskilja dessa två 
arbetsområden på ett sätt att den personal som utför revisionen inte kommer i kontakt med en 
personal som utför rådgivningen. Ett annat alternativ skulle vara att låta en extern part utreda 
om någon hotbild föreligger. (FARs Samlingsvolym – Del 2, 2007. s.177). 
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Tredje hotet, Partiskhet; ”revisorns oberoende kan hotas om revisorn främjar eller motverkar 
sin kunds ställning i en rättsprocess eller annan situation (t ex då revisorn handlar med eller 
främjar försäljningen av aktier eller värdepapper i kunden eller företräder kunden i en 
rättstvist eller då kunder driver en process mot revisorn) (FARs Samlingsvolym – Del 2, 
2007. s.207). ” 
 
 
Fjärde hotet, Förtrolighet och tillit (familjeband); ”risk för att revisorn påverkas alltför mycket 
av kunders personlighet och kvalitéer, och därför blir för vänligt inställd till kundens intressen 
genom till exempel alltför långvariga och nära relationer med kundes personal, vilket kan 
resultera i alltför stor tillit till kunden och en inte tillräcklig objektiv prövning av de uppgifter 
som han lämnar (FARs Samlingsvolym – Del 2, 2007. s.207).”  

 
För att undvika hot mot revisorns oberoende ställning bör inte uppdrag från nära 
familjemedlemmar accepteras. Det är heller inte lämpligt att en revisor ingår i uppdragsteamet 
om denne har en nära familjemedlem eller liknande med ledande befattning, finansiellt 
intresse, affärsförbindelse eller om familjemedlemmen på annat sätt kan påverka upprättandet 
årsredovisning eller bokslut hos en klient (FARs Samlingsvolym – Del 2, 2007. s.197-198) 
 
Revisorn i fråga ansvarar själv för att informera berörda personer om personliga relationer hos 
revisionsklient (FARs Samlingsvolym – Del 2, 2007. s.198). 
 
 
Femte hotet, Hot och skrämsel; ”täcker möjligheten att revisorn kan avskräckas från att 
handla objektivt till följd av hotelser eller rädsla för till exempel en inflytelserik eller 
dominerande kund (FARs Samlingsvolym – Del 2, 2007. s.207).” 
 

3.2.6 Analysmodell för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet 
Från och med 1 januari, 2002 gäller en ny revisorslag i Sverige. ”I revisorslagen slås fast att 
en revisor skall utföra sina uppdrag, som utgör revisionsverksamhet, med opartiskhet och 
självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Vidare stadgas att 
revisionsverksamheten skall organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och 
objektivitet säkerställs (FAR - Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och 
självständighet, 2005. s.5)”. Den gamla lagen innehöll bland annat förbudslistor som skulle 
leda till upprätthållandet av revisorns objektivitet och oberoende. Den nya lagen innehåller 
istället en logisk modell. Denna logiska analysmodell är ett steg i att harmonisera synen på 
frågor om oberoendet inom EU. Sverige blir det första landet i världen att ha lagstadgat 
analysmodellen. Hur analysmodellens skall användas i praktiken är inte helt solklart. 
Revisorslagen ger bara en begränsad vägledning om ”vilket resultat som prövningen bör leda 
fram till i det enskilda fallet (FAR - Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet 
och självständighet, 2005. s.4)”. Utvecklingen av god redovisningssed tillsammans med 
framtida praxis kommer att utveckla denna modell ytterligare. (FAR - Analysmodellen för 
prövning av revisorers opartiskhet och självständighet, 2005. s.4) 
 
Den nya lagen uttrycker även en tydligare ansvarsfördelning. Skrivelsen i den gamla lagen att 
”Revisorsnämnden skulle utveckla och främja god redovisningssed (FAR - Analysmodellen 
för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet, 2005. s.2)” har ersatts med att 
”Revisorsnämnden skall ansvara för att god redovisningssed utvecklas på ett ändamålsenligt 
sätt (FAR - Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet, 2005. 
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s.2)”. En förutsättning för att modellen skall fungera är att, ”en ändamålsenlig utbildning av 
revisorerna (FAR - Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och 
självständighet, 2005. s.2)” sker och att det är professionen som skall leda denna utveckling. 
Enligt den gamla lagen var en revisor till exempel skyldig att avstå från ett uppdrag som i 
allmänhetens ögon kunde uppfattas som partiskt eller osjälvständigt. Nu kan revisorn åta sig 
ett sådant uppdrag förutsatt att ”det inte finns anledning att ifrågasätta revisorns opartiskhet 
eller självständighet (FAR - Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och 
självständighet, 2005. s.5)”. Detta oavsett om de faktiska omständigheterna är synliga för 
allmänheten eller inte.  
 
Lagstiftaren har genom detta gett revisorsbranschen ett stort förtroende att själva hantera 
oberoendefrågor. En förutsättning är dock ”att revisorn på ett tillfredställande sätt 
dokumenterar sin analys av förekommande hot mot opartiskheten och självständigheten så att 
samhället, genom Revisorsnämnden och domstolarna, i efterhand kan kontrollera att revisorn 
verkligen lever upp till förtroendet (FAR - Analysmodellen för prövning av revisorers 
opartiskhet och självständighet, 2005. s.5)”. ”Allmänt sett handlar det om att tillskapa ett 
återkommande övervakat och dokumenterat kontrollsystem, rutiner för samråd inom byrån i 
oberoendefrågor, skriftligt dokumenterade interna och externa kvalitetssäkringssystem samt 
en organisationsstruktur där revisionsverksamheten hälls åtskild från eventuellt 
förekommande sidoverksamhet (FAR - Analysmodellen för prövning av revisorers 
opartiskhet och självständighet, 2005. s.11)” 
 
Huvudfrågorna som har legat till grund för den nya lagen är: 

• ”Hur skall man säkerställa att revisorerna kan utföra sin primära uppgift, med 
opartiskhet, självständighet och objektivitet? 

• Är revisorernas rådgivning till sina revisorsklienter ett hot eller en tillgång? 
• Bör revisorernas opartiskhet och självständighet säkras genom s.k. förbudskataloger 

eller genom s.k. analysmodeller som tar hänsyn till hur omständigheterna ser ut i de 
enskilda fallen? (FAR - Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och 
självständighet, 2005. s.3) ” 

 
Angående analysmodeller diskuteras även om skyddsåtgärderna, som skall vidtas för att 
minska eller eliminera hot mot oberoendet och objektiviteten, behöver synliggöras utåt och 
om detta kommer att påverka förtroendet från intressenterna (FAR - Analysmodellen för 
prövning av revisorers opartiskhet och självständighet, 2005. s.14-16) 
 
I slutet av uppsatsen uppdagades det i FARs Samlingsvolym- Del 2, 2007, saknas 
analysmodellen som eget kapitel. Dock är lagstiftningskravet på dokumentationen den 
samme, revisorn och revisionsbolaget skall dokumentera i sådan utsträckning att det går i 
efterhand bedöma självständigheten och oberoendet (24§ Revisorslag 2001;883). Den enda 
skillnaden är att den logiska modellen som återfanns tidigare är borttagen ur FARs 
samlingsvolym men är fortfarande aktuell, detta enligt Urban Engerstedt, chefsjurist på 
FARSRS. Analysmodellen finns att återfinna på FAR SRS hemsida under god revisionssed 
(www.farsrs.se). Analysmodellen fortfarande hänvisad till, vid ett flertal tillfällen i de 
yrkesetiska reglerna (FARs Samlingsvolym- Del 2, 2007. yrkesetiska regler).   
 

http://www.farsrs.se)
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Analysmodellen 

 
 
 
(FAR - Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet, 2005.)
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Praktisk metod 4 
 I detta kapitel beskriver vi tillvägagångssättet för insamling av primärdata. Vi tar upp vilka 
våra respondenter har varit samt bearbetningen av materialet  
 

4.1 Urval 
En tydlig problemformulering som präglar valet av metod är en förutsättning för att resultaten 
skall kunna placeras i ett visst sammanhang (Kjær Jensen, 1995). En kvalitativ 
forskningsstrategi handlar inte enbart om att lägga tyngdpunkten på ord istället för siffror. Det 
ligger ett stort fokus i att tränga in i de ord som uttrycks i ett socialt sammanhang oavsett om 
orden är skrivna eller verbala och där målsättningen är att få än djupgående beskrivning av ett 
fenomen. (Mangen, 1999).  
 
Troligtvis finns det mängder med revisorer i Sverige som dagligen stöter på frågor kring 
oberoendet i sitt arbete. Ett urval bland dessa kan vara komplicerat eftersom just ett urval 
måste göras, några måste väljas bort till förmån för andra och detta behöver inte bero på att 
kunskapen hos dessa som valdes bort skulle vara mindre betydelsefull. Men på grund av en 
tidsbegränsning skulle intervjuer med samtliga revisorer i landet som arbetar med dessa frågor 
vara omöjligt att genomföra (Bryman & Bell, 2005), ju kortare tid som en forskningsrapport 
skall vara färdigställd på desto stramare bör avgränsningarna vara (Ejvegård, 2003). 
 
För att öka kunskapen om kvalitetssäkringssystemen hos olika revisionsbyråer valdes 
respondenter men hjälp av utsatta kriterier. Författarna antog att samtliga revisionsbyråer 
troligtvis inte kommer i kontakt med dessa frågor rörande oberoendet i samma utsträckning 
som andra, eller att vissa revisionsbyråer mer eller mindre kommer i kontakt med frågorna. 
Detta antagande resulterade i att mindre revisionsbyråer medvetet valdes bort och därför 
riktades fokus på de stora aktörerna på marknaden, som troligtvis dagligen, kommer i kontakt 
med dessa frågor och på grund av detta är urvalet att likna med ett bekvämlighetsurval. De 
bolag som valdes ut av författarna var KPMG, Öhrlings PwC, Deloitte, Ernst & Young och 
Lindebergs Grant Thornton. Förfrågningar och kriterierna tillsammans med en kort 
beskrivning av studiens syfte och problemformulering skickades ut till bolagen via e-mail och 
bolagen fick sedan själva välja ut vilken respondent de tyckte var lämplig att ställa upp med 
respondent. På grund av tillvägagångssättet har vi inget svar på om respondenterna blev de 
mest lämpliga eller om de var dem som för tillfället råkade finnas tillgängliga  
 
Som ytterligare avgränsningar i urvalet ställde författarna upp vissa krav på de personer som 
skulle intervjuas. För det första en geografisk begränsning, författarna begränsade till två 
områden i Sverige, Umeå och Stockholm, och därför gjordes inga försök att få kontakt med 
respondenter på andra platser i landet. För det andra hade författarna satt upp vissa kriterier 
för intervjupersonerna skulle bli aktuella för studien. Antingen skulle intervjupersonen vara 
kontorschef på någon av de fem utvalda revisionsbyrån med det övergripande ansvaret för hur 
oberoendefrågor organiserades, eller vara auktoriserade revisorer men minst fem års 
arbetslivserfarenhet av att arbeta med noterade bolag (Bryman & Bell, 2005).    
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Studien drabbades av två bortfall, Deloitte och KPMG, och därför genomfördes intervjuer 
enbart med Öhrlings PwC, Ernst & Young och Lindebergs. Någon anledning till bortfallen 
har författarna inte tagit del av, båda bolagen uttryckte sig på ett sådant sätt att författarna fick 
uppfattningen att de inte var intresserade att delta i studien. T ex har författarna varit i 
telefonkontakt med båda bolagen och de tilltänkta respondenterna vid ett flertal tillfällen men 
utan resultat. 
 

4.2 Access 
På grund av att miljöerna som kommer att beröras är slutna, etablerade författarna i ett tidigt 
skede kontakt med de tilltänkta företagen som respondenterna skulle härstamma från, 
eftersom denna del av processen kan bli långdragen. Responsen från de olika bolagen över 
intervjuförfrågningarna uppfattades som god av författarna. Samtliga bolag verkade 
intresserade av studien och något besvär att få tillgång till en respondent verkade inte vara 
något problem. Trots detta lyckades alltså författarna endast genomföra intervju med tre av de 
fem tilltänkta bolagen (Bryman & Bell, 2005).  
 
