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Sammanfattning 

 

Små onoterade bolag vänder sig ofta till kreditgivare för att låna kapital. Revisionen fungerar 

som en kontrollmekanism som syftar till att reducera risken med att informationen i de 

finansiella rapporterna inte speglar verkligheten. Eftersom kreditgivare i stor uträckning 

grundar lånebeslut till små företag på årsredovisningen så har kreditgivare ett stort intresse 

utav att revisionen håller en hög kvalitet. Revisorns faktiska oberoende är en förutsättning för 

att intressenter så som kreditgivare ska kunna känna tilltro till att de finansiella rapporterna 

ger en sanningsenlig bild av företagets ekonomiska ställning Det är lika illa om revisorn 

förefaller vara icke- oberoende eftersom ett dåligt rykte skadar revisionsbyrån och revisorn 

ifråga. Därmed är det viktigt att revisorer undviker situationer och omständigheter som 

tillsynes skulle kunna skada objektiviteten. 

 

Studiens frågeställning är; På vilket sätt upplever kreditgivare revisorns oberoende om i) 

revisorn har ett mångårigt revisionsuppdrag, ii) revisorns utför konsultuppdrag till samma 

företag som denne reviderar, iii) revisorn har ett ekonomiskt egenintresse i det företag han 

reviderar, och hur kan dessa potentiella oberoendehot påverka redovisningskvaliteten och 

låneansökan 

 

Huvudsyftet i denna studie är att studera kreditgivares uppfattning gällande revisorns 

oberoende om revisorn ifråga reviderar ett och samma företaget under många års tid, utför 

konsulttjänster åt det företag som han reviderar och har ett ekonomiskt intresse i det företag 

som han reviderar. Studiens delsyfte är att undersöka hur kreditgivare upplever att dessa tre 

oberoendehot påverkar redovisningskvaliteten och låneansökan. 

 

Jag har genomfört en kvalitativ studie där jag intervjuat fyra kreditgivare med ett egenhändigt 

konstruerar case som intervjuunderlag. Denna studie fokuserar på huruvida revisorn förefaller 

oberoende i kreditgivares ögon och inte huruvida revisorn i praktiken är oberoende. 

 

Den teoretiska referensramen innehåller teorier som förklarar syftet med och nyttan utav 

revision. Vidare diskuteras revisorns uppgift och revisorns oberoende samt kreditgivare och 

kreditgivning. Avslutningsvis diskuteras oberoendehot i form av längd på uppdraget, 

konsulttjänster och ekonomsikt intresse.  

 

Svaren och resonemangen ifrån kreditgivarna var blandade men det framkom att det finns en 

medvetenhet kring oberoendeproblematiken. Vidare framgick det utav respondenternas 

resonemang att vissa situationer som tillsynes skadar oberoendet också påverkar låneansökan 

negativt. 
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1. Inledning 
 

I denna del redogör jag för bakgrunden till problemet som jag studerar och för studiens syfte. 

Avsnittet avslutas med begreppsförklaringar och uppsatsens disposition. 

 

1.1 Problembakgrund 

 

I Sverige var 1895 det år då det för första gången lagstiftades att aktiebolag varje år ska 

revidera sina räkenskaper, i den upplagan av aktiebolagslagen fanns det inget specificerat 

gällande revisorns oberoende. De senaste hundra åren har revisionsbranschen i Sverige 

genomgått stora förändringar och i takt med att samhället har utvecklats har redovisningen 

blivit allt mer komplex och svårare att förstå för utomstående parter. Samtidigt har den ena 

stora redovisningsskandalen efter den andra uppdagats och efter kreugerkraschen 1932 

startade debatten gällande revisorns oberoende. Samhällets krav på reviderade räkenskaper 

har växt med tiden och sedan 1983 har alla aktiebolag omfattats av revisionsplikten och måste 

därmed ha en kvalificerad revisor som kontrollerar räkenskaperna.
1
 Detta innebär att de måste 

ha en revisors underskrift som visar att han eller hon kan bekräfta att det utifrån den 

granskning som är gjord, med största sannolikhet inte föreligger några oegentligheter som är 

väsentliga
2
.  En revisor skall förhålla sig oberoende i sitt arbete vilket närmare förklarat 

innebär att revisorn skall vara opartisk, självständig och objektiv i sin yrkesroll
3
. Revisorns 

oberoende är en förutsättning för att intressenter som kreditgivare ska kunna känna tilltro till 

att de finansiella rapporterna ger en sanningsenlig bild av företagets ekonomiska ställning.
4
 

Det är lika illa om revisorn förefaller vara icke-oberoende eftersom ett dåligt rykte skadar 

revisionsbyrån och revisorn ifråga. Därmed är det viktigt att revisorer undviker situationer och 

omständigheter som tillsynes skulle kunna skada objektiviteten
5
. 

 

Revisorns skyldigheter och förhållningssätt finns reglerade i revisionslagen och för att 

säkerställa revisorns oberoende inför varje nytt uppdrag innehåller Revisionslagen från 2002 

en analysmodell som syftar till att kontrollera om det föreligger omständigheter som kan 

missgynna förtroendet för en revisors opartiskhet, självständighet och objektivitet. En revisor 

bör förhålla sig självständig och opartisk i enighet med god revisionssed, vilken är den praxis 

som vuxit fram i revisionsbranschen genom åren. När det gäller revision är revisorns 

oberoende direkt kopplat till kvalitet och därmed är det viktigt för en revisionsbyrås anseende 

att deras revisorer förehåller, sig samt anses vara objektiva i sitt yrkesutövande.
6  

 

I dagens långkonjunktur är det allt fler företag som får problem med att finansiera sin 

verksamhet. Små onoterade företag har inte möjlighet att be sina aktieägare om 

kapitaltillskott, därmed är banklån oftast det rimligaste alternativet för att lyfta kapital. Små 

                                                 
1    Johansson Sven-Erik et al (2005) Uppdrag revision. Revisionsprofessionen i takt med förväntningarna? SNS 

Förlag s, 39  

2 SOU 2008:32 s. 13 

3 Diamant (2004), Revisorns Oberoende, Lustus Förlag s, 29-31 

4 Hayes  R et al. (2005) Principles of Auditing. McGraw-Hill. s 

5 Rocco, R, Vanasco (1996) Auditor independence: An international Perspective. Managerial Auditing Journal. 

11/9 s, 4-5 

6 Ruddock et al. (2006) Non-Audit Services And Earnings Conservatism: Is Audit Independence Impaired? 

Contemporary Accounting Research Vol 23 Nr 3 s, 701-710 
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onoterade bolag har i kreditgivningssammanhang nytta av revision eftersom det kan sänka 

företagets räntekostnader
7
. Inför ett beslut om kreditgivning behöver kreditgivaren tillräckligt 

mycket information om företaget för att kunna göra en riskbedömning som sedan ligger som 

underlag för att bevilja eller avslå låneansökan
8
. För att kunna bedöma den risk som föreligger 

tas en rad olika kvantitativa mått i beaktande som exempelvis företagets resultat men även 

kvalitativa faktorer, som företagets framtidsvision kan vara relevanta faktorer som tas i 

övervägande inför en kreditgivning. För att de finansiella rapporterna skall vara ett pålitligt 

underlag vid riskbedömning krävs det att informationen i dessa ger en rättvisande bild av 

företagets ekonomiska ställning och kreditgivaren är således den intressent som har störst 

nytta av revisionen.
9 

Förutsättningen för att en kreditgivare skall tillskriva revisorns 

underskrift värde är att revisorn förefaller oberoende i kreditgivarens ögon eftersom 

oberoendet står i direkt relation till kvalitén i revisionen
10

. Revisorns faktiska oberoende är 

väldigt svårt att mäta eftersom olika revisorer påverkas olika av olika omständigheter. 

Eftersom ett tillsynes oberoende kan skada förtroendet för en revisor lika mycket som ett 

faktiskt oberoende är det relevant att studera det uppfattade oberoendet.  