Samtliga respondenter erbjöds att ta del av en intervjumall i god tid före intervjun och få ett 
exemplar av den färdiga uppsatsen efter slutförandet. Författarna försökte även på ett tydligt 
och begripligt sätt förklara studiens mål och metoder för respondenterna innan intervjuerna 
ägde rum för att undanröja eventuell oro (Bryman & Bell, 2005). P.g.a. att företagen som var 
föremål för intervjuerna är vinstdrivande försökte författarna vara tydliga med vilken tid som 
kommer att gå åt för intervjun (Bryman & Bell, 2005). 
 
Efter intervjuerna erbjöds respondenterna att ta del av den nedskrivna versionen, samt 
återkomma med synpunkter på materialet om det skulle visa sig att det var någonting som 
hade missuppfattats eller misstolkats. Författarna fick också tillfälle att ställa kompletterande 
frågor till respondenterna efter intervjun var genomförd om någonting fortfarande var oklart. 
Vid intervjun med Öhrlings PwC utnyttjade författarna denna möjlighet med följdfrågor som 
inte var klart från intervjun. Enbart Öhrlings PwC valde att utnyttja sin rätt att återkomma 
med justeringar av transkriberingen. De andra respondenterna valde att inte återkomma. 
 

4.3 Intervjugenomförande 
Författarna valde att konstruera tre olika intervjumallar anpassade till de olika intervjuerna. 
Intervjumallarna var dock inte helt olika varandra, men skilde sig ändå åt. Samtliga innehöll 
inledande frågor, (till exempel bakgrund, titel o s v), preciserade frågor (t ex frågor rörande en 
specifik situation), direkta frågor (t ex hur något går till i just din organisation) och indirekta 
frågor (t ex vilken uppfattning hela organisationen har i en viss fråga). Den stora skillnaden 
mellan mallarna var att den första intervjun vid Öhrlings PwC var en grundläggande intervju. 
Vidare i de andra två intervjuerna kompletterade vi med att fråga några Case frågor som inte 
var utsända i förväg för att se hur de agerar i olika hypotetiska situationer.    
 
Intervjumallarna var ett medvetet val från författarna eftersom de ville styra intervjun till det 
område som var av intresse för studien samtidigt som de var intresserade av respondenternas 
egna tankar. Ett annat upplägg hade kunna vara ett frågeformulär med mer direkta frågor men 
detta valdes bort eftersom författarna ville minimera risken att styra svaren. (Holme & 
Solvang, 2001 och Trost, 2005). Med en tämligen generell intervjumall ville författarna ge 
intervjupersonerna utrymme att berätta om sina egna uppfattningar och synsätt och även 
känna att de kunde röra sig i olika riktningar och lyfta fram det som de ansåg vara viktigt. 
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Detta har medfört att vissa avvikelser från intervjumallen skett under själva intervjun och 
samtidigt att författarna ibland har fått vara följsamma i sina frågor på grund av denna 
flexibilitet (Bryman & Bell, 2005). 
 
På grund av upplägg med förhållandevis specifika teman, samtidigt som intervjupersonerna 
har haft en stor frihet att svara på frågorna, är tillvägagångssättet att betrakta som en 
semistrukturerad intervju. Att genomföra samtliga intervjuer ute hos företagen i en miljö som 
respondenterna själva valde var ett medvetet val. Detta p.g.a. att författarna antog att detta sätt 
skulle medföra en högre grad av bekvämlighet för respondenterna och därmed borde kvalitén 
på intervjuerna bli högre.  
 
I intervjuförfrågningarna hade författarna uppskattat att intervjun skulle vara i cirka 40 
minuter och slutade på nästan 50minuter. Intervjun hos Öhrlings PwC genomfördes i en 
konferensrum på huvudkontoret i Stockholm. Rummet var lugnt och avskilt utan störningar 
utifrån. Det störningsmoment som inträffade under intervjun var att respondenten 
mobiltelefon ringde under tre tillfällen och intervjun fick tillfälligt avbrytas under tiden som 
respondenten pratade i telefon. För övrigt uppfattades respondenten som mycket avslappnad 
och kunnig inom sitt område samt mycket bekväm i situationen som hon befann sig i. 
Respondenten besvarade samtliga frågor och följdfrågor på ett tydligt och sakkunnigt sätt och 
var mån om att intervjuarna hade uppfattat svaren. Det var inget problem med att intervjun 
spelades in eller att författarna återkom med följdfrågor efter transkribering. Efter det att 
respondenten tagit del av det skrivna materialet återkom hon med vissa förtydliganden och 
rättelser.  
 
Intervjun med Lindebergs genomfördes på ett liknande sätt dock genomfördes den endast av 
den ena författaren Patrik, intervjun tog 40minuter. Intervjun genomfördes på Lindebergs 
kontor i Umeå i ett av deras mötesrum. Under hela intervjun var det öppen dörr ut mot 
kontorslandskapet, men det förekom inga störningsljud. Intervjun drabbades inte av några 
störningsmoment och den spelades in utan tekniska missöden. Respondenten uppfattades som 
lugn men lite obekväm i vissa frågor som det fanns bristande insikt i, det yttrade sig främst i 
kroppsspråket genom att luta sig fram och hade armarna korsade. Helhetsuppfattningen blev 
ändå en säker respondent med goda insikter i kontorets arbete. Även Lindebergs fick ta del av 
transkriberingen av intervjun.  
 
Intervjun med Ernst & Young genomfördes på respondentens kontor i Umeå innan arbetstiden 
började, eftersom respondenten arbetar enbart halvtid nu. Detta medförde att vi inte blev utsatt 
för något störningsmoment under hela intervjun. Personen uppfattades som mycket lugn och 
bekväm i situationen det märktes att respondenten varit ”intervjuoffer” tidigare. Eftersom 
personen är ansvarig för utbildningen av revisorer inom Sverige samt före detta kontorschef 
för Umeå kontoret, var kunskapsnivån om våra frågor stor och svarade utan att någon större 
betänkte tid i vid de flesta frågor. Helhetsuppfattningen blir att respondenten var trygg, 
bekväm och villiga att svara i största möjliga mån. Under hela intervjun satt respondenten 
lugnt tillbaka lutad och på ett lättsamt sätt svarade på frågorna som ställdes. Intervjun varade 
under en timme. Transkriberingen blev skickad till respondenten för validering.  
 

4.4 Källkritik mot primära källor 
Två av de tre intervjuerna skedde av enbart en författare, vilket kan lämnar ett större utrymme 
för missuppfattningar. Författarna ville minska risken för allvariga missuppfattningar genom 
att spela in samtliga intervjuer på band och transkribera detta. Efter transkribering har 
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författaren som inte deltagit vid intervjutillfället delgivits transkriberingen, samt det inspelade 
samtalet för att få möjlighet att verifiera transkriberingen samt få en uppfattning hur intervjun 
var genomförd. Den kritik som riktas är att båda författarna inte hade möjlighet att komma 
med följfrågor vilket är en stor del i en semistrukturerad intervju. Det har dock funnits 
möjlighet att skicka följfrågor som har uppkommit under processen till respondenterna för 
komplimentering av uppgifter som saknades eller behövde utvecklade. Under intervjun vid 
Öhrlings PwC blev intervjun störd genom tre korta telefonsamtal till respondenten, detta till 
viss del eftersom vi gick över den förutbestämda tidsramen, samt den viktiga position vår 
respondent har i byrån. Författarna ansåg inte att detta var ett stort störningsmoment eftersom 
respondenten återgick direkt till frågan och slutförde svaret som var påbörjat. För övrigt var 
respondenterna villiga att svara på våra frågor och gav intrycket att vara bekväma under 
intervjuerna. 
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Empiri 5 

I detta kapitel presenterar vi ett sammandrag av de kvalitativa intervjuer vi har gjort, vi har 
delat in kapitlet i tre delar, en del med varje intervju. Allt material kommer från respektive 
intervju.  
 

5.1 Intervju med Öhrlings PwC 
Intervju med den ansvarige revisorn för oberoende frågor vid Öhrlings Pricewaterhouse 
Coopers i Sverige. Personen är även aktiv revisor vid stora företag. Vi inledde med att 
diskutera vilka reglerverk som styr revisorns vardag. Oberoendet styrs av lagar, se kapitel tre, 
sedan kommer Redovisningsrådet ut med rekommendationer för att upprätthålla oberoendet. 
Inom PwC har PwC global kommit med PwC global independence policy, dessa är baserade 
på IFAC’s regler, men går längre i vissa fall. Miniminivån är IFAC’s regler. IFAC’s regler 
kan delas in i personligt oberoende, samt oberoende för tjänster. I det personliga oberoendet 
går Öhrlings PwCs regler längre och säger att, ingen partner vid Öhrlings PwC får äga aktier i 
något av de bolag som revideras globalt. Detta innebär att en revisor i Sydafrika inte får äga 
aktier i Volvo eftersom PwC Sverige reviderar dem. Det går heller inte att äga aktierna genom 
förvaltning endast genom fonder, då man inte direkt kontrollerar aktien. PwC globalt har ett 
datorsystem där alla managers och uppåt registrerar sina värdepapper i och detta matchas mot 
alla bolag som revideras inom PwC som är registrerade med fulla koncernträd i GEMS 
(Global Entity Management System). Detta gäller från ca 6-7 års arbete i PwC, för de 
nyanställda gäller reglerna om jäv att de inte får äga aktier i de bolag som de är med och 
reviderar, detta gäller även närmaste familjen.  
 
Vi gick vidare in på processen när en ny klient antas, genom Analysmodellen. De är enligt lag 
tvungna att använda sig av analysmodellen och detta hänger ihop med IFACs regler om vad 
det är för hot mot oberoendet. Analysmodellen kommer från Revisorslagen som anses vara 
mycket kortfattad och säger bara att revisorn måste visa att han eller hon är oberoende. PwC 
har analysmodellen som de tillämpar vid en ny klient samt att de har ett s.k. Compliance 
Office som arbetar med att kontroller oberoendet, samt en riskbedömning av denna potentiella 
klient. Anledning till att en riskbedömning görs är rädslan att bli förknippade med ”fel” 
företag som håller på med brottslighet eller annat skumrask. I analysen som görs ingår det en 
analys av oberoende där revisorn svarar på frågor kring denna klient, t.ex. finns det släktingar 
till någon i teamet eller andra hot som kan påverka oberoendet. Det är viktigt att revisorerna 
rannsakar sig själva och förvissar sig att de vet tillräckligt om klienten. En mindre 
genomgående analys görs också varje gång innan starten av revisionen, då revisorn skall 
förvissa sig om att inga förändringar har skett som kan påverka oberoendet.  
 
Öhrlings PwC har även kombiuppdrag i mindre företag där de gör både revisionen och 
redovisningen, detta löses genom att ett annat team än revisionsteamet går in och gör 
redovisningen. Reglerna kring kombiuppdrag stärktes från 1 januari då nya regler kring 25/50 
företag trädde i kraft som begränsar kombiuppdragen till endast små företag. Större företag 
har oftast egen administration, annars får de leta efter en extern part från revisionsföretaget att 
göra deras redovisning.  
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Vi fortsatte in på de olika hoten som IFAC har klassificerat, det hot som uppfattades som mest 
förekommande var självgranskningen. Hot med skrämsel är mycket ovanliga, familjeband 
händer, partiskhet förekommer och egenintresset har med ersättningarna att göra. 
Ersättningarna hos PwC är baserat på timme och tariff samt en på förhand uppgjord budget. 
De får inte ta ut resultatbaserade arvoden som t ex att deras skatteenhet säger att vi kan skapa 
lägre skatt men vi vill ha procent av skattesänkningen.   
 