 

De potentiella hot som analysmodellen främst uppmärksammar är; egenintressehot, 

självgranskningshot, partställningshot, vänskapshot och skrämselhot. I denna studie har jag 

valt att fokusera på tre av dessa hot som analysmodellen uppmärksammar. Dessa tre är 

längden på uppdraget, vilket är en form av vänskapshot, vidare följer konsulttjänster som 

revisorn utför vid sidan av revisionen, vilket faller under självgranskningshot och slutligen 

revisorns ekonomiska intresse, vilket kategoriseras som egenintressehot. Argumentet för att 

studera just dessa hot är att tidigare studier visat tvetydiga resultat beträffande hur revisionens 

kvalitet påverkas av dessa tre oberoendehot. Oberoendehoten ser lite olika ut beroende på 

revisionsbyråns storlek samt hur många klienter de har. För en revisionsbyrå med liten 

klientbas kan risken för vänskaps, själgransknings och egenintressehot vara större i jämförelse 

med en revisionsbyrå som har en bredare klientbas.  

 

I svensk rätt finns idag inga bestämmelser som revisorsrotation. men det har tagits fram ett 

lagförslag om revisorsrotation var sjunde år
11

. Detta förslag omfattar noterade bolag men är 

av intresse eftersom det visar att lagstiftaren sammankopplar långa revisionsuppdrag med 

ökade risker. De senaste åren har studier snarare belyst positiva effekter av långvariga 

revisionsåtaganden, därmed finner jag det relevant att studera kreditgivares uppfattning 

beträffande längden på revisionsuppdraget 
12

 

 

Jävsreglerna på väg att lättas upp för små företag. Det i sin tur innebär att allt fler 

revisionsbyråer i större utsträckning kommer att erbjuda konsulttjänster vid sidan av 

revisionen
13

. Det ses som ett självgranskningshot om en revisor granskar sitt eget arbete 

eftersom revisorn inte kan förhålla sig opartisk i en sådan situation.
14

 Kinney lyfter dock fram 

                                                 
7 Blackwell et al. (1998) The value if auditors assurance: Evidence from loan pricing. Journal Accounting 

Research 36 s, 58-65 

8 Kling Svensson, K (1999) ,Credit intelligence in banks, Team offset & Media Malmö, s 2 

9 Diamant, A (2004) Revisorns oberoende. Om den svenska oberoenderegleringens utveckling, dess funktion 

och konstruktion. Lustus Förlag. s, 132-133  

10 Moberg, K (2003) Bolagsrevisorn. Nordstedts juridik AB s, 79 

11  Kaplan R.L (2004) The mother of all conflicts: auditors and their clients. The journal of corporate law s, 

363-366 

12 Svanström T (2008) Revision och rådgivning, Efterfrågan, kvalitet och oberoende. ( Avhandling, Umeå 

universitet s, 251 
13

 SOU 2008:79 s, 144 

14 Revisorslag § 21, SFS 2001:883 
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fördelar med att revisorn utför konsulttjänster vid sidan av revisionen för att det uppstår en 

kunskapsöverföring mellan konsult- och revisionsuppdragen.  
15

 

Resultat ifrån tidigare studier gällande revisorns ekonomiska intresse i det företag han 

reviderar har också genererat olikartade resultat.  Vissa forskare menar att oberoendet kan 

yttra sig genom att revisorn i fråga blir mindre villig att ifrågasätta tveksamheter i 

redovisningen för att hålla en fortsatt god relation till klienten.
16

 De Fond menar snarare att 

kostnader av ett försämrat rykte och eventuella rättsliga processer är höga att de utgör 

incitament för revisorer att behålla sin objektivitet.
17

 

 Eftersom kreditgivare är en viktig intressent som har intresse av att revisionen håller hög 

kvalitet och att redovisningen speglar företagets verkliga ekonomiska situation anser jag att 

det är relevant att undersöka hur de förhåller sig till dessa tre ovan nämnda oberoendehot. Det 

är inte säkert att dessa potentiella hot uppfattas som skadliga för revisions oberoende i 

kreditgivares ögon, det kan vara på det sättet att kreditgivare anser att dessa faktorer till och 

med tillför ett mervärde till revisionen, vilket är ett argument för att genomföra denna studie. 

 

Huruvida revisorn förefaller oberoende i en tredje parts ögon är möjligt att ta reda på eftersom 

det enbart handlar om en subjektiv bedömning av huruvida det föreligger omständigheter som 

kan ge indikationer om att revisorns oberoende kan vara hotat. I denna studie väljer jag att 

fokusera på hur en extern intressent, i form av kreditgivare ser på och tänker kring revisorns 

oberoende. Denna studie handlar inte om huruvida revisorn faktiskt är oberoende, eftersom en 

kreditgivare inte har tillgång till alla de omkringliggande faktorer som i realiteten kan påverka 

revisorns oberoende.  

 

Vid genomförandet av studien har jag valt att koncentrera mig på små företag, delvis för att 

tidigare studier av detta slag ofta fokuset på stora företag och för att små företag utgör 99% av 

företagen i Sverige och är därmed en överrepresenterad företagsgrupp
18

. 

Europakommissionen har beslutat att kriterierna för att klassas som små företag är att bolaget 

sysselsätter färre än 50 personer och den årliga omsättningen ej överskrider 10 miljoner Euro. 

2010 upphör små företag att omfattas av revisionsplikten, detta beslut grundar sig på att 

flertalet av de små företagen förmodligen kommer att fortsätta att dra nytta av de 

revisionstjänster som varje enskilt företaget behöver
19

.  En studie i England fann att 63% av 

de små företagen skulle fortsätta att nyttja externrevision om den var frivillig
20

. Jag menar att 

en studie av dessa slag därmed är motiverad eftersom avskaffandet av revisionsplikten inte 

utesluter en fortsatt efterfrågan av revisionstjänster bland små företag. Vidare kommer 

revisionsbranschen med största sannolikhet att fortsätta utvecklas för att kunna erbjuda fler 

tjänster till företag som i framtiden inte omfattas av den lagstadgade revisionen
21

. 

 

  

                                                 
15 Kinney  et al (2004) Auditor Independence, Non-Audit Services, and Restatements: Was The U.S Government 

Right? Journal of Accounting Research. Vol 42 nr 3 s, 566 

16  Kinney et al (2004) Auditor Independence, Non-Audit Services, and Restatements: Was The U.S Government 

Right? Journal of Accounting Research. Vol 42 nr 3 s, 565 

17 De Fond et al. (2002) Do non-audit service-fees impair auditor independence? Evidence from going concern 

audit opinions. Leventhal school of accounting s, 25-26 

18 http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/omforetagande/foretagochforetagande 

19 SOU 2008:32 

20 Collis et al. (2004) The Demand For The Audit In Small Companies In The UK. Accounting And Business 

Research, Vol 34, No 2 

21 Balans (2009) Nr 2 s, 20-21 
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1.2 Frågeställning 

 

På vilket sätt upplever kreditgivare revisorns oberoende om i) revisorn har ett mångårigt 

revisionsuppdrag, ii) revisorns utför konsultuppdrag till samma företag som denne reviderar, 

iii) revisorn har ett ekonomiskt egenintresse i det företag han reviderar, och hur kan dessa 

potentiella oberoendehot påverka redovisningskvaliteten och låneansökan? 

 

1.3 Syfte 

 

Huvudsyftet i denna studie är att studera kreditgivares uppfattning gällande revisorns 

oberoende om revisorn ifråga reviderar ett och samma företaget under många års tid, utför 

konsulttjänster åt det företag som han reviderar och har ett ekonomiskt intresse i det företag 

som han reviderar. Studiens delsyfte är att undersöka hur kreditgivare upplever att dessa tre 

oberoendehot påverkar redovisningskvaliteten och låneansökan. 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Jag kommer att avgränsa denna studie till att omfatta små svenska onoterade företag eftersom 

de i dagsläget omfattas av revisionsplikten och de kommer rimligtvis att i stor utsträckning 

fortsätta nyttja revisionstjänster efter revisionspliktens avskaffande.  Vidare motivering för 

denna avgränsning är att små företag vanligtvis vänder sig till banker för att låna kapital. För 

att uppnå syftet med studien är studien avgränsad till att inkludera de kreditgivare som jobbar 

på svenska banker med kreditgivning till små företag. 