Vidare om hoten kom vi in på det förändrade regelverket kring kvalitetssäkringssystemen där 
revisionsbyråerna fått mer frihet i utformningen. De mildare hoten mot oberoendet kan 
elimineras genom interna system, men vid mer allvariga hot får de ta in extern part för en 
andra åsikt som granskar arbetet att oberoendet inte har blivit påverkat. Rent praktiskt går det 
till att de tar någon utomstående jurist eller revisor som kommer in och granskar ett 
uppmärksammat hot mot oberoendet. Sedan sker en diskussion där vår respondent och deras 
jurist tillsammans med den externa parten kommer fram till hur detta skall lösas. I svåra fall 
måste revisorn avgå eller avsäga av sig uppdraget. Det är dock inte vanligt förekommande att 
revisorn måste avgå. Det som händer oftare är att någon annan del av PwC, som inte arbetar 
med revision, kommer med förfrågan om att göra tjänster åt detta företag. Påskrivande 
revisorn måste då godkänna tjänsten som efterfrågas. Om revisorn godkänner tjänsten måste 
han eller hon dokumentera sitt oberoende. Dokumentationen går till i ett datorsystem där alla 
noterade bolag ligger med, de har en funktion som heter auktorisering av tjänster där revisor 
får fylla i vad tjänsten innebär samt göra en bedömning om detta är tillåtet. Utöver regelverket 
har PwC Standards of permitted services som har mer detaljerat över olika tjänster vad som 
gäller, i dessa kan revisorn läsa och förvissa sig om sin bedömning av tjänsten. I dessa 
standarder är det skilt på SEC bolag och icke SEC bolag, SEC bolag är bolag som är noterade 
på amerikansk börs och detta medför hårdare regler.  
 
”Amerikanarna går ju alltid efter så kallade kokboken…  Där är det och det och det och följer 
man det så är det ok”.  
 
För SEC bolag har PwC en databas där alla tjänster läggs in och motiveras varför det skall 
godkännas och hur stort arvodet är. Då skall alla involverade partners gå in och godkänna 
denna tjänst innan PwC Sverige får utföra den. Detta kontrollsystem och regler har eskalerat 
efter Enron och WorldCom skandalerna. Oberoendet var ifrågasatt hos Anderson eftersom 
personerna som var ansvariga för redovisningen i Enron var före detta anställda av Anderson 
och vän med revisorerna. Det är inte lämpligt att någon reviderar sin vän, då är det bättre att 
lämna över det till en kollega. 
 
För att förvissa sig om att tjänsten kan utföras utan att oberoende hotas kan revisorn ansöka 
om förhandsbesked hos Revisorsnämnden. Det är inget som använts speciellt frekvent då de 
lokala regulatorerna uppfattas att vara strängare än tanken från IFAC. Samt att de 
förfrågningar som har skett av andra byråer har resultatet varit förvånade. Revisorsnämnden 
är aktiva och följer nyhetsflödet och från det utreder intressanta ärenden.  
 
De interna kvalitetssäkringssystemen som PwC har utvecklas mycket de senaste fem åren, 
förr gjorde revisionsteamet mer än bara revision, de var en hjälpande hand på företaget.  
 
”Vi tyckte ju inte att vi hade problem med oberoendet då, men viktigt är att om världen 
uppfattar oss som oberoende. Om omvärlden inte uppfattar oss som oberoende spelar ingen 
roll.” 
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Med dagens regler har vi delat upp oss, en del är revisionsteam och andra delen som arbetar 
med skatt och rådgivning. Under och efter revisionen har revisionsteamet löpande 
kvalitetsgenomgångar för att se vilka tjänster som är gjorda och om de är ett hot mot 
oberoendet.  
 
Analysmodellen i Sverige har haft en lite inverkan, dock använder sig PwC Sverige av den. 
Det som har drivit utvecklingen inom PwC globalt sätt, har systemet GEMS drivits väldigt 
mycket och GPS där vi lägger in alla våra värdepapper. Alla dessa system fanns inte innan 
2002. PwC har även krav på sig att hålla utbildning om oberoende till alla anställda, samt att 
hålla särskild utbildning för dem som håller på med SEC-bolag om de speciella oberoende 
reglerna där. Vid en nyanställning ingår det oberoende utbildning i introduktionen. Det finns 
regler som gäller för alla anställda, inte bara de som arbetar med revisionen, ett test som alla 
måste klara för att få godkänt på oberoende utbildningen. För de unga revisorerna ingår det en 
mer avancerad utbildning i deras revisors utbildning, här kommer analysmodellen in. Mycket 
av kunskapen i oberoende kommer från praktiken där alla ställs inför frågan om jag får göra 
detta. PwC anordnar även kontorsmöten där aktuella frågor tas upp och diskuteras. PwC 
Sverige upplever det som en markant skärpning av reglerna efter revisionshändelser i 
omvärlden. Svaret från byråerna har varit att de har inrättat själva att bygga system och 
kontroller för att inte få allt för mycket lagar.  
 
”Värre att bryta mot en lag, vi vill ju hellre vara självreglerande och det har man satsat 
oerhörda resurser på.” 
 
Det som PwC Sverige har varit inför granskning med, är ett fall från 2005 där de blev fälla för 
sponsring av en revisionsklient, Örebro sportklubb. Detta var ett fall som revisorsnämnden 
granskade efter tidningsartiklar i den lokala tidningen. Detta fick konsekvensen att det blev 
hårdare kontroll och regler internt kring sponsring av revisionsklienter. PwC har även infört 
regler kring vilka tjänster de får utföra för befintliga revisionsklienter, något de anser att den 
svenska lagstiftningen saknar detaljer om. IFAC reglerna ligger till grund för deras regelverk 
”standards of permitted services”. Deras standarder är upp i 60-70stycken uppdelat i de olika 
delarna av PwCs tjänsteutbud. De har där både för SEC och inte SEC bolag, eftersom SEC 
bolagen har mycket hårdare krav på oberoende.    
 
Vi kom nu in på etiskt klimat och etisk kultur, hur PwC får sina medarbetare att följa reglerna 
samt veta vad acceptabelt beteende är inom PwC. Respondenten upplyser oss om deras Code 
of Conduct vilket finns inom PwC och tar upp just dessa frågor om etiskt klimat, inte bara 
reglerna utan, vad som acceptabelt hos PwC. När detta lanserades för några år sedan hade de 
workshops för att diskutera detta, Code of Conduct har fått ett stort genomslag i 
organisationen. De arbetar mycket med detta, samt att varje år ha en oberoende bekräftelse 
som går ut till alla anställda som de får fylla i. Ett långt formulär och bekräfta att de är 
oberoende, eller fylla i att här har jag kanske haft ett problem, om jag tänker efter, så får man 
se vad det är. Detta skickar PwC ut nu till nästan 3000 anställda och samlar in i en databas 
och går igenom alla svar om det är avvikelser. Detta är ett krav som de har, på det viset görs 
det varje år, så det finns i folks medvetande. En av frågorna är att, känner du till vår code of 
conduct och anser du att du följer den? Detta arbete påbörjas redan när nya medarbetare 
kommer eftersom PwC anser detta vara mycket centralt och viktigt för deras anseende.  
 
”Värdet är att få de anställda att förstå värdet av att alla kan, när man går på stan med 
ryggsäckar med datorer där det står PWC på dem, då är man från den firman och då får man 
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tänka på vad man sitter och säger på bussen t.ex. man är inte helt privat då och värdet av vårt 
namn måste man tänka på. Många vill jobba hos oss för att dom känner till vårt namn.” 
 
Vi kom då in på varför revisorer misslyckas att hålla sitt oberoende.  Främsta anledningen 
som vår respondent ansåg, var okunskap och viljan att göra affärer till vilket pris som helst. 
Just inom PwC är det vanligaste felet blåögdhet och viljan att hjälpa klienten, men 
respondenten tror detta kan vara en generationsfråga då utveckling har varit stor den senaste 
femårsperioden. Detta måste även nå ut till klienterna att revisorn måste hålla sitt oberoende. 
Detta kan vara mer aktuellt på små bolag och vid mindre orter tror respondenten. 
Respondenten utvecklar det och förklarar att det som skiljer, är att ett litet företag ute på 
landsbygden har inte lika stor intressentgrupp som blir berörd av sviktande oberoende hos 
revisorn som hos de stora bolagen.     
 

5.2 Intervju med Lindebergs Grant Thornton i Umeå 
Intervju med ansvarig revisor för revisionsenheten i Umeå. Lindebergs har sin inriktning mot 
ägarledda företag. Respondenten har ingen formell etisk utbildning, men har undervisat i den 
nya revisionslagstiftningen vid Handelshögskolan i Umeå. Respondenten beskriver att i den 
nya lagstiftningen finns det ett etiskt förhållningssätt som de måste ha mot kunden och detta 
präglar deras arbete. Sedan ett par år har Lindebergs riskmanagementmedarbetare och de 
arbetar främst med analysmodellen, genom den stärker de upp sitt oberoende.  
 
Lindebergs har de senaste åren sett en stärkt konkurrens i Umeåregionen på grund av den nya 
lagstiftningen genom de nya reglerna kring vilka bolag som de får ha kombiuppdrag. Detta 
har medfört att byråerna försöker marknadsföra sig till varandras kunder för att få en del av 
antingen redovisningen eller revisionen. Lindebergs försöker att stärka sin position på 
marknaden med detta skifte, deras analys av situationen är att revisionsplikten kommer att 
försvinna för de små bolagen och endast redovisningen blir aktuell i dessa bolag.  
 
Vi gick vidare in på vilka hot respondenten har upplevt under sin tid som revisor, men 
respondenten hade aldrig upplevt eller varit i en situation där det funnits ett starkt hot mot 
oberoendet. Inom Lindebergs arbetar de med en modell där analysmodellen utgör grunden. 
Modellen är ett levande dokument och följs upp varje år. När en ny klient analyseras börjar de 
med en bakgrundskontroll mot övriga uppdrag som Grant Thornton har. Detta sker genom en 
enhet vid huvudkontoret som ansvarar för denna kontroll. De har dock inte något datorsystem 
för detta. Detta är mest för att undanröja självgranskning av arbetet, respondenten upplever att 
det är det största hotet på lokal nivå. För att lindra detta har Lindebergs en stark avdelning 
mellan revisionsavdelningen och redovisningsavdelningen. Det andra hotet är vänner som 
väljer revisorn efter bekantskap med revisor vilket kan uppfattas problematiskt i omvärldens 
ögon.  
 
De har utveckla sina interna kvalitetssäkringssystem under den nya lagstiftningen med en 
medarbetare som sitter med i Revisorsnämnden och är ansvarig för Lindebergs 
riskmanagement team. Respondenten ser detta som en stor fördel eftersom denna person har 
insikt i aktuella frågeställningar och ståndpunkter utifrån nämndens synvinkel. Denna person 
ansvar även för arbetssätten som används inom byrån och säkerställer att de följer gällande 
lagstiftning. Detta är en fortgående process där ny praxis uppdateras ansvarar 
riskmanagementteamet att uppdatera medarbetare i företaget om nya förhållningssätt. 
Systemet med riskmanagementteamet sjösattes för några år sedan och har uppgift att skapa ett 
preventivt förhållningssätt för att hålla en hög kvalitet på vad de gör.  
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Lindebergs har inga externa kvalitetssäkringssystem för de mer allvariga hoten utan anser att 
medarbetaren som sitter i Revisorsnämnden fyller denna funktion. Den granskning som 
respondenten varit med om i dessa frågor är en genomgång, revisionsnämnden som granskar 
några fall och ger sitt godkännande för fortsatt verksamhet om alla fall är skötta på samma 
sätt. De har även ett kontrollsystem som kontrollerar arbetet på samtliga kontor i Sverige, 
detta sker på regelbunden basis vart femte år. Detta system består av partners i byrån som åker 
runt till de lokala kontoren i landet och kontrollerar arbetsgången och säkerställer att 
arbetsprocesserna är tillfredställande.  
 
De senaste fem årens utveckling har varit förändringen i och med övergången till nya 
revisorslagen mot den gamla processen som ansågs av revisor varit mer  
 
”Gamla reglerna var mer rund i kanterna, med fler; bör, sannolikt, en större frihet att göra 
egna bedömningar inom processen.”  
 
Respondenten anser vidare att processen är den samma i den nya lagstiftningen men det är nu 
mer styrt med fler standarder och dokumentationer vilket tar mer tid. I USA är det även mer 
detaljstyrt än i Sverige efter de stora skandalerna i Enron, det är nästan för mycket, om de 
följer alla standarder och dokumenterat allt kan de bli stämda för att de inte gjorde som det 
stod i boken. Efter dessa ändringar har det blivit ett nytt jobb anser respondenten, vilket har 
fått effekten att klienterna får högra kostnader för revisionen. Höga kostnader är en följd av 
att revisionen tar mer tid idag och deras arvoden är baserat på time och tariff, de får inte 
lämna offerter på revisionen, endast ett ungefärligt pris på revisionen. Det priset baseras på 
hur många medarbetare som behövs samt kostnader för dem per timme.  
 
Vidare in på det etiska klimatet på Lindebergs beskriver respondenten det som öppet, platt 
organisation som bygger på lyhördhet.  
 
”Målsättningen är att skapa en trygg miljö för individen, och en trygg miljö där man kan 
ställa frågor och därigenom känna sig trygga i miljön.” 
 
De har uppföljningar via intranätet med frågor som berör den etiska miljön på byrån, samt att 
de har haft stor arbetsplatsundersökning helt nyligen på alla kontor. De nyanställda blir 
inslussade i denna arbetsmiljö, genom en introduktion på huvudkontoret, där de får träffa 
ledningen och se att de alltid kan kontakta VD och styrelseordförande om de skulle behöva 
det. På kontoren får den nyanställde känna av miljön t ex har de ingen formell klädkod på 
Lindebergs. I detta arbete har de även en jämställdhetsplan som framhåller att det inte skall 
vara någon skillnad mellan könen i möjligheterna att göra karriär.  
 
På frågan om varför en revisor misslyckas med att upprätthålla sitt oberoende, svarar 
respondenten att relationer är det jobbigaste mellan klient och revisorn. Exempelvis i ett litet 
bolag med tre delägare och har stämma och utser en extern revisorn och en styrelse som 
innehåller ägarna samt deras fruar som supplikanter. Styrelsen utser sedan en VD som är en 
av dessa ägare, nu kommer revisorn in i bilden och skall kritiskt granska ledningens jobb. I 
denna situation kan det uppkomma svårigheter att få kunden att förstå att de inte blir 
personligt granskade bara deras sätt att driva företaget. Det kan då uppkomma direkta hot mot 
revisorn i form av om du inte gör detta avsätter vi dig eller liknande. 
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Vi lät respondenten svara på fyra case  
 
1. Ni kommer till revisionsklient och det visar sig att en av dina medarbetare bedriver ett 

dotterbolag tillsammans, vad skulle ni göra? 
 
Svar; ”Det är problem, det funkar inte, för det första är han jävig, han kan inte vara 
med i revisionen samt sälja sin andel i företaget eller får Lindebergs avsäga sig 
uppdraget.”  

 
2. Ni kommer till en gammal revisionsklient och upptäcker att någon från er byrå har 

gjort redovisningen. Vad har ni för skyddsåtgärd mot detta? 
 
Svar; ”Så länge personerna som har gjort redovisningen inte är inblandade i 
revisionen är det okej.” 

 
3. Ni kommer på att en av medarbetarna i revisionsteamet har hjälpt klienten att värdera 

delar av sin verksamhet för försäljning. Vad skulle ni göra? 
 
Svar; ”Självgransknings problem, det går inte, han blir tvingad att avsäga sig 
uppdraget”.  ”Om revisorn inte var inblandad i värderingen torde det inte vara något 
problem.” 

 
4. Flera personer i ledningsgruppen hos en klient spelar ni golf med samt träffas på 

Rotary. Anser ni detta vara ett problem? Hur hanterar ni detta? 
 
Svar; ”Vi har en årlig golftävling för klienterna”. ”Det är inget problem om det inte 
är på regelbundna basis. På regelbunden basis får revisorn passa sig, med vänskap 
kan relationen växa ihop, vi får använda oss av sunt förnuft. Det finns modeller som vi 
skall hålla oss till men det måste fungera socialt också. Så länge man kan för sig 
själva säga att man inte har blivit påverkad av relationen. Blir man då anmäld får de 
bedöma det då.” 

 

5.3 Intervju med Ernst & Young  
Vi intervjuade utbildningsansvarig för revisorer på Ernst & Young. Respondenten är revisor 
för lite större bolag samt har även varit kontorschef vid Umeå kontoret till för ett och ett halvt 
år sedan. Inom Ernst & Young har revisorn genomgott flera etiska utbildningar, främst inom 
oberoendefrågor, eftersom det är obligatoriskt för alla på högre befattning inom byrån. Det är 
en elektronisk utbildning som avslutas med ett test som måste klaras av, testet registreras 
globalt. Vidare gick vi in på konkurrensen på marknaden, enligt respondentens ögon är det 
hård konkurrens men den har avtagit lite de senaste åren p.g.a. att oberoendefrågorna har 
kommit mer i fokus. Den största konkurrensen återfinns på kringtjänsterna, dels på grund av 
att det finns vissa tjänster som de inte får göra längre utan att en annan byrå måste göra det 
menar revisorn på.  
 
Vi gick in på hoten som är klassade av IFAC och i arbetet som revisor aktualiseras dessa ofta. 
Det vanligaste hotet är självgranskning eftersom det är vanligt att det är en stark koppling 
mellan redovisningen och revisionen i de små bolagen, anser respondenten. Inom Ernst & 
Young har de löst det genom att dela upp affärsområdena redovisning och revision, utan 
beröringspunkter i mellan dessa. De har strikta policyregler kring vem som får göra vad.  



–Oberoende revision – 
Empiri 

 
29 

 
När de antar en ny klient förvissar revisorn sig om att det inte föreliggen en oberoende 
problematik. Men när revisorn väl har antagit kunden, som sedan någon inom organisationen 
någonstans i världen, skall utföra en tjänst hos. Då är personen som vill göra tjänsten skyldiga 
att kontrollera för det första om det här på något vis är en revisionskund någonstans i världen 
till Ernst & Young och i det fallet finns det regelverk för hur de skall agera innan de kan 
utföra en tjänst. Det finns globala gigantiska databaser där man kopplar ihop alla möjliga 
företag i världen med varandra och där kan man gå in och söka på olika sätt och se om det 
föreligger hot mot oberoende. Reglerna kring SEC bolag är mycket hårdare vad de får göra 
och inte göra åt klienten.  
 
Ernst & Young använder sig av analysmodellen i Sverige, enligt respondenten blir de främst 
aktuell, vid slutförandet av revisionen, det är ett levande dokument som används under 
processen och dokumenteras löpande. Dokumentationen görs alltid oavsett om det är ett stort 
eller litet bolag eller om det föreligger ett hot eller inte. Vid en ny tjänst som skall göras för 
företaget går processen till att de har klassat tjänsterna i olika klasser efter hur avancerade 
tjänsten är. Vardagskonsultationer registreras inte med resten av tjänsterna som operativa 
uppdrag mm.  Då skall personen som skall göra tjänsten gå in i databasen och plocka upp 
kunden för att fylla i vad tjänsten innebär och sedan sända en förfrågan till påskrivande 
revisor som den tar ställning till. Även om revisorn godkänner den enskilda tjänsten, skall 
revisorn sätta sig ner innan han/hon skriver under revisionsberättelsen och se vilka tjänster 
som är gjorda åt klienten och göra en sammanvägd bedömning. Hypotetiskt kan det vara att 
de har gjort 15 tjänster åt klienten och tillsammans bildar de ett självgranskningshot. 
Då följde naturligt frågan hur de skulle lösa en sådan situation, respondenten svarar;  
 
”Ja vi har ju det alltså, ett av de sätt vi har här när vi hämnar i den typen av situationer. Jag 
menar, det kan ju vara att man begär en andra åsikt och så vidare, det är ju kanske det mest 
långtgående sättet att komma runt någonting. Nästintill att man inte kan åta sig uppdraget 
över huvudtaget och att begära en åsikt utifrån förekommer ju.” 
    
Vidare kommenterar respondenten om förhandsbeskedet hos Revisorsnämnden, att i praktiken 
är det meningslöst. Respondenten kan inte tänka sig att någon skulle använda sig av det 
eftersom det tar tid. Det går praktiskt inte att vänta i sex månader på ett svar om det går att 
göra tjänsten, då kommer klienten att söka sig till en annan byrå. Vid allvarligare hot 
kontaktas Ernst & Youngs kvalitets, och oberoendegrupp internt. Där sitter ett antal personer 
främst jurister som hjälper revisorn att ta ställning i problematiken. De kan även välja att 
använda sig av second opinion, där en revisor eller jurist utifrån kontaktas. Inom Ernst & 
Young har de ett oberoende regelverk som är mer långtgående än Svenska regler, de har 
grupper utanför Sverige som de kan vända sig till i väldigt komplexa frågor. Inom den globala 
Ernst & Young verksamheten finns det många olika nivåer man kan vända sig till vid 
oberoende frågor. 
 
Sedan gick vi in på hur deras system har utvecklas de senaste fem åren och dessa system kring 
analysmodellen är skapade som ett svar på analysmodellen, systemen har blivit prisade av 
FAR SRS samt Revisorsnämnden. De utbildades på systemet när det infördes men hela 
system är självlärande med mycket låg komplexitet. De har även system runt aktieägande, där 
partners inte får äga aktier i ett bolag som Ernst & Young reviderar i världen. De har en 
gigantisk databas där alla värdepapper registreras och kontrolleras mot värdepapperscentraler. 
Detta är mycket mer långtgående regler än de svenska jävreglerna.  
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De har ett stort internt kontrollsystem som kontrollerar att alla följer reglerna, de gör t.ex. 
stickprov på delägarna att de har registrerat deras värdepappers innehav. 
Alla dessa system har inte inverkat i någon stor grad på revisionens utförande enligt revisorn;  
 
”Revisionen tar ju längre tid idag men det har nog inte så mycket med oberoendefrågorna att 
göra, utan med andra krav som idag ställs, inte minst dokumentationskravet.” 
 
Nyanställda på Ernst & Young genomgår introduktionsdagar där de får utbildning i 
gemensamma frågor. Därefter förväntar Ernst & Young att de nyanställda vet vad som 
förväntas av dem och vad som är ett acceptabelt beteende. Om någon skulle bete sig på ett 
oacceptabelt sätt kan text en partner bli ekonomiskt bestraffad. En medarbetare däremot torde 
få en sämre utveckling eftersom dessa frågor kommer upp till diskussion vid de olika 
utvecklingssamtalen som medarbetarna har. Om någon missköter sig blir det bli konsekvenser 
i from av löne- och karriärsutveckling, men det är upp till det enskilda fallet.  
 
Ernst & Young har även en code of conduct som inkluderar en jämställdhetsplan och baseras 
på ett antal värderingar som är lika över hela världen, med vissa lokala undantag. 
Värderingarna, som är mycket omfattande, togs fram för 5 – 6 år sedan av nästan samtliga 
avdelningar inom Ernst & Youngs nätverk. När den utkom trycktes den i bokformat, 
skickades ut till samtliga medarbetare och är översatt till samtliga språk som de är verksamma 
på. Någon egentlig utbildning i Ernst & Youngs code of conduct sker dock inte, men det görs 
olika former av uppföljningar som kan delas upp i attitydundersökningar och 
medarbetarundersökningar. Detta sker både på global och på lokal nivå, men på den lokala 
nivån finns det vissa lokala anpassningar, T.ex. subjektiva frågor som vad du som 
medarbetare anser i vissa frågor. Vidare sker uppföljningar med hjälp av sofistikerade 
modeller som är anpassade för medarbetarsamtal och utvärderingar av både anställda och 
partners. Med hjälp av de olika utvärderingarna bedöms varje individ inom Ernst & Young 
efter de värderingar som finns i deras code of conduct och dessa uppföljningar sker löpande. 
 
På frågan om varför en revisor misslyckas blir svaret 
 
”av ekonomiska skäl, man tjänar mer pengar på att inte vara oberoende, den som säger 
något annat är ute och cyklar” 
 
  Korta Case 

1. Ni kommer till revisionsklient, bolag A, och det visar sig att en av dina medarbetare 
inom E&Y bedriver ett dotterbolag tillsammans, vad skulle ni göra? 