 

 

1.5 Begreppsdefinitioner 

 

Oberoende - En revisor som är oberoende utför sina uppdrag med integritet, opartiskhet och 

objektivitet
22

. 

 

Intressent - alla agenter som har företagets goda hälsa och utveckling som ett primärt 

intresse
23

. 

Små företag - företag som sysselsätter maximum 50 personer och vars balansomslutning eller 

omsättning inte överstiger 10 miljoner Euro per år
24

. 

 

Konsulttjänster - I denna studie avser konsulttjänster redovisningstjänster, skatterådgivning 

samt investeringsrådgivning. 

 

 

 

 
 

 

                                                 
22 Barizah, N (2005) Factors Influencing Auditor Independence: Malaysian Loan Officers' Perceptions. 

Managerial Auditing Journal. Vol 20 nr 8 s, 806 

23 Yvon et al. (2005), Stakeholder Theory In Perspective, Corporate Governance Journal Vol 5, nr 2 s, 8 

24 EU 2003/361/EC 
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1.6 Disposition 

 
Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska metoden kommer först eftersom den presenterar utgångspunkter för min 

forskning. I denna del av beskriver jag mitt val av ämne, min förförståelse inom området samt 

vilket perspektiv studien har. Vidare presenteras det vetenskapliga angreppssättet, min 

kunskapssyn och val av arbetsmetod, avslutningsvis diskuteras insamling och kritik av 

litteratur.  

 

Teoretisk referensram 

Denna del av studien är essentiell eftersom läsaren här får ta del av tidigare forskning inom 

mitt valda problemområde. Den teoretiska referensramen är indelad i tre delar och 

konstruerad utifrån studiens syfte och den inleds med en presentation av agentteorin och 

intressentmodellen vilka är mycket viktiga för studien eftersom de förklarar nyttan med 

revision. Vidare presenteras revisorns uppgift och kreditgivare och kreditgivning.  I del två 

diskuteras revisorns oberoende samt god revisionssed. I del tre presenteras hot mot 

oberoendet, längd på uppdraget, konsulttjänster, ekonomiskt intresse samt eliminering av 

identifierade hot. Slutligen sammanfattas den teoretiska referensramen. 

 

Praktisk metod 

I denna del av uppsatsen diskuteras urvalet samt konstruktionen av case och casefrågorna. 

Vidare presenteras studiens access och den valda intervjutekniken. Avslutningsvis diskuteras 

styrkor och svagheter med den valda forskningsansatsen. 

 

Empiri 

Empirin presenterar det intervjumaterial som jag fått genom att intervjua fyra kreditgivare. 

Empirin presenteras skilt ifrån analysen för att läsaren själv ska kunna bilda sig en uppfattning 

om materialet utan att blir påverkad av mina analyser och uppfattningar. 

 

Analysen 

Eftersom jag i analysen drar kopplingar mellan det empiriska materialet och den teoretiska 

referensramen är det lämpligt att analysen placeras efter empirin.  

 

Slutsatser 

I denna del av studien återknyter jag till studiens syfte, lägger fram de viktigaste slutsatserna 

som jag kommit fram till och redogör för hur jag uppfyllt syftet och svarat på min 

forskningsfråga. Jag lägger fram ett förslag på vidare forskningen och för en avslutande 

diskussion om sanningskriterier. 

 

Referenser och bilagor 

I bilaga 1 bifogas det case och casefrågor som jag använt som underlag vid intervjuerna. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
 

2.1 Ämnesval 

 

Jag hade på förhand bestämt mig för att skriva om revisorns oberoende eftersom det är ett 

ämne som jag tycker är väldigt intressant. Mitt intresse för ämnet väcktes när jag läste en kurs 

på masterutbildningen som heter advanced auditing. Kursen ökade min förståelse gällande 

revisorns oberoende samt för den potentiella problematik som är knuten till begreppet. 

Eftersom jag redan bestämt mig för ämne började jag direkt att söka mer information kring 

revisorns oberoende i Universitetsbibliotekets databas och märke väldigt snabbt att det 

tidigare gjorts väldigt många studier inom området. Jag lät intresset styra och höll fast vid mitt 

valda ämnesområde, utmaningen låg i att hitta en infallsvinkel som det inte gjort fullt lika 

många studier kring. Efter ett tips från min handledare beslutade jag att lägga fokus på 

kreditgivares uppfattning gällande revisorns oberoende eftersom det speglar en tredje parts 

uppfattning beträffande revisorns oberoende.   

 

2.2 Förförståelse 

 

Mina tidigare kunskaper inom området är främst teoretiska. Jag har läst International Business 

Program till kandidatnivå, utbildningen innehöll inga revisionskurser men ett antal 

redovisningskurser som hade små inslag av revision. Jag valde inriktning redovisning/revision 

på masterutbildningen och det var under denna utbildning som jag fick mer djupgående 

kunskaper kring revisorns oberoende samt hur viktigt oberoendet är för revisionsyrket. Jag har 

ingen praktisk erfarenhet av revision men har jobbat med redovisning och har därmed fått en 

större inblick i revisorns uppgift. De erfarenheter och kunskaper som man har med sig sedan 

tidigare när man utför en studie påverkar studien
25

. Jag har valt min teoretiska referensram 

utifrån vad jag anser vara relevant och viktigt för studiens syfte och frågeställning, detta val är 

dock till stor del styrt av den förförståelse som jag har sedan tidigare och jag presenterar allt 

material utifrån mina egna tolkningar och den världsbild som jag har.
26

 Jag tror att min 

förförståelse har underlättat vid konstruktionen av den teoretiska referensramen eftersom jag 

genom kurser i redovisning/revision har fått en ökad förståelse för vilka teorier som är 

relevanta för mitt problemområde. Min personliga uppfattning är att revisorns oberoende 

borde vara viktigt vid en kreditgivning men jag har hela tiden haft i åtanke att kreditgivare 

inte nödvändigtvis delar min uppfattning och jag har därmed ingen förutfattad mening 

gällande respondenternas svar.  

 

I min kandidatuppsats använde jag mig också av en kvalitativ metod där jag utförde semi-

strukturerade intervjuer vilket jag anser påverkar denna studie positivt eftersom jag sedan 

tidigare har en viss praktisk erfarenhet av att utföra intervjuer. 

  

                                                 
25 Johansson Lindfors, Maj-Britt (1993) Att utveckla kunskap. Studentlitteratur s, 25 

26 Lindholm Stig (1999) Vägen till vetenskapsfilosofin. Academia adacta AB s, 73-75 
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2.3 Perspektiv 

 

Denna uppsats har ett kreditgivarperspektiv, valet av perspektiv baseras på att kreditgivare 

använder sig av årsredovisningen som ett underlag för riskbedömning vid en kreditgivning
27

. 

Därmed har kreditgivare ett stort intresse av att informationen i årsredovisningen speglar 

verkligheten och att revisionen håller en hög kvalitet. För små företag är kreditgivare mycket 

viktiga intressenter eftersom företag främst vänder sig till dessa för att låna kapital. Det är 

viktigt att utse ett perspektiv som passar den studie som skall utföras eftersom olika forskare i 

regel har olika värderingar och förhållningssätt till sin forskning. Utan ett tydligt perspektiv 

ökar risken för att forskarens egna värderingar färgar studien i allt för stor utsträckning.
28

  

 

Valet av perspektiv är även viktigt eftersom det till stor del påverkar hur läsaren uppfattar och 

tolkar problemformulering
29

. Sett till min frågeställning och mitt syfte med studien menar jag 

att kreditgivarperspektivet är ett lämpligt perspektiv för denna studie eftersom huvudsyftet i 

denna studie är att studera kreditgivares uppfattning gällande revisorns oberoende om revisorn 

ifråga reviderar ett och samma företag under många års tid, utför konsulttjänster åt det företag 

som han reviderar och har ett ekonomiskt intresse i det företag som han reviderar. Studiens 

delsyfte är att undersöka hur kreditgivare upplever att dessa tre oberoendehot påverkar 

redovisningskvaliteten och låneansökan. Valet av perspektiv är vidare viktigt för denna studie 

eftersom det hjälpt mig att välja ut de teorier som är relevanta för studien. Eftersom jag valt 

ett kreditgivareperspektiv har jag inkluderat teorier som behandlar kreditgivare och 

kreditgivning i den teoretiska referensramen. 