”Jag kan inte ingå i revisionsteamet, frågan är om jag kan vara kvar som revisor 
överhuvudtaget, det måste beror på lite olika saker. Upprättar de koncernredovisning i A 
skall jag indirekt uttala mig om räkenskaperna i dotterbolaget och det känns knepigt, 
framförallt om bolaget inte är obetydlig del i balansräkningen. Om de inte upprättar 
koncernredovisning och värdet av aktierna inte är av betydande del i balansräkningen för 
A och jag inte reviderar dotterbolaget skulle inget hända. Om någon i E & Y reviderar 
dottern, skulle situationen uppstå i verkligheten så skulle jag ha kontrollerat våra regler. 
Vi har exakta regler för detta, om det är ett obetydligt ägandeskap av en obetydlig person 
skulle inget hända något. Vi har ett eget regelverk kring detta och det är uppbyggt kring 
vem medarbetaren är, detta är en del av det globala regelverk där det finns ett bra system 
för detta. Kärnan är troligen om det är koncernredovisning eller inte.”       
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2. Ni kommer till en gammal revisions klient och upptäcker att någon från er byrå har 
gjort redovisningen. Vad har ni för skyddsåtgärd mot detta? 

”Det finns vissa saker inom redovisningen vi inte får göra. Det första vi skulle göra vara 
att undersöka vilka tjänster som är gjorda, samt om våran policy kring detta är följt, då 
kör vi.”   

 
3. Ni kommer på att en av medarbetarna i revisionsteamet har hjälpt klienten att värdera 

delar av sin verksamhet för försäljning. Vad skulle ni göra? 
”Om medarbetaren får en förfrågan om att göra en sådan värdering skall han öppna upp 
databasen med analysmodellen och beskriva vad tjänsten handlar om och sedan skall 
revisorn ta ställning till detta. Detta skall inte hända om alla följt policyn.”  

 
4. Flera personer i ledningsgruppen hos en klient spelar ni golf med samt träffas på 

Rotary. Anser ni detta vara ett problem? Hur hanterar ni detta? 
”Inte i Norrland för golfsäsongen är kort. Revisorsnämnden skulle nog tycka det om jag 
spelade en gång i månaden med dessa, om det är året runt. 12gånger per år är det mer 
tveksamt, enstaka gånger så är det inget problem. Inte så regelbundet, det är inte samma 
med Rotary, där är det massor av människor på luncherna. Problemet är när det är 
begränsad grupp och regelbundet.” 

 
5. Ni får påtryckningar av en klient att ni behöver sänka avgiften annars lämnar klienten 

er, eller något annat direkt hot, hur hanterar ni denna situation?   
”Det förekommer regelbundet, det blir i slutändan en revisionsmässig bedömning till 
vilken kostnad, sedan får man se till de affärsmässiga skälen. Det kan vara en bra affär 
och därigenom ge rabatt, ibland är det värt att sänka priset, annars får de gå någon 
annanstans.” 
.
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Analys 6 
I detta kapitel kommer vi att analysera den empiri som framkommit under intervjuerna med 
studiens utgångspunkter.  
 

6.1 Etisk kultur och etiskt klimat 

6.1.1 Öhrlings PwC 
Öhrlings PwC har vissa interna regler utöver lagstiftningen och gällande rekommendationer. 
En manager eller någon på högre nivå inom organisationen får till exempel inte äga aktier i 
något bolag som revideras av någon enhet i PwCs globala nätverk. Detta kontrolleras av 
GEMS där värdepappersinnehaven registreras. Det är föga troligt att detta beror på att det 
skulle vara individuella självintressen som styr eller att det skulle vara ett system som gör 
organisationen mer effektiva. Snarare det som Trivino & Weaver (2003) beskriver som ett 
egoistiskt lokalt klimat, där detta beslut om införandet av systemet skedde utifrån 
organisationens bästa. Ett system som detta torde öka Öhrling PwCs trovärdighet jämfört 
byråer som saknar liknande system. Systemet skulle även kunna betraktas som en 
skyddsåtgärd för att minimera hotet mot egenintresset där risken för att ett finansiellt intresse 
hos en klient uppstår eller existerar. Det torde inte heller vara helt osannolikt att en byrå med 
en högre grad av trovärdighet indirekt kommer att gynnas finansiellt av detta. 
 
Att Öhrlings PwC använder sig av ett Compliance Office, när kontrollen av oberoendet och 
riskbedömningen av den potentiella klienten görs, För att minimera risken för att byrån skall 
bli förknippat med ”fel” företag är även det att betrakta som ett egoistiskt lokalt klimat där 
detta beslut om införandet av systemet sker utifrån organisationens bästa. 
 
Bruket av Analysmodellen i processen när en ny klient skall antas är att betrakta som ett 
principiellt globalt etiskt klimat på grund av att det är externa lagar som styr beteendet.  
 
En nyanställd person hos Öhrlings PwC genomgår bland annat en utbildning i oberoende. Det 
finns även andra utbildningar som samtliga i personalen genomgår som behandlar 
gemensamma regler och inte bara regler som berör revisorer. Utbildningen i frågor kring 
oberoendet avslutas med ett individuellt test där personalen måste få godkänt. Dessa 
utbildningar för personalen är utmärkande för att stärka den etiska kulturen i en organisation. 
Trevino & Weaver (2003) slog fast att en förutsättning för att en kultur inom en organisation 
skall fortleva, är att en socialisering av individerna inom organisationen sker.   
 
Trevino & Weaver (2003) delade upp en organisations etiska kultur i en formell och en 
informell del. Öhrlings PwCs formella etiska kultur präglas av de lagar och 
rekommendationer som de är tvungna att följa för att kunna bedriva sin verksamhet. Den 
informella delen präglas av det individuella och kollektiva beteendet som kan påverkas 
genom till exempel utbildningar. Medarbetarna hos Öhrlings PwC har blivit upplysta om vad 
ett acceptabelt beteende är och är medvetna om detta genom deras Code of Conduct.  
 
Att Öhrlings PwCs organisation innehåller aktiviteter som kan placeras i de olika 
beståndsdelarna av en organisations etiska uppförande och beteende, borde vara dem till 
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hjälp. Om någonting rörande etik skulle ifrågasättas eller om det etiska beteendet skulle 
uppfattas som otillfredsställande. Det borde vara mindre komplicerat för en sådan 
organisation som Öhrlings PwC att analysera och mäta vart eller i vilken beståndsdel felet 
ligger. En förutsättning för att kunna analysera och utvärdera etik i en organisation är att göra 
den mätbar vilket borde vara tämligen enkelt genom att till exempel använda sig av test efter 
avslutade utbildningar. 
 

6.1.2 Lindebergs Grand Thornton 
I arbetet att säkerställa revisorns oberoende använder sig Lindebergs Gran Thornton av en 
riskmanagementavdelning, där medarbetare arbetar med en modell som baseras på 
Analysmodellen. Detta interna kvalitetssäkringssystem säkerställer att byråns arbete präglas 
av hög kvalitet och har ett arbetssätt som är förenligt med svensk lagstiftning och medarbetare 
informeras kontinuerligt om nya förhållningssätt. 
 
När en ny potentiell klient skall antas görs en bakgrundskontroll mot övriga uppdrag inom 
Lindebergs Grant Thornton av en grupp medarbetare vid huvudkontoret. Kontrollen hjälper 
till att minimera hotet gällande självgranskning. Det externa kvalitetssäkringssystemet består 
av den person som är ansvarig för riskmanagementteamet och även sitter med i 
Revisorsnämnden.  
 
Bruket av riskmanagementteamet, det interna kvalitetssäkringssystemet som används när en 
ny potentiell klient skall antas, samt det externa kvalitetssäkringssystemet, är att betrakta som 
ett principiellt globalt etiskt klimat på grund av att det är externa lagar som styr beteendet.  
 
Ytterligare ett kontrollsystem bestående av partners i byrån som åker ut och kontrollerar 
arbetsgången på samtliga kontor i landet. Detta system är att betrakta som ett egoistiskt lokalt 
klimat där införandet av systemet troligtvis skedde utifrån organisationens bästa. 
 
Lindebergs Grand Thorntons formella etiska kultur präglas av de lagar och rekommendationer 
som de är tvungna att följa för att kunna bedriva sin verksamhet. Den informella delen präglas 
av det individuella och kollektiva beteendet som kan påverkas genom till exempel 
utbildningar. Nyanställda på Lindebergs Grand Thornton blir inslussade i den informella 
etiska kulturen genom en introduktion på huvudkontoret. Målsättningen är att skapa en trygg 
miljö för individen, och en trygg miljö där personalen kan ställa frågor och därigenom känna 
sig trygga. En sådan introduktion för personalen är utmärkande för att stärka den etiska 
kulturen i en organisation. Trevino & Weaver (2003) slog fast att en förutsättning för ett en 
kultur inom en organisation skall fortleva är att en socialisering av individerna inom 
organisationen sker.  
 
Den formella etiska kulturen består till exempel av att det inte existerar någon klädkod på 
Lindebergs Grand Thornton, samt att de har en jämställdhetsplan som skall säkerställa att det 
inte är någon skillnad i möjligheterna att göra karriär beroende på könen. Detta resulterar i att 
individen blir medveten om vad ett acceptabelt beteende är och vad som kan förväntas av 
dem.  
  
Den etiska kulturen kontrolleras med hjälp av arbetsplatsundersökningar som uppföljningar 
via deras intranät vilket gör etiken mätbar och det är en förutsättning för att kunna analysera 
och utvärdera etik i en organisation. 
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6.1.3 Ernst & Young 
Likt Öhrlings PwC har även Ernst & Young interna regler utöver gällande lagar och 
rekommendationer. Exempelvis får inte partners inom Ernst & Young äga någon form av 
värdepapper i något företag som revideras av Ernst & Youngs globala nätverk. Denna policy 
är mer än vad den svenska lagstiftningen och de svenska rekommendationerna kräver. 
Kontrollen sker i form av olika databaser där medarbetarna får registrera sina 
värdepappersinnehav.  
 
Att det skulle vara individuella självintressen som styr uppkomsten av dessa system eller att 
det skulle vara ett system som gör organisationen mer effektiv, är att betrakta som osannolikt. 
Det är snarare mer troligt att uppkomsten beror på det som Trivino & Weaver (2003) 
beskriver som ett egoistiskt lokalt klimat där detta beslut om införandet av systemet sker 
utifrån organisationens bästa.  
 
Ett system som detta torde öka Ernst & Youngs trovärdighet jämfört byråer emellan som 
saknar liknande system. Systemet skulle även kunna betraktas som en skyddsåtgärd för att 
minimera hotet mot egenintresset där risken för att ett finansiellt intresse hos en klient uppstår 
eller existerar. Det skulle inte heller vara helt osannolikt att en byrå med en högre grad av 
trovärdighet indirekt kommer att gynnas finansiellt av detta. 
 
Nyanställda hos Ernst & Young genomgår olika former av utbildningar som regelbundet följs 
upp. Informationen om deras code of conduct sprids och finns tillgänglig för samtliga 
anställda. Medarbetare med högre befattning genomgår vissa obligatoriska utbildningar som 
avslutas med test. Om någon skulle bli underkänd måste testet göras om tills dess att ett 
godkänt resultat har uppnåtts. Dessa utbildningar för personalen är utmärkande för att stärka 
den etiska kulturen i en organisation. Trevino & Weaver (2003) slog fast att en förutsättning 
för ett en kultur inom en organisation skall fortleva, är att en socialisering av individerna inom 
organisationen sker.   
 
En medarbetare inom Ernst & Young får utbildning i och blir upplys om, vad som är ett 
acceptabelt beteende inom organisationen och därefter förväntas det att detta efterföljs. Skulle 
någon bete sig på ett oacceptabelt sätt får detta konsekvenser. Dock lite beroende på vilket 
kontor medarbetaren är anknuten till och vilken ställning medarbetaren innehar, men 
konsekvenser blir det. Detta stöds av Trevino & Weaver (2003) som kom fram till att det 
etiska beteendet eller uppförandet borde vara högre i organisationer där ledningen aktivt 
uppmuntrar övriga delar att uppföra sig etiskt och där individer som uppför sig etiskt blir 
belönade medan oetiskt uppförande bestraffas. 
 
Att Ernst & Youngs organisation innehåller aktiviteter som kan placeras i de olika 
beståndsdelarna av en organisations etiska uppförande och beteende, är dem till hjälp om 
någonting rörande etik skulle ifrågasättas, eller om det etiska beteendet skulle uppfattas som 
otillfredsställande. Ernst & Young mäter sin etiska miljö och det är mindre komplicerat för en 
sådan organisation att analysera och mäta vart eller i vilken beståndsdel felet ligger. En 
förutsättning för att kunna analysera och utvärdera etik i en organisation är, att göra den 
mätbar, vilket borde vara tämligen enkelt genom att till exempel använda sig av test efter 
avslutade utbildningar. 
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6.2 Oberoendet 
Enligt gällande lagstiftning i Sverige skall analysmodellen användas och dokumenteras vilket 
våra respondenter gjorde, dock på lite olika vägar. För att återkalla analysmodellen från 
studiens utgångspunkter se figur. Revisorslagen ger endast en begränsad vägledning till 
användningen av analysmodellen genom frasen ”vilket resultat som prövningen bör leda fram 
till i det enskilda fallet (FAR - Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och 
självständighet, 2005. s.4)”. De lämnar stora möjligheter till egen utveckling av 
skyddsåtgärderna för att säkerställa oberoendet, vi kan se skillnad mellan våra respondenters 
systemuppbyggnad. 
 

 
 
 
  
PwC har en avdelning som arbetar med kontroller och riskbedömningar av befintliga och nya 
uppdrag. Vid en ny kund är ansvarige revisorn ansvarig för att genomföra en analys från 
Compiance Office i form av ett frågeformulär där revisorn får svara på frågor kring klienten. 
Det är viktigt att revisorn rannsakar sig själv och förvissar sig att de vet tillräckligt om 
klienten. Detta förfarande är viktigt för PwC i deras arbete att hålla hög kvalité genom att inte 
bli förknippade med ”fel” företag.  
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På Ernst & Young är det en liknande procedur med nya kunder. En skillnad är dock att de inte 
använder sig av ett kontor som gör detta, de använder sitt eget datasystem för analysmodellen 
där revisorn måste förvissa sig om att det inte finns ett hot mot oberoendet. Därefter läggs 
klinten in i databasen. Datasystem hanterar specifikt Analysmodellen och reglerna med 
dokumentation, de var först i Sverige att utveckla ett avancerat system för hantering av 
analysmodellens krav. Systemet är mycket enkelt och självlärande dock hade de en utbildning 
när det introducerades.  Klienterna som registreras i denna databas ingår även i den globala 
databasen med alla klienter som Ernst & Young reviderar.   
 
På Lindebergs återfinns inte ett kontor som hanterar dessa frågor, det är upp till revisorn att 
förhålla sig oberoende till sina klienter samt genomföra och dokumentera analysmodellen 
enligt FARs rekommendationer. De har ett par medarbetare som arbetar med att ta emot 
förfrågningar om ett företag redovisas eller revideras inom Grant Thornton internationellt för 
att kontrollera om det återfinns beröringspunkter mellan dessa. Det som tydligt framträder, är 
skillnaden i sättet att använda och utveckla egna förfaranden. Öhrlings PwC samt Ernst & 
Young, har kommit relativt långt med detta genom påtryckningar internationellt med deras 
arbete i amerikanska bolag.  
 
De amerikanska bolagen styrs av mer detaljerat regelverk som våra respondenter påtalar. 
Respondenten från PwC liknade med att; ”Amerikanarna går ju alltid efter så kallade 
kokboken…  Där är det och det och det och följer man det så är det ok” (Intervju med 
Öhrlings PwC empiri 5.1). På Lindebergs hade de en liknande uppfattning om 
detaljstyrningen från USA, de blir indirekt påverkade av detta genom att den Svenska 
praxisens internationella influenser. Ernst & Youngs respondent instämmer i denna 
problematik med amerikanska bolag. Lindebergs använder sig i stor utsträckning av de 
rekommendationer och standarder som utkommit från revisionsnämnden och andra instanser. 
En trolig orsak till detta kan vara de olika klientgrupperna dessa företag har samt de olika 
miljöerna de verkar inom och vilken koppling företaget har till dem som ger ut praxis. Ernst 
& Young har liknande markand i Umeå men med sitt internationella nätverk i ryggen blir de 
påverkade i större utsträckning vad som händer i världen.  
 
De interna kvalitetssäkringssystemen i bolagen har kommit i och med den nya revisionslagen. 
Den nya lagen har lämnat mycket utrymme till byråerna att själv skapa interna 
kvalitetssäkringssystemen vilket är uppskattat av respondenterna, revisorn på Öhrlings PwC 
kommenterade; ”Värre att bryta mot en lag vi vill ju hellre vara självreglerande och det har 
man satsat oerhörda resurser på”. (Intervju med Öhrlings PwC, empiri 5.1). 
 
Våra respondenter var ense om att detta skapade ett nytt arbetssätt vid arbete med revision 
samt att det har skett en stor utveckling av dessa system från nästan ingenting till de system 
som byråerna använder sig av idag. Lindebergs påpekade att det är samma saker som skall 
göras men det är mer dokumentation som skall göras vilket har skapat en merkostnad för 
klienten. Respondenten på Ernst & Young håller inte med om detta. Det har blivit mycket mer 
att göra under revisionen samtidigt som analysmodellen har kommit.  
 
De nya reglerna har även inneburit att revisionstjänster och andra tjänster hålls skilda åt utan 
beröringspunkter mellan grupperna. Detta har gjort att revisionsteamen är en mindre tillgång 
för klienterna eftersom revisorn inte har möjlighet vara en hjälpande hand med redovisningen 
vid revisionen, denna observation är enhetlig mellan respondenterna. Varken Öhrlings PwC 
eller Lindebergs såg några problem med oberoendet, då men kan se problematiken i dag 
främst i större bolag med fler intressenter.  
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Inom Öhrlings PwC har de internationellt utvecklat PwC Standards of permitted services som 
begränsar vilka tjänster som får utföras i företagen som de reviderar. Dessa standarder är 
indelade efter SEC bolag och icke SEC bolag och har även medfört att de idag har löpande 
kvalitetsgenomgångar under revisionsprocessen. De ser på vilka tjänster som är gjorda och 
om dessa är ett hot mot oberoendet. Detta är ett steg som har möjliggjorts med hjälp av de fria 
tyglarna som revisorslagen ger byråerna.  
 
Ernst & Young har sitt system för analysmodellen som vi beskrev tidigare. När en tjänst 
utförs eller när de får en förfrågan om att göra en tjänst åt en klient skall personen i fråga gå in 
datasystemet och beskriva vilken tjänst det rör sig om. Sedan får revisorn informationen och 
skall i sin tur ta ställning i vilken utsträckning tjänsten kan påverka oberoendet. Detta system 
är helt enligt reglerna om kontroll och dokumentation som analysmodellen kräver, detta 
system ansåg respondenten var utformad efter deras arbetssätt och gjordes nu som en del i 
vardagen. De stora firmorna har möjligheten att utveckla egna system som följer deras sätt att 
arbeta samtidigt som de följer reglerna.   
 
De främsta hoten våra respondenter stöter på i arbetet med revision är självgranskning och 
relationer. Självgranskning arbetar byråerna flitigt med att försöka undanröja genom åtgärder 
beskrivna ovan. Lindebergs lyfte fram relationer mellan revisorn och bolagets delägare med 
att det är samma personer som väljer revisor vid årsstämman som är ledning, vilket revisorn 
skall granska vid revisionen. I de korta casen hade vi ett case som behandlade var gränsen 
gick. Enligt respondenten på Ernst & Young får personerna i fråga se till hur regelbundet 
umgänget är med en ledande person i en klient, revisorn skall även se hur stor gruppen är. 
Spelar de t ex golf tillsammans på regelbunden basis och det är en liten grupp skall detta ses 
som ett problem. Revisorsnämnden skulle troligen se på det med liknande synvinkel. I regler 
kring detta finns inte någon gränsdragning. Resonemanget som Lindeberg går på, att detta får 
revisorn känna efter, är vagt. Ernst & Young respondenten menade att revisorn måste se det ur 
tredje mans synvinkel samt känna efter om jag personligen blir påverkad i min arbetsroll.     
 
Detta problem är mer aktuellt för en revisor i Umeå jämfört med en revisor i Stockholm där 
relationen med kunderna är olika. Även respondenten från Öhrlings PwC påtalade att det är 
ett större problem utanför storstaden, vidare säger revisorn att det är oftast en mindre 
intressentgrupp som tar skada om det skulle vara en vänskapsrelation eller familjeband mellan 
revisorn och klientens ledning, men i reglernas ögon är det ingen skillnad. Lindebergs lyfte 
upp direkta hot som ett problem i mindre bolag, dessa hot är oftast kopplat till vad revisorn 
har granskat och till vilket pris. Det är intressant att se Lindebergs lyfta fram direkta hot och 
väsentligheten att inte ”vika” ned sig för dessa, medan Öhrlings PwC avfärdade direkta hot 
som ovanlig händelse. Respondenten från Ernst & Young kommenterade direkta hot i det 
sista caset som presenterade i intervjun, det var vanligt förkommande med påtryckningar att 
ändra priset annars lämnar klienten byrån. Respondentens kommentar till detta; 
 
”I slutändan en revisionsmässig bedömning till vilken kostnad,? Sedan får man se till de 
affärsmässiga skälen. Det kan vara en bra affär och därigenom ge rabatt, ibland är det värt 
att sänka priset, annars får de gå någon annanstans.” (Intervju med Ernst & Young, empiri 
5,3)  
 
Skillnaden i svar kan bero mycket på vilka miljöer och kunder som de båda respondenterna 
arbetar med, men svaret från Ernst & Young och Lindebergs ger intrycket av att det inte bara 
är miljön det rör sig om utan även vem klienten är. Direkta hot i form av att påverka priset 
innan revisionen ser författarna inte som ett större problem, men om det kommer hot under 
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revisionen eller hot berörande de granskningar som är gjorts är det mycket allvarigare. 
Reglerna beskriver direkta hot som om revisorn, eller någon annan i den revisorsgrupp där 
revisorn är verksam, utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge 
obehag. Om det är som respondenterna säger förekommer detta, men inte i någon stor 
utsträckning vilket är sunt.   
 
En del som förenade respondenterna var prissättningen, dels mycket på den lagstiftning som 
finns, samt de tillvägagångssätt byråerna har för att ge ett ungefärligt pris till klienten innan 
revisionen påbörjas. Respondenterna var noga med att påpeka att de inte får ha krav för att få 
betalt av klienten, exempelvis genom att skattejuristerna säger att de kommer att skapa en 
besparing åt klienten på en viss summa och de vill ha procent av denna besparing som 
betalning eller om de inte skapar skatteåterbäring tar de inget betalt.  
 
Mildare hot kan lösas genom interna skyddsåtgärder. På Öhrlings PwC har vi analyserat deras 
standard of permitted services och att detta är en skyddsåtgärd mot självgranskningen. Deras 
system med att registrera värdepapper är ett skydd mot egenintresset. För de övriga hoten har 
de regelbundna utbildningar och kontorsmöten för att öka vaksamheten mot hot som kan 
påverka oberoendet. Det är en stor blandning mellan graden av skyddsåtgärder som vi fick ta 
del av. De har skyddats sig mot de mest förekommande hoten med stora skyddssystem och 
utbildning, vaksamhet och dokumentation för de mindre förekommande hoten.  
  