 

2.4 Vetenskapligt angreppssätt 

 

Jag har utfört denna studie genom att först ta fram ett problemområde som jag ville skriva om.  

Utifrån det valda problemområdet konstruerade jag syftet med studien samt 

problemformuleringen, dessa ligger till grund för de teorier som jag valt. Med teorierna som 

bas skapade jag ett case med tillhörande intervjufrågor som i sin tur är utgångspunkten för den 

empiriska delen av denna studie. Detta är ett deduktivt angreppssätt eftersom jag först valde 

specifika teorier som i sin tur ligger till grund för empirin i denna studie
30

.  

 

Vid insamlandet och sammanställandet av det empiriska materialet föreföll teoridelen en 

aning tunn därför gick jag tillbaka och kompletterade den genom att utveckla avsnittet om 

kreditgivare och kreditgivning. Kreditgivarnas svar är essentiella för att uppnå syftet med 

studien som är att studera kreditgivares uppfattning gällande revisorns oberoende om revisorn 

ifråga reviderar ett och samma företag under många års tid, utför konsulttjänster åt det företag 

som han reviderar och har ett ekonomiskt intresse i det företag som han reviderar. Studiens 

delsyfte är att undersöka hur kreditgivare upplever att dessa tre oberoendehot påverkar 

redovisningskvaliteten och låneansökan. Jag kompletterade teorin något efter att empirin 

skapats men i huvudsak har jag utgått ifrån den teoretiska referensramen för att göra studien. 

  

  

                                                 
27 Svedin J (1992) Kreditgivning och Kreditbedömning av företag. Almqvist & Wiksell Förlag AB s, 8-11 

28 Svenning Conny (2003) Metodboken. Lorentz förlag s, 22 

29 Lundahl et al (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Lund studentlitteratur s, 62-63 

30 Bryman et al (2003) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber ekonomi. s, 25 
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2.5 Kunskapssyn och val av arbetsmetod 

 

I denna studie har jag valt en kvalitativ undersökningsmetod där jag konstruerat ett case med 

tillhörande intervjufrågor och intervjuat kreditgivare för att uppnå syftet med uppsatsen vilket 

är att studera kreditgivares uppfattning gällande revisorns oberoende.  En kvalitativ 

undersökningsmetod är direkt lämplig för denna studie eftersom jag kan göra en 

undersökande studie som ger mig en djupare förståelse av studieområdet
31

. Jag har genom att 

utföra direktintervjuer kunnat gå djupare in i problemområdet och kunnat tolka kreditgivarnas 

svar och argument. Jag har fokuserat på innebörden av de ord och argument som 

kreditgivarna använder sig av när som svarar på frågor om de potentiella oberoendehot som 

jag inkluderat i studien. Jag ville inte nå många kreditgivare men istället ta del av 

bakomliggande resonemang till kreditgivarnas svar och kunna identifiera nyanserade 

skillnader i kreditgivarnas svar. Mitt syfte med att genomföra en kvalitativ studie var att få 

fram specifika skillnader i åsikter och tankegångar hos de intervjuade kreditgivarna och jag 

var inte ute efter generella kortfattade svar .
32

  

 

I denna studie kan jag inte komma fram till någon absolut sanning eftersom det sociala 

sammanhanget förändras beroende på vilka aktörer som medverkar, samtidigt som forskarens 

förförståelse är direkt avgörande för hur det sociala sammanhanget tolkas.
33

  Mitt syfte är 

dock inte att generalisera ett resultat, utan att få en mer djupgående kunskap samt förståelse 

för det område som jag studerar. 

 

Den frågeställning som jag använt mig av; hur ser kreditgivare på revisorns oberoende 

beträffande storleken på arvodet, konsulttjänster och längd på uppdraget, och på vilket sätt 

kan dessa potentiella hot mot oberoendet påverka en låneansökan, har en typiskt hermeneutisk 

karaktär eftersom den är av tolkande och undersökande karaktär.
34

 Denna frågeställning 

tillåter mig att gå djupare in på de tre i frågeställningen nämnda områdena som tillsammans 

utgör en del av ett vidare begrepp som är revisorers oberoende. Frågeställningen är tolkande 

och inte generaliserande vilket innebär att jag genom att begränsa antalet kreditgivare i min 

undersökning har kunnat gå djupare in i det valda problemområdet. 

 

Då jag valt en kvalitativ arbetsmetod har jag träffat mina respondenter och har därmed under 

intervjutillfällena kunnat tolka deras svar utifrån det specifika sociala sammanhang som 

förelåg under intervjutillfället.  

 

2.6 Insamling och kritik av litteratur 

 

Efter att jag valt problemområde började jag söka efter relevant information för att kunna 

utforma problembakgrunden och bygga en teoretisk referensram utifrån studiens syfte. 

 

De sökord som jag främst använt mig av när jag sökt material till denna studie är: ”auditor 

independence”,  ”creditors and auditor independence” , ”auditor independence in small 

companies”, ”credit grants small companies”, ”creditors and small companies”, ”audit quality 

and auditor independence”, ”revisorns oberoende” ” kreditgivare och revisorns oberoende”, 

”kreditgivning till små företag”, ”kreditgivare och små företag” och ”kvalitet på revisionen 

                                                 
31 Lundahl et al. (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Lund studentlitteratur. s, 62 

32 Kvale Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur s, 36-37 

33 Bryman et al. (2003) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber ekonomi. s, 442 

34 Allwood (2004) Perspektiv på kvalitativ metod. Lund Studentlitteratur. s, 15 
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och revisorns oberoende” 

 

Med hjälp av dessa sökord sökte jag främst efter vetenskapliga artiklar i 

Universitetsbibliotekets databaser där jag fick mest relevanta träffar i Emerald fulltext och 

Business source premier. Dessa databaser innehåller artiklar från olika tidningar och andra 

offentliga publiceringar. Det kändes lämpligt att använda dessa sökmotorer eftersom material 

som läggs ut i dessa databaser granskas. När jag läste igenom artiklar som jag hade hittat 

använde jag tre kriterier för att välja källor. Först och främst var det viktigt att källan inte var 

för gammal eftersom nyare källor oftare stämmer bättre överens med den verklighet som råder 

i dagsläget än vad gamla källor gör
35

.  Jag har konsekvent försökt att använda nya källor, 

eftersom revisionsbranschen kontinuerligt förändras är det viktig att den teoretiska 

referensramen bygger på aktuella källor. 

 

Det andra kriteriet som jag utgått ifrån är under vilka omständigheter som källan skapats och i 

vilket syfte. Detta kriterium har jag använt mig av för att bedöma om författaren till materialet 

har något intresse av att lämna missvisande uppgifter om verkligheten.
36

 Självklart kan jag 

inte garantera att inte någon av källorna innehåller missvisande uppgifter men jag har valt de 

källor där jag inte funnit någon indikation på att informationen skulle misstämma med 

verkligheten.  Detta har jag delvis gjort genom att kontrollera om andra forskare har referat 

till dessa källor och om källorna frekvent har blivit refererade till tidigare har det i mina ögon 

ökat trovärdigheten på innehållet i källan. Det sista kriteriet som jag haft i åtanke är om källan 

är komplett, alternativt om den blivit ändrad
37

. I de fall då det framgått att endast delar av 

källan blivit publicerad har jag kollat upp originalkällan för att säkerställa att källan inte blivit 

ändrad. 

 

När det gäller metoden har jag främst använt böcker som jag hittat i ALBUM på 

universitetsbibliotekets webbsida. För att hitta vetenskapliga referenser till metoden har jag 

använt mig av sökorden; ”Qualitative research”, ”Qualitative methodology”, ”Theoretical 

methodology qualitative research”, ”research” och ”kvalitativ forskning”, ”kvalitativ 

forskning och intervjuer”, ”kvalitativa forskningsintervjuer” och ”kvalitativ forskningsmetod” 

 

Jag har använt mig av revisionslagen och revisorslagen som är viktiga källor eftersom de 

reglerar revisionsyrket, och Statens offentliga utredning 2008:32 som är essentiell för denna 

studie eftersom den påvisar ett fortsatt behov av revision efter revisionspliktens avskaffande, 

samt SOU 2008:79 som behandlar lättnad av jävsregler för små företag även proposition 

2000/01:46 som är viktig då den innehåller bakomliggande argumentation för 

analysmodellens utformning. Vidare har jag använt prop 2008/09:135 som av relevans för 

denna studie eftersom det är ett förslag för revisorsrotation var sjunde år. 