Lindebergs har en medarbetare som är partner i Linderbergs samt sitter i revisorsnämnden 
som har till ansvar att uppdatera samt informera medarbetarna inom Lindebergs om ny praxis 
som gäller vid revisionsverksamheten. De har även ett par medarbetare som arbetar med att ta 
emot och behandla förfrågningar kring vilka tjänster som görs för byråns klienter. De lämnar 
ett stort ansvar till individen att dokumentera och följa med i informationen kring ny praxis 
eftersom de inte har regelbundna utbildningar. Analysen av detta blir att både individen och 
organisationen har ett stort ansvar för att skapa en miljö som stödjer processen. Eftersom de 
inte har någon databas för de tjänster som utförs till befintliga klienter har de system som är 
beroende av att alla vet om någon har detta företag som ber om en tjänst som klient. Med 
system som registrerar klienternas koncernträd och som är användarvänligt torde skapa ett 
effektivare skydd mot självgranskning.    
 
Ernst & Youngs system för lindrigare hot är dels deras datasystem för analysmodellen som 
skall skydda mot självgranskning av arbete samt reglerna kring aktieägande på liknande sätt 
som Öhrlings PwC. Detta har som mål att lindra hoten mot egenintresse. Om revisorn anser 
att han eller hon inte kan avgöra hur stark hotet är har Ernst & Young en grupp med främst 
jurister som de kan vända sig till för rådgivning. Detta är ett snabbt sätt att få stöd i sitt 
beslutsfattande ansåg respondenten. Vidare har Ernst & Young internationellt grupper som 
arbetar med svåra oberoendefrågor. I författarnas ögon har de ett stort internt skyddssystem 
som kan hantera många av de interna hoten samt ett stort regelverk kring vad det får göra och 
inte inom företaget.   
 
Allvarligare hot kan enligt FAR kontrolleras med en extern part vilket byråerna använde sig 
av i olika utsträckning. Öhrlings PwC har utvecklat ett system där en utomstående revisor 
eller jurist kommer in och tillsammans med partnerna för independence samt en jurist från 
Öhrlings PwC diskuterar hur hotet kan mildras. I svåra fall där det inte går att lösa får revisorn 
avgå. Även Ernst & Young har ett system för att rådfråga någon utanför byrån. Detta var inte 
vanlig förekommande men möjligheten fanns, speciellt utanför storstaden och ett alternativ 
till förhandsbesked. Respondenten ansåg att förhandsbeskedet är praktiskt omöjlig och helt 
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onödig p g a. den långa process tiden av ett ärende i nämnden. Detta anser författarna vara en 
möjlig konsekvens av ett sådant system, kunden väntar inte på att bli behandlad. Systemet 
med att rådfråga någon utanför byrån är ett system som de har skapat själva och enligt 
författarnas bedömning ligger detta helt i linje med tanken bakom dessa regler i FAR och 
IFAC’s regler kring alternativa lösningar.  
 
På Lindebergs har de inte utvecklat något sådant system med en extern part som kan komma 
in och bedöma hur de skall hantera en situation där ett allvarigt hot har uppkommit. Det är 
upp till revisorn att göra en bedömning om det går att lindra hotet eller om revisorn måste 
avsäga sig uppdraget. Lindebergs har inte utvecklat ett sådant system med en extern part utan 
anser att partnern som sitter i revisionsnämnden fyller denna funktion. Detta är en alternativ 
lösning till extern part som har möjlighet att skapa alternativa lösningar. Revisorerna inom 
Lindebergs blir granskade av en intern grupp som åker runt till de olika kontoren och ser till 
att gällande interna och externa regler följs. De blir även granskade av SRS och FAR som gör 
stickprov hos alla byråer och ser på deras arbetssätt följer gällande praxis och lagar.   
 
Frågan väcks om varför revisorer misslyckas med att skydda sig mot hot som kan påverka 
oberoendet och respondenterna hade skilda uppfattningar om detta. Öhrlings PwC lyfte fram 
ett liknande resonemang som Fearnley m.fl. (2005), att det i första hand är bristande kunskap 
eller inkompetens orsakar ett misslyckande med att upprätthålla oberoendet. Lindebergs lyfte 
fram relationer som det främsta hotet. Detta skulle kunna ses som bristande integritet och att 
revisorer därigenom misslyckas att rätta till fel och upprätthålla oberoendet, det är Fearnley 
m.fl., (2005) andra alternativ. Den tredje felkällan som Fearnley m.fl., (2005), lyfter upp är att 
klienten medvetet ger revisorn missvisande information i syfte att vilseleda och att detta är 
svårt för revisorerna att upptäcka samt att de flesta företagare inte vilseleder sin revisor 
medvetet. Ernst & Young avfärdade hela teorin kring detta och menar att det är bara pengar 
som styr, alla vill göra affärer. Öhrlings PwC var inne på ett liknande resonemang tidigt i 
intervjun, att alla vill göra affärer och det är ett stort hot mot oberoendet. Ernst & Young 
menade att det var den enda orsaken, ”den som inte vill göra pengar har lättast att 
upprätthålla sitt oberoende” (Intervju med Ernst & Young).            
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Slutdiskussion 7  

Under analysens gång har vi kommit fram till några ämnen vi vill tydliggöra närmare. Vi 
börjar med att se hur nyanställda kommer in i företagskulturen på byrån. Öhrlings PwC har en 
välfungerade utbildning vid nyanställda med bl a utbildning i deras code of conduct med 
uppföljningar av prov som alla måste klara av. Detta registreras och följs upp mot de 
anställda. Genom att de har prov rörande kunskapen i Öhrling PwCs etiska arbete har de en 
möjlighet att följa upp och klassificera problemet om det skulle anses vara en brist i deras 
etik.  
 
Både Öhrlings PwC samt Ernst & Young har infört code of conduct. Vid införandet fick alla 
var med i anpassningen och diskutera hur detta skulle påverka deras vardag samt genomgå 
deras prov om de har uppfattat reglerna och tanken bakom detta. Hela detta förfarande får 
medarbetarna att bli delaktiga och inse problematiken med bristande etik i deras arbetsmiljö, 
vilket även ger ett troligt utslag till tredje man att de bryr sig om sina anställda samt att de vill 
vara ett gott föredöme för sina klienter. Lindebergs har ingen code of conduct eller liknande, 
det enda arbete som de gav sken av var en jämställdhetsplan för att främja likartad behandling 
mellan könen. Kan en code of conduct skapa skillnad mellan två likartade kostnadsförslag för 
revision är en fråga som vi anser att byråerna måste fråga sig. Vår känsla för detta är att det 
kan vara det om byråerna sätter värde och publicerar det som en del av deras försäljning. En 
code of coduct kan troligtvis få medarbetarna i revisionsbyråerna att känna sig mer trygga i 
sina arbetsroller och detta skulle kunna få en påverkan i servicearbetet 
 
Graden av betydelse av en bra service som är anpassad efter kunden leder oss in på skillnaden 
mellan miljöer och klienter som byråerna kan diversifiera sig mellan. Förmågan att anpassa 
sig till sina klienter kan ses som ett viktigt steg oberoende vilken servicebransch vi än 
befinner oss i, inte minst i en konkurrensutsatt verksamhet som våra respondenter befinner sig 
i. Konkurrensen om redovisningskunder har växt de senaste åren, lite beroende av en rädsla 
för att revisionsplikten för små bolag försvinner inom något år. Detta skulle få en positiv 
bieffekt genom att hotet om självgranskning skulle minska eftersom ingen revision görs. Detta 
var det största problemet både hos Öhrlings PwC och Ernst & Young men båda hade även ett 
system för att detektera om det görs fler tjänster åt en klient.    
 
Lindebergs kommenterade reglerna kring nära vän. Vid idrottande eller annan verksamhet 
måste bedömningen om oberoende utgöras av sunt förnuft och en bedömning från personen i 
fråga som kan uppfattas som oberoende. Respondentens inställning var att om det blev anmält 
blir det upp till granskningen att bedöma. Den fundering som kan komma kring detta 
resonemang är att inte alltid är utfallet som dömer i allmänhetens ögon utan fallet som sådant 
samt hur det framställs. Detta skulle kunna resultera i ett bakslag hos byrån som blir granskad. 
Om vi ser till fallet som Öhrlings PwC blev fällda för skapade detta dålig publicitet och 
medförde att de fick ändra sina rutiner kring vilka de reviderar samt sponsrar. I detta fall sade 
respondenten inget om allmänhetens förtroende kring deras handlande men eftersom det var 
publicerat i media torde det påverka allmänheten.   
 
Lindebergs har en hög tilltro till sina medarbetare att de följer riktlinjer kring analysmodellen 
och dokumentationen samt att de anammar sunda etiska förhållningssätt i sitt arbete. Detta vill 
de gynna genom att skapa en trygg öppen miljö. De har hög tilltro till den individ som sitter 
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med i Revisionsnämnden vilket har resulterat i att de inte har några externa system i 
kvalitetssäkringen.    
 
För att sammanfatta uppsatsen om oberoende revisions, med en fras vill vi använda citatet av 
Ernst & Young; ”den som inte vill göra pengar har lättast att upprätthålla sitt oberoende” .  
 
 
Slutsatser; 
 
Lindebergs har valt att förlita sig mycket på den medarbetaren som sitter i Revisorsnämnden 
att följa och förmedla ny praxis som uppkommer.      
 
Öhrlings PwC och Ernst & Young har starka influenser från det globala nätverket de verkar i 
och därigenom får ett starka interna kvalitetssystem. Detta ger dem en stor möjlighet att 
utveckla system efter deras arbetssätt för att kunna effektivisera dessa skyddsåtgärder till att 
skapa mervärde inom kvalitetsarbetet.  
 
Beroende i vilken miljö och vilken kund som revideras varierar hotbilden dock är alltid 
självgranskning, en risk vid de flest revisionerna. Självgranskning är även det hotet som 
revisionsbyråerna arbetar hårdast med, genom sina interna system. 
 
Byråerna som vi undersökte är bra på att upprätthålla de båda delarna av revisionen 
oberoende sinnestillstånd och synbart oberoende.  
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Sanningskriterier 8  

I detta kapitel har vi reflekterat över Reliabiliteten, Validiteten, samt konferering av studien.   

8.1 Reliabilitet 
Det empiriska materialet i studien präglas av muntliga intervjuer och för att tillförlitligheten i 
intervjuerna skall anses vara hög måste tillfälligheter som kan påverka resultatet minimeras 
(Thurén, 2004). Att en annan forskare skulle få fram samma resultat som författarna har fått 
fram i denna studie genom att replikera intervjuerna måste betraktas som näst intill omöjligt 
eftersom det är tämligen komplicerat att återskapa en social miljö eller sociala betingelser 
(Bryman & Bell, 2005). För att detta skall lyckas krävs det att forskaren som avser att 
replikera studien, så långt det är möjligt, försöker återskapa de sociala förutsättningarna som 
de föregående forskarna hade (Bryman & Bell, 2005).  
 
Efter genomförandet av intervjuerna har författarna diskuterat materialet och kommit överens 
om hur det skall tolkas. Rent praktiskt har båda författarna transkriberat intervjumaterialet i 
samråd, läst igenom och godkänt det som publicerats i empirin. Genom att använda sig av 
detta tillvägagångssätt minimeras risken för att det finns olika tolkningar av samma material 
(Bryman & Bell, 2005).  
 
På grund av studiens kvalitativa karaktär är respopndentvalidering ett viktigt inslag för att 
höja studiens reliabilitet. För att få bekräftelse på att missuppfattningar eller feltolkningar inte 
har förekommit har författarna förmedlat de det nedskrivna materialet till respondenterna som 
i sin tur har godkänt det eller kommit med förtydliganden eller rättningar. Utan denna process 
skulle författarna ha tolkningsföreträde på det material som producerades genom intervjuerna 
och detta skulle ha påverkat reliabiliteten i en negativ riktning. Författarna har inte känt av 
någon defensiv reaktion från respondenterna eller att respondenterna skulle ha velat censurera 
någonting av det skrivna materialet. (Bryman & Bell, 2005). 
 
Dessa tre olika infallsvinklar påverkar troligtvis reliabiliteten i studien och svårigheterna med 
att replikera en kvalitativ studie torde minska reliabiliteten medan författarnas gemensamma 
tolkning av intervjuerna tillsammans med respondentvalideringen torde höja graden av 
reliabilitet. 
 