 

Jag har i viss utsträckning använt mig av Balans som inte är en vetenskaplig tidning men som 

inom yrkesprofessionen erkänns som en av de bästa redovisnings- och revisionstidningarna. 

Tidningen publicerar väldigt aktuell information om förändringar i revisionsbranschen vilket 

gör att det är en väldigt aktuell källa inom området.  

 

Jag har försökt minimera användning av hemsidor i de fall där jag funnit alternativa källor 

eftersom hemsidor uppdateras eller ändras och därmed kan informationen på dessa vara svår 

                                                 
35 Thuren (2005) Källkritik. Liber, s 12-14 

36 Bell J (1993) Introduktion till forskningsmetodik. Lund studentlitteratur s, 69 

37 Bell J (1993) Introduktion till forskningsmetodik. Lund studentlitteratur s, 69 
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att återfinna i efterhand. Dessutom väljer organisationer själva vilken information som 

publiceras och på vilket sätt den skall läggas fram. 

 

 

 

 

 

  



 
11 

 

 

 

3. Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel presenteras de teorier som är relevanta för studiens syfte och frågeställning. 

Teorierna utgör en grund för studiens empiriska del samt för slutsatserna. Kapitlet är indelat 

i tre delar, i den första ges en presentation av agentteorin för att förklara nyttan med revision. 

Vidare presenteras intressentmodellen och revisorns uppgift samt kreditgivare och 

kreditgivning. I del två diskuteras revisorns oberoende samt god redovisningssed, dessa är 

viktiga för läsaren eftersom de återger vilken roll samt vilka skyldigheter en yrkesverksam 

revisor har. I den tredje och avslutande delen behandlas hot mot oberoendet, längd på 

uppdraget, konsulttjänster och revisorns ekonomiska intresse, samt eliminering av 

oberoendehot. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

 

3.1Agentteorin 

 

Agentteorin är väldigt viktig för denna studie eftersom den förklarar nyttan med revision. 

Teorin baseras på antagandet att det finns en informationsasymmetri mellan principalen och 

agenten. Närmare förklarat tillsätter principalen (företagsägaren) en agent som skall leda 

företaget på uppdrag av principalen. Agentteorin utgår ifrån att principalen och agenten har 

olika egenintressen och att de även agerar utifrån dessa. Detta innebär alltså att även om 

företagsägaren är tydlig med sina mål och riktlinjer för hur företaget bör drivas är det inte 

säkert att agenten agerar på samma premisser eller delger företagsägaren all viktig 

information om företaget, och i sådana fall uppstår alltså informationsasymmetri. I många fall 

har företagsledaren bättre tillgång till information som rör företaget än vad företagsägaren har, 

och i viss mån väljer företagsledaren vilken information som presenteras för omgivningen 

samt på vilket sätt. Om ägaren och agenten är samma person elimineras risken för 

informationsasymmetri naturligtvis, och i annat fall används olika typer av 

kontrollmekanismer för att minska det asymmetriska flödet av information.
38

  

 

Olika typer av incitament, ofta i form av bonusprogram och utvecklade informationssystem 

för företagsledare används vanligtvis för att reducera informationsasymmetrin genom att de 

baseras på ägarens egenintresse. Studier inom området pekar dock på att oavsett vilka 

kontrollsystem som används elimineras inte förekomsten av informationsasymmetri utan 

dessa kontrollmekanismer har snarare en reducerande effekt.
39

 Även mellan kreditgivare och 

företagsledning råder informationsasymmetri eftersom kreditgivaren inte har tillgång till 

samma utförliga information gällande företagets finanser samt andra potentiella risker som 

företagsledningen själv har. Vid en låneansökan från ett företag gör kreditgivaren en 

riskbedömning och ju mer information om företaget som kreditgivaren kan tillgå desto lägre 

är risken för att godkänna lånet.
40

  Eftersom kreditgivaren vanligtvis inte har full insyn i ett 

företag är revisionen ett viktigt verktyg eftersom en revisor kräver att de finansiella 

rapporterna skall ge en rättvisande bild av företagets finansiella ställning, för att revisionen 

skall tjäna sitt syfte krävs det därför att revisorns utsago upplevs som tillförlitlig. Principal- 

agentförhållandet råder alltås inte enbart mellan företagsägare och företagsledning utan kan 

                                                 
38 Jean B, et al. (1998), Agency Theory And Organizational Analysis, Managerial Finance Vol 14 nr 4, s 6 

39 Stephen R, et al. (1997), Implications Of Total Quality Management for Agency Theory, Management 

Research News, s 22 s 

40 Joshua et al. (1995), Agency Theory: An Approach To Incentive Problems In Management Accounting, Asian 

Review Of Accounting Vol 3, nr 1, s 127-129 
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även appliceras på förhållandet mellan kreditgivare och företag. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

                                                                

 

 

 

 
                             Figur 1: Principal- agentförhållandet mellan företag och kreditgivare. Författarens egen.     
 

 

 

Bilden ovan illustrerar en kreditgivare som utfärdar ett lån genom att utifrån en 

riskbedömning ingå kontrakt med företaget gällande riktlinjer för hur en skuld skall 

återbetalas. Här kommer informationsasymmetrin in i bilden eftersom kreditgivaren vanligtvis 

har begränsad insyn i företaget och företagsledningen kan i viss mån välja vilken information 

som presenteras. Revisorns del i denna process kan likställas med en kontrollmekanism som 

syftar till att minska informationsasymmetrin mellan kreditgivare och företag. Den 

informationsasymmetri som uppstår mellan kreditgivare och företag går under begreppet 

”moral hazard
41

” och grundar sig på att kreditgivaren inte har obegränsad insyn i låntagarens 

verksamhet och vet med säkerhet inte heller vilka intentioner låntagaren har. Ju mer 

information kreditgivaren får om företaget desto mindre blir risken för kreditgivaren, om det 

däremot från kreditgivarens sida uppstår en misstanke om att revisorns utsago inte är 

tillförlitlig därför att denne påverkats av företagets egenintressen uppstår det problem 

eftersom nyttan med revisionen då reduceras. Exakt hur väl dessa kontrollmekanismer som 

syftar till att minska informationsasymmetrin fungerar i realiteten är svårt att mäta eftersom 

det är många olika faktorer som spelar in
42

. 

 

3.2 Intressentmodellen 

 

Modellen har som utgångspunkt att företaget är i centrum, alltså utgör själva kärnan i 

modellen men i takt med att samhället utvecklas finns det de som anser att det inte är 

självklart att det enskilda företaget utgör kärnan utan att förhållandet mellan företag och 

intressenter är för komplext för att beskrivas på det sättet. Jag menar dock att oavsett 

modellens simplifiering ger den en lättöverskådlig bild av företaget i förhållande till andra 

aktörer. Intressentmodellen har i vissa studier blivit kritiserad eftersom den inte analyserar 

eller förklarar processerna som skapar förhållandet mellan företaget och dess intressenter och 

att den därför inte djupgående redogör för förhållandet mellan aktörerna
43

. Kritiker till 

intressentmodellen medger också att trots sina brister är modellen funktionell och ger en 

                                                 
41 Porzecanski A C (2008) The constructive role of private creditors. Ethics and international affairs. Vol 17 nr 

2 s 19-23 

42 Healy M Paul et al. (2001) Information Asymmetry, Corporate Disclosures, And The Capital markets: A 

Review of Empirical Disclosure Literature. Vol 31 s, 410 

43 Susan et al. (1999), Toward A new Theory Of The Firm: A Critique Of Shareholder Theory, Management 

Decision 37/4, s 326 
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överskådlig bild av förhållandet intressenter emellan
44

. Definitionen av begreppet intressent 

har diskuterats frekvent i tidigare forskning och det finns en del olika dock snarlika 

definitioner. Mercier 1999 skrev att intressenter är ”alla agenter för vilka ett företags 

utveckling och goda hälsa är av primärt intresse”
45

. Även om det finns olika definitioner 

råder en gemensam konsensus om att alla intressenter har ett egenintresse i företaget och 

därmed värnar om sin relation med företaget under förutsättning att det egna intresset gynnas 

av en fortsatt relation. Intressenter brukar ofta delas in i två typer, primära intressenter som 

anställda, aktieägare, kunder, leverantörer och kreditgivare har ofta ett ganska nära band till 

företaget.  