8.2 Validitet 
Graden av överförbarhet påverkas av de olika begrepp och observationer som studien 
innehåller. De olika teoretiska resonemang och modeller som förklaras stämmer till stor del 
överens med de observationer som pressenteras. För att höja validiteten har författarna varit 
noga med sina beskrivningar av de respondenter som deltagit i studien, därav borde 
överförbarheten till andra likartade sociala miljöer vara hög. En begränsning är dock, som så 
ofta i kvalitativa studier, att urvalet är tämligen begränsat, i det här fallet till tre respondenter, 
vilken skulle kunna sänka graden av validitet. (Bryman & Bell, 2005). 
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8.3 Konfirmering 
Båda författarna medger att de har agerat med god tro så långt som det har varit möjligt 
utifrån deras eget medvetande. Trotts en del teoretiska erfarenheter inom revision och etik 
före studien påbörjades har författarna så långt som det har varit möjligt försökt och lägga de 
personliga värderingar, som kunskap medför, åt sidan. (Bryman & Bell, 2005)  
 
Den teoretiska förkunskapen har dock används i utformandet av frågeställningar under de 
olika intervjuerna vilket kan ha påverkat studien i den riktningen att utan förkunskaper inom 
detta område hade möjligtvis frågorna under de olika underintervjuerna utformats annorlunda. 
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Förslag till fortsatta studier 9  

Detta område är en relativt outforskat del av revisionen p g a att det är ett ganska nytt ämne. 
Enron och WorldCom spädde snabbt på utvecklingen av nya etiska regler kring oberoendet 
vid revision och skyddsåtgärder. Det finns tre områden som är intressanta att utveckla och 
forska vidare på. Dessa är hur små revisionsbyråer hanterar denna problematik, vad KPMG 
och Deliotte har utvecklat för system samt göra en analys av de fyra stora revisionsbyråerna 
och jämföra deras sätt att arbeta och eventuella resultatförändring efter införandet av de nya 
reglerna.  
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Intervju underlag för Öhrlings PWC 
 
Introduktion 
Magister uppsatsens syfte är att undersöka hur en oberoende revision säkerställs på 
kontorsnivå genom arbete med skyddsåtgärder. Intervjuns mål är att få insikt i hur detta arbete 
sker praktiskt. Vi kommer även att beröra etik och moral frågor relaterade till detta. Denna 
mall kommer att vara vägledande för intervjun.  
 
Bakgrundsfrågor 

1. Er nuvarande befattning? 
 
2. Era huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 
3. Har ni deltagit I någon form av etisk utbildning? 

a. Vilken form av utbildning, inom vilken institution? 
 
Etiska förutsättningar 

4. Hur skulle ni klassificera konkurrensen på marknaden ni är verksamma på? 
 
5. Har ni varit en i situation där det funnits ett starkt hot mot ert oberoende? 

a. När är hot mest förekommande? 
b. Vilka hot är mest vanliga i er erfarenhet?  

i. – Egenintresse 
ii. – Självgranskning 

iii. – Partiskhet 
iv. – Familjeband 
v. – Direkta hot 

 
6. Hur går ni tillväga när Byrån kontrakterar en ny klient för att säkra oberoendet? 

 
Skyddsåtgärder och etiskt klimat 

7. Har ni fasta skyddsåtgärder mot de klassificerade hoten? Vilka? 
 
8. Hur avskiljer PWC andra eventuella uppdrag från revisionsverksamheten? 
 
9. Lindrigare hot kan lösas genom interna skyddsåtgärder, kan ni ge ett exempel på 

dessa. 
 

10. Mer allvarliga hot mot oberoendet skall lösas med externa skyddsåtgärder, har ni 
exempel på dessa? 

a. Hur dokumenteras detta? 
b. Har ni varit med om att ansöka om förhandsbesked hos revisorsnämnden? 

i. Hur går denna process till? 
 

11. Hur har PwCs kontroll system utvecklas under de senast 5 åren? 
 
12. Det etiska klimatet kan beskrivas i metrologiska termer, som temperatur, nederbörd 

eller vind, någonting som påverkar en individs känslor. Kan du beskriva det etiska 
klimatet på PWC och finns det något sätt att mäta detta på? 
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13. Jämställdhet och etiska normer är något som påverkar beteendet, individuellt eller/och 
kollektivt, hos individerna i en organisation. Hur är detta organiserat i PWC och lär ni 
ut detta till era medarbetare. Finns det något sätt att mäta till exempel jämställdhet på? 
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Intervju underlag för Lindebergs 
 
Introduktion 
Magister uppsatsens syfte är att undersöka hur en oberoende revision säkerställs på 
kontorsnivå genom arbete med skyddsåtgärder. Intervjuns mål är att få insikt i hur detta arbete 
sker praktiskt. Vi kommer även att beröra etik och moral frågor relaterade till detta. Denna 
mall kommer att vara vägledande för intervjun.  
 
Bakgrundsfrågor 

1. Er nuvarande befattning? 
 
2. Era huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 
3. Har ni deltagit I någon form av etisk utbildning? 

a. Vilken form av utbildning, inom vilken institution? 
 
Etiska förutsättningar 

4. Hur skulle ni klassificera konkurrensen på marknaden ni är verksamma på? 
 
5. Har ni varit en i situation där det funnits ett starkt hot mot ert oberoende? 

a. När är hot mest förekommande? 
b. Vilka hot är mest vanliga i er erfarenhet?   

i. – Egenintresse 
ii. – Självgranskning 

iii. – Partiskhet 
iv. – Familjeband 
v. – Direkta hot 

 
6. Hur går ni tillväga när byrån kontrakterar en ny klient för att säkra oberoendet? 

 
Skyddsåtgärder och etiskt klimat 

7. Har ni fasta skyddsåtgärder mot de klassificerade hoten? Vilka? 
 
8. Hur avskiljer byrån andra eventuella uppdrag från revisionsverksamheten? 
 
9. Lindrigare hot kan lösas genom interna skyddsåtgärder, kan ni ge exempel på dessa. 

 
10. Mer allvarliga hot mot oberoendet skall lösas med externa skyddsåtgärder, har ni 

exempel på dessa? 
a. Hur dokumenteras detta? 
b. Har ni varit med om att ansöka om förhandsbesked hos revisorsnämnden? 

i. Hur går denna process till? 
 

11. Hur har byråns kontroll system utvecklas under de senast 5 åren? 
 
12. Det etiska klimatet kan beskrivas i metrologiska termer, som temperatur, nederbörd 

eller vind, någonting som påverkar en individs känslor. Kan du beskriva det etiska 
klimatet på Lindebergs och finns det något sätt att mäta detta på? 
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13. Jämställdhet och etiska normer är något som påverkar beteendet, individuellt eller/och 
kollektivt, hos individerna i en organisation. Hur är detta organiserat i Lindebergs och 
lär ni ut detta till era medarbetare. Finns det något sätt att mäta till exempel 
jämställdhet på? 

 
14. En författare hade väldigt starka åsikter om varför revisorer misslyckas att upprätthålla 

oberoendet. Finns det något generellt svar på den frågan? Finns det något sätt som är 
vanligare? 

 
 
Några case 

15. Ni kommer till revisionsklient och det visar sig att en av dina medarbetare bedriver ett 
dotterbolag tillsammans, vad skulle ni göra? 
 
5. Ni kommer till en gammal revisions klient och upptäcker att någon från er byrå har 

gjort redovisningen. Vad har ni för skyddsåtgärd mot detta 
 

6. Ni kommer på att en av medarbetarna i revisionsteamet har hjälpt klienten att värdera 
delar av sin verksamhet för försäljning. Vad skulle ni göra? 

 
7. Flera personer i ledningsgruppen hos en klient spelar ni golf med samt träffas på 

Rotary. Anser ni detta vara ett problem? Hur hanterar ni detta? 
 

8. Ni får påtryckningar av en klient att ni behöver sänka avgiften annars lämnar klienten 
er, hur hanterar ni denna situation?   
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Intervju underlag för Ernst & Young 
 
Introduktion 
Magisteruppsatsens syfte är att undersöka hur en oberoende revision säkerställs på 
kontorsnivå genom arbete med skyddsåtgärder. Intervjuns mål är att få insikt i hur detta arbete 
sker praktiskt. Vi kommer även att beröra etik och moral frågor relaterade till detta. Denna 
mall kommer att vara vägledande för intervjun.  
 
Bakgrundsfrågor 

1. Er nuvarande befattning? 
 
2. Era huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 
3. Har ni deltagit I någon form av etisk utbildning? 

a. Vilken form av utbildning, inom vilken institution? 
 
Etiska förutsättningar 

4. Hur skulle ni klassificera konkurrensen på marknaden ni är verksamma på? 
 
5. Har ni varit en i situation där det funnits ett starkt hot mot ert oberoende? 

a. När är hot mest förekommande? 
b. Vilka hot är mest vanliga i er erfarenhet?   

i. – Egenintresse 
ii. – Självgranskning 

iii. – Partiskhet 
iv. – Familjeband 
v. – Direkta hot 

 
6. Hur går ni tillväga när byrån kontrakterar en ny klient för att säkra oberoendet? 

 
Skyddsåtgärder och etiskt klimat 

7. Har ni fasta skyddsåtgärder mot de klassificerade hoten? Vilka? 
 
8. Hur avskiljer byrån andra eventuella uppdrag från revisionsverksamheten? 
 
9. Lindrigare hot kan lösas genom interna skyddsåtgärder, kan ni ge exempel på dessa. 

 
10. Anser ni att de system som Ernst & Young har utvecklat är anpassade efter erat sätt att 

arbeta? Får detta några bieffekter i användandet eller i utvecklingen? 
 

11. Mer allvarliga hot mot oberoendet skall lösas med externa skyddsåtgärder, har ni 
exempel på dessa? 

a. Hur dokumenteras detta? 
b. Har ni varit med om att ansöka om förhandsbesked hos revisorsnämnden? 

i. Hur går denna process till? 
12. Är era skyddsåtgärder utöver gällande lagstiftning som är unika för Ernst & Young? 

 
13. Hur har byråns kontroll system utvecklas under de senast 5 åren? 
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14. Det etiska klimatet kan beskrivas i metrologiska termer, som temperatur, nederbörd 
eller vind, någonting som påverkar en individs känslor. Kan du beskriva det etiska 
klimatet på Ernst & Young och finns det något sätt att mäta detta på? 

 
15. Det finns olika sätt att påverka individers beteende inom en organisation, exempelvis 

återkommande utbildningsprogram för de anställda. Finns det utbildningar inom E&Y 
som försöker påverka de anställdas beteende och i sådana fall görs det några 
uppföljningar på dessa utbildningar? 

 
16. Vet alla inom E&Y vad ett acceptabelt beteende är (gärna exempel)? och vilka 

konsekvenser skulle det få om någon uppför sig på ett oacceptabelt sätt (gärna 
exempel)? 

 
17. En författare som har används i denna studie hade väldigt starka åsikter om varför 

revisorer misslyckas att upprätthålla oberoendet. Finns det något generellt svar på den 
frågan? Finns det något sätt som är vanligare? 

 
 

Några case 
18. Ni kommer till revisionsklient och det visar sig att en av dina medarbetare bedriver ett 

dotterbolag tillsammans, vad skulle ni göra? 
 
19. Ni kommer till en gammal revisions klient och upptäcker att någon från er byrå har 

gjort redovisningen. Vad har ni för skyddsåtgärd mot detta 
 

20. Ni kommer på att en av medarbetarna i revisionsteamet har hjälpt klienten att värdera 
delar av sin verksamhet för försäljning. Vad skulle ni göra? 

 
21. Flera personer i ledningsgruppen hos en klient spelar ni golf med samt träffas på 

Rotary. Anser ni detta vara ett problem? Hur hanterar ni detta? 
 

22. Ni får påtryckningar av en klient att ni behöver sänka avgiften annars lämnar klienten 
er, hur hanterar ni denna situation?  