 

När man talar om sekundära intressenter syftar man på dem intressenter som indirekt kan 

påverkas av företagets handlingar, i denna något diffusare kategori placeras ofta, samhället, 

konkurrenter och miljön.
46

 Diamant menar att företag har väldigt många intressenter som har 

ett intresse av att revisionen är tillförlitlig. Kreditgivare är en särskilt viktig intressentgrupp 

för små onoterade företag eftersom dessa ofta vänder sig till kreditinstitut för att låna kapital 

då de inte kan be sina aktieägare om kapitaltillskott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 
                                     Figur 2: Interna intressenter. Författarens egen 
 

 

Det har inte alltid varit lika självklart att kreditgivare varit en erkänd intressent men i takt med 

att låneinstitutens marknadsandelar ökat har även deras roll som intressent i företag 

uppmärksammats allt mer
47

. En kreditgivare som utfärdat ett lån till ett företag har ett intresse 

av att det resultatmässigt går bra för företaget eftersom det i sin tur minskar riskerna för att 

företaget inte skall kunna betala tillbaka i enlighet med överenskommen betalplan. De andra 

intressenterna i förhållande till kreditgivare är viktiga att ta i beaktande eftersom det innebär 

att företaget har fler parter att värna om och uppfylla skyldigheter mot samt betala tillbaka 

skulder till. Detta innebär att kreditgivare även måste bedöma företagets förhållande till andra 

intressenter och försöka bedöma om företagets finansiella ställning är tillräcklig för att kunna 

                                                 
44 Elena P et al. (2005), A Critique Of Stakeholder Theory: Management Science  Or A Sophisticated Ideology 

Of Control?, Emerald Group Publishing Limited Vol 5, nr 2, s 29 

45 Yvon et al. (2005), Stakeholder Theory In Perspective, Corporate Governance Journal Vol 5, nr 2 s, 8 

46 Yvon et al. (2005), Stakeholder Theory In Perspective, Corporate Governance Journal Vol 5, nr  2 s, 8 

47 Diamant, A (2004) Revisors oberoende. Om den svenska oberoenderegleringens utveckling, dess funktion 

och konstruktion. Lustus förlag. s, 132-133 
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uppfylla de krav som ställs av intressenterna.  

 

 

3.3 Revisorns uppgift 

 

En revisors uppgift är att självständigt och opartisk utöva revisionsverksamhet och revidera 

företagets räkenskaper. Revisorns skyldigheter och förhållningssätt finns reglerade i 

revisionslagen och en av de allra viktigaste grundstenarna för revisionsyrket är att en revisor 

skall följa god revisionssed.  I revisionslagen står det att en revisor skall: 

 

”granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning. 

Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver
48

” 

 

God revisionssed återfinns i aktiebolagslagen och den är grundad på normer som kompetens, 

förtroende, oberoende och tystnadsplikt, det innebär att en revisor måste leva upp till dessa 

för att inte frångå god revisionssed
49

. Revisorn skall granska att redovisningen blivit upprättad 

i enighet med dem regler och normer som finns. En utförd revision frånskriver inte ledningen 

dess ansvar och revisorns uppgift är inte heller att garantera att det inte finns några 

felaktigheter i de finansiella rapporterna. Vad som kan fastställas utifrån det arbete som 

revisorn lagt ner på revisionen är att har han eller hon inte lokaliserat några fel som i 

förhållande till företagets verksamhet är väsentliga. I revisionslagen § 20 finns det riktlinjer 

för hur en revisor bör agera i sin yrkesroll, det står att: 

 

”En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och 

självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. revisionsverksamheten skall 

organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet säkerställs
50

”. 

 

Revisorns skyldighet är att upprätta en revisionsberättelse efter att de finansiella 

räkenskaperna reviderats. Revisionsberättelsen skall inkludera sådana upplysningar som 

lagstiftningen ifråga kräver. Det svenska regelverket för revisionsverksamhet är alltså 

principbaserat i motsats till regelbaserat lagsystem som i USA. Huvudargumentet för det 

principbaserade systemet är att det är svårt att hitta kryphål i regler som grundar sig på 

principer och förhållningssätt.   

 

Revisorns uppgifter som finns reglerade i lag är självklart en fundamental aspekt av 

revisionsverksamheten. Problem kan dock uppstå om förväntningarna på revisionen skiljer sig 

ifrån revisionens verkliga uppgift. Regelverket kring revision blir allt mer komplext i takt 

med utvecklingen i samhället och därmed kan förväntningarna på revisionen öka. Detta 

problem är dock inte identifierat bland banker då det förefaller som att bankerna har likadana 

förväntningar på revisionens syfte som revisorerna själva.
51

 

 

  

                                                 
48 Revisionslagen 1999, SFS 1999:1079 

49 Aktiebolagslagen (2005:551) 

50 Revisorslag 2001 § 20, SFS 2001:883 

51 Balans (2008) nr 2, s, 35 
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3.4 kreditgivare och kreditgivning 

 

Diamant menar i sin doktorsavhandling att kreditgivaren är den intressent som har störst 

intresse av revisionen eftersom revisionen ger en indikation om ifall låntagaren kan betala 

tillbaka eller inte
52

. Om en revisor som inte är oberoende har lämnat en ren revisionsberättelse 

är det inte säkert att de finansiella rapporterna speglar företagets verkliga ekonomiska 

ställning. Att revisorns oberoende har en central betydelse har blivit alltmer uppenbart och 

uppmärksammat i takt med att stora redovisningsskandaler har chockerat marknaden.  

 

Förutom att kreditgivare själva har ett stort egenintresse i att testa återbetalningsförmågan hos 

den som lånar är kreditgivarprocessen delvis reglerad genom lag. I lagen om bank- och 

finansieringsverksamhet står det att: 

 

”Innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja en kredit skall det pröva risken för att de 

förpliktelser som följer av kreditbeslutet inte kan fullgöras
53

” 

 

Lagen säger att om en kreditgivare genom prövning kommer fram till att klienten inte kan 

fullgöra ett kreditavtal är kreditgivaren skyldig att avslå ansökan. Det skiljer mellan olika 

kreditgivare exakt hur de går tillväga för att bedöma riskerna vid kreditansökningar men 

Svensson har i sin forskning kommit fram till att när det gäller små företag och kreditgivning 

görs en bedömning gällande återbetalningsförmåga som baseras på företagets årsredovisning. 

Storleken på låneansökan i förhållande till företagets resultat utgör en grund för 

kreditbedömningen. vidare kompletteras denna information med en uppskattning av företagets 

framtid och den bransch som företaget tillhör, det är ofta viktigt för kreditgivaren att föra ett 

samtal med klienten ifråga för att kunna bilda sig en god uppfattning om företagets 

framtidsvision.
54  

 

Bruns menar i sin doktorsavhandling att lönsamhet som fastställs utifrån ett företags 

resultatrapport ofta används som bedömningsunderlag vid en kreditansökan eftersom det är ett 

kvantitativt mått som är enkelt att mäta
55

. För kreditgivare fungerar reviderade 

resultatrapporter som en säkerhet att siffrorna stämmer och det minskar kreditgivarens risk, 

därmed har kreditgivare ett intresse av att företag fortsätter att anlita revisorer som reviderar 

räkenskaperna även om revisionsplikten avskaffas
56

. Blackwell et al. har kunnat visa att små 

företag genom att använda sig av revision sänkt sina räntekostnader
57

. 

 

Studier har visat att revisorn är en viktig part vid en kreditgivning eftersom denne har som 

uppgift att agera som en oberoende utomstående part men har samtidigt insyn i företagets 

verksamhet
58

. Utan en revisor som reviderar räkenskaperna tvingas kreditgivare att utföra 

egna granskningar för att säkerställa tillförlitligheten i årsredovisningen. Det innebär en större 

                                                 
52 Diamant, A (2004) Revisors oberoende. Om den svenska oberoenderegleringens utveckling, dess funktion 

och konstruktion. Lustus förlag. s, 132-133 

53 Lag om bank- och finansieringsrörelse, SFS 2004:297 8 kap 1 § 

54 Svedin J (1992) Kreditgivning och Kreditbedömning av företag. Almqvist &  Wiksell Förlag AB s, 8-11 

55 Bruns V (2004) Who receives bank loans? A study of lending officers' assessments of loans to growing small 

and medium- sized enterprises. Avhandling Handelshögskolan Jönköping s, 142 

56 Booth et al (2006) Loan collateral decisions and corporate borrowing costs. Journal of money, credit and 

banking. Vol 38 No 1 s, 89 

57  Blackwell et al. (1998) The value if auditors assurance: Evidence from loan pricing. Journal Accounting 

Reaserch 36 s, 58-65 

58 Svensson B (2003) Redovisningsinformation för bedömning av små och medelstora företags kreditvärdighet. 

Avhandling Uppsala universitet s, 184 
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arbetsbörda samt högre kompetenskrav på kreditgivare och med tidigare utredningar som 

underlag är det rimligt att anta att kreditgivare i stor utsträckning fortsatt kommer att ställa 

krav på att låneansökande företag ska ha en revisor även efter att revisionsplikten för små 

företag avskaffas.
59

 

 

 

 

3.5 Revisorns oberoende 

 

Eftersom oberoende är en av de viktigaste grundstenarna inom revisionsverksamheten och 

god revisionssed är det viktigt att förstå innebörden av begreppet. Oberoende brukar 

vanligtvis sammankopplas med integritet, opartiskhet och objektivitet
60

. 

 

”Revisorns oberoende är, vid sidan av revisorns yrkeskompetens revisorns huvudsakliga 

medel för att garantera revisionens kvalitet.”
61

 

 

Om en revisor faktiskt är oberoende (Independence in fact) i enighet med god revisionssed 

förhåller han/hon sig i praktiken opartisk samtidigt som han utför sitt uppdrag med 

objektivitet och integritet, alltså påverkas inte revisorns av eventuella oberoendehot. Att en 

revisor förhåller sig oberoende i sitt yrkesutövande betyder inte nödvändigtvis att han 

förefaller oberoende i utomstående intressenters ögon. För tillförlitligheten skull är det viktigt 

att den som tar del av revisorns utsago även uppfattar revisorn i fråga som oberoende 

(Independence in appearance). För att en revisor skall förefalla oberoende i tredje parts ögon 

är det viktigt att denne ser till att undvika situationer och omständigheter som tillsynes skulle 

kunna skada objektiviteten.
62

  Eftersom det påverkar den uppfattade kvalitén i revisionen om 

en revisor förefaller vara oberoende är det alltså inte bara viktigt att revisorn i realiteten 

förhåller sig oberoende i sin yrkesverksamhet, det är även viktigt att revisorn uppfattas som 

oberoende av omgivningen. 

 

Vanasco menar att en revisors oberoende hänger ihop med den moral som den enskilde 

revisorn har men även den kulturella aspekten är en viktig faktor som spelar in eftersom 

moralen blir formad i den miljö och kultur som man växer upp i.
63

 

 

 

3.5.1 God revisionssed 

 

I FAR:s samlingsvolym och i RS (Revisionsstandard i Sverige) återfinns regler som ger 

revisorer stöd och riktlinjer att följa i olika situationer, dessa regler är förenliga med god 

revisionssed som i övrigt inte är definierad och specificerad genom lagar och regler utan är en 

praxis som har vuxit fram inom revisionsområdet genom åren.  Enligt revisionslagen skall 

revision utföras i enighet med god revisionssed och den är därför ett viktigt fundament för 

revisorer. Revisorns oberoende tillsammans med kompetens och tystnadsplikt är de 

                                                 
59  SOU 2008:32 

60 Barizah, N (2005) Factors Influencing Auditor Independence: Malaysian Loan Officers' Perceptions. 

Managerial Auditing Journal. Vol 20 nr 8 s, 806 

61 Moberg (2003) Bolagsrevisorn. Nordstedts juridik AB 5, 79 

62 Rocco, R, Vanasco (1996) Auditor independence: An international Perspective. Managerial Auditing Journal. 

11/9 s, 4-5 

63 Vanasco et al. (1997) Auditor Independence: An International Perspective. Managerial Auditing Journal. Vol 

12 nr 9. s, 498-502 



 
17 

 

byggstenar som tillsammans bidrar till förtroendet för revisionen och till att upprätthålla god 

revisionssed. Det är revisorsnämndens ansvar att säkerställa att god revisionssed utvecklas på 

ett fullgott sätt, och att god revisionssed utvecklas i takt med förändringar på marknaden och 

uppdateringar i redovisnings och revisionsregler.
64

 En revisor som följer god revisionssed 

skall revidera årsredovisningen för att upptäcka eventuella fel som är väsentliga, dock får inte 

revisorns garantera att det inte finns några väsentliga fel. 

 

3.6 Hot mot oberoendet 

 

I takt med tiden har komplexiteten i redovisningen ökat och därmed har även revisionens 

betydelse ökat. I Sverige finns ett regelverk i form av revisionslagen gällande revision, det 

specificerar vilka som omfattas av revisionsplikten och hur och när en revision bör utföras. 

Lagen syftar till att revisionsverksamhet skall utformas på ett sätt som gör att opartiskhet, 

självständighet och objektivitet säkerställs. Ramverket är principbaserat och därför är praxis 

och sedvanor inom yrkeskåren viktiga indikatorer för revisorers förhållningssätt i olika 

situationer. För att förstärka kontrollmekanismerna och underlätta för revisorerna har 

Revisornämnden tagit fram en analysmodell som syftar till att kontrollera om det föreligger 

omständigheter som kan missgynna förtroendet för en revisors objektivitet, opartiskhet och 

självständighet i ett visst revisionsuppdrag.
65

 Innan en revisor eller en revisionsbyrå tar på sig 

ett nytt uppdrag skall revisorn pröva om det föreligger några hot som är direkt knutna till 

uppdraget.
66

 Analysmodellen fokuserar på fem olika oberoendehot, skrämselhot, vänskapshot, 

partställningshot, självgranskningshot och egenintressehot. Varvid självgranskningshot är det 

vanligaste förekommande oberoendehotet. 

Huvudsyftet i denna studie är att studera kreditgivares uppfattning gällande revisorns 

oberoende om revisorn ifråga reviderar ett och samma företag under många års tid, utför 

konsulttjänster åt det företag som han reviderar och har ett ekonomiskt intresse i det företag 

som han/hon reviderar. Studiens delsyfte är att undersöka hur kreditgivare upplever att dessa 

tre oberoendehot påverkar redovisningskvaliteten och låneansökan.  Eftersom fokus i denna 

studie ligger på längden på uppdraget, konsulttjänster och ekonomiskt intresse vilka var och 

en är en form av egenintresse-, självgransknings-, respektive vänskapshot kommer dessa tre 

hot att behandlas utförligare i slutet av kapitlet för att läsare skall få en kunskap om tidigare 

forskning kring dessa begrepp och hur de kan påverka oberoendet 

 

3.6.1 Längd på uppdraget  

Det skiljer mellan olika länder hur lagstiftaren ser på revisorsrotation och kvaliteten på 

revisionen. I svensk rätt finns inga bestämmelser om revisorsrotation till skillnad får USA där 

alla bolag som är noterade på den amerikanska börsen måste byta huvudansvarig revisor 

minst var femte år.
67

. Det har i Sverige tagits fram ett lagförslag om revisorsrotation var 

sjunde år
68

.  Förslaget omfattar noterade bolag men det visar att lagstiftaren ser fördelar med 

att gå över till ett system som säkerställer att en revisor inte sitter på ett uppdrag under många 

år. Tidigare studier inom området har visat olika resultat med de senaste åren har många 

studier pekat på positiva effekter med att en revisor har ett uppdrag under lång tid.  

                                                 
64 Revisorslag  2001 § 3, SFS 2001:883 

65 Balans (2003) nr 10  

66 FAR (2005) samlingsvolym del 2, s 240 

67  Kaplan R.L (2004) The mother of all conflicts: auditors and their clients. The journal of corporate law s, 

363-366 

68  Prop 2008/09:135 
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En negativ konsekvens av ett mångårigt revisionsuppdrag är att ett vänskapshot riskerar växa 

fram med tiden eftersom revisorn bygger upp en relation till klienten och oberoendet kan 

påverkas av den personliga relationen som byggts upp.
69 

Ping et al diskuterar i sin studie att 

om en revisor stannar länge vid ett och samma uppdrag blir han/hon med tiden rutinmässig i 

sitt yrkesutövande och riskerar därmed att missa potentiella oegentligheter eller felaktigheter 

till följd av en mer avslappnad inställning som växer fram med tiden.
70

  En revisor som 

stannar länge vid ett uppdrag börjar i takt med tiden att utföra sitt uppdrag mer vanemässigt 

och kan därmed missa nya hot eller omständigheter som företaget står inför. Revisorn faller 

med tiden tillbaka på tidigare års resultat och omständigheter vilka i sin tur kan verka negativt 

för revisionen. Parkhe menar att ett ökat samarbete utvecklas med tiden mellan klienten och 

revisorn vilket kan innebära att revisorn med tiden litar allt mer på företagsledaren och 

ifrågasätter mindre
71

. 

Alla är inte överens om att ett långt revisionsuppdrag i realiteten innebär en försämrad kvalitet 

på revisionen. De senaste åren har snarare flera studier kommit fram till att det verkar positivt 

för revisionen om en revisor är med och reviderar ett företag under lång tid. Det finns de som 

menar att ett långt revisionsuppdrag gagnar kvalitén eftersom revisorn med tiden får mer och 

mer kunskap om risker som är specifika för företaget samt en bättre insyn i hur företaget styrs 

och vilka potentiella hot som föreligger, med andra ord kan revisionskvaliteten öka under 

förutsättning att revisorn behåller sitt oberoende.
72 

 En studie på små och medelstora företag 

genererade ett resultat som visar att kvaliteten på redovisningen samt revisionen blir bättre 

desto längre tid uppdraget fortlöper.
73

 

Studier har också visat att ett långt revisionsåtagande inte nödvändigtvis påverkar kvaliteten 

på revisionen men att det i vissa fall kan gynna klienten att byta revisor i takt med att 

klientens behov ändras, exempelvis om ett företag expanderar till ett affärsområde som 

revisorn i fråga har dålig kännedom om 
74

. Johnson et al kom i sin studie fram till att korta 

revisorsuppdrag generellt medför sämre kvalitet på redovisningen i förhållande till längre 

revisionsuppdrag med anledning av att revisorn inte hunnit bli ordentligt insatt i företaget och 

dess verksamhet
75

. Summer påpekar att en revisor inte hinner bygga upp ett gott rykte vid 

kortare revisionsuppdrag och det kan därmed påverka revisionskvaliteten negativt
76

. För ett 

företag som byter bransch kan det vara av föredel för revisionskvaliteten att byta revisor till 

en revisor som har bättre branschkännedom och därmed är insatt i nya risker respektive 

möjligheter.
77

 

  

                                                 
69 Prop 2000/01:146 s, 103 

70 Ping et al. (2006) Threats of Auditor Independence: The Impact of Non-Audit services, And Alumni 

Affiliation. University Of NSW s, 12 

71  Parkhe A (1993) Strategic alliance structuring: A game theoretic and transaction cost examination of 

interfirm cooperation. Academy of  Managerial Journal Vol 36 Nr 4 s, 800-801 

72 Myers et al. (2003) Exploring the Term of the Auditor-Client Relationship and the Quality of Earnings: A 

Case for Mandatory Auditor Rotation? The Accounting Review Vol 78 Nr 3 s 780 

73 Svanström T (2008) Revision och rådgivning, Efterfrågan, kvalitet och oberoende. ( Avhandling, Umeå 

universitet s, 251 

74 Myers et al. (2003) Exploring the term of auditor-client relationships and the quality of earnings: A case for 

mandatory auditor rotation?. The accounting review Vol 78 No 3 s, 796 

75 Johnson et al (2002) Audit-Firm tenure and the Quality of Financial Reports. Contemporary accounting 

research s, 654-655 

76  Summer M (1998) Does mandatory rotation enhance auditor independence? Zeitschrift für wirtschafts- und 

socialwissenschaften Vol 3 s, 350-357 

77 Myers et al. (2003) Exploring the term of auditor-client relationships and the quality of earnings: A case for 

mandatory auditor rotation?. The accounting review Vol 78 No 3 s, 796 
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3.6.2 Konsulttjänster 

I dagsläget ska en revisor inför ett nytt uppdrag först och främst kontrollera om det finns 

jävförhållanden i enighet med 9 kap 17 § ABL. Som nämndes i inledningen är jävsreglerna på 

väg att lättas upp för små företag. Det i sin tur innebär att allt fler revisionsbyråer i större 

utsträckning kommer att erbjuda konsulttjänster vid sidan av revisionen
78

. 

Om revisorn som skall utföra en granskning redan tidigare gjort ett ställningstagande gällande 

en situation som rör revisionen utgör det ett hot mot revisorns opartiskhet i det specifika 

sammanhanget. En revisor skall inte granska sitt eget arbete och därför ses det som ett 

självgranskningshot om den granskande revisorn kommit med råd eller synpunkter under 

revisionen och sen skall granska densamma.
79

  

 

Om en revisor vid sidan av revisionen även utför konsulttjänster till klienten kan han/hon 

komma att lämna råd gällande något som berör det revisionsuppdraget som han/hon skall 

granska
80

. Konsulttjänster vid sidan av revisionen har varit ett debatterat ämne eftersom det 

innebär att revision i dessa fall granskar sina egna råd och trenden i revisionsbranschen visar 

att revisionsbyråerna har blivit allt mer restriktiva vad gäller att utföra både revisionstjänster 

samt konsulttjänster till en och samma klient.
81 

Kinney et al menar i sin studie att om en 

revisor utför konsulttjänster till samma företag vid sidan av revisionsuppdraget riskerar 

han/hon att blir beroende av klienten vilket kan vara negativt för revisionskvaliteten eftersom 

revisorn blir partisk i sin granskning
82

. Lambrecht et al belyser problematiken med 

konsulttjänster ur ett annat perspektiv. De menar att en revisor inte har den kompetens som 

krävs för att även utföra konsulttjänster. Därmed kan det skada kvaliteten på revisionen om 

revisorn utöver själva revisionsuppdraget också utför konsulttjänster till samma klient.
83

 

Arruňada menar dock att en revisor som även utför konsulttjänster vid sidan av revisionen 

införskaffar sig mer kunskap och förståelse om företaget och den bransch som företaget 

verkar i och därmed finns det positiva effekter i att erbjuda både konsulttjänster samt 

revision.
84

 Om revisorn behåller sitt oberoende kan alltså konsulttjänster verka positivt för 

revisionskvaliteten. Kinney lyfter också fram föredelar med att revisorn utför konsulttjänster 

vid sidan av revisionen för att det uppstår en kunskapsöverföring mellan konsult- och 

revisionsuppdragen. Genom att utföra konsultverksamhet till det företag som han/hon 

reviderar får revisorn en större kunskap om olika delar av verksamheten och det i sin tur 

påverkar revisionskvaliteten positivt.
85

 En studie utförd på kreditgivare har visat att dessa 

finner det positivt att revisorer erbjuder konsulttjänster vid sidan av revisionen och att 
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förtroendet för revisorernas kompetens är hög bland kreditgivare
86

. De Fond hittade i sin 

studie inget samband som kunde visa på att revisorns objektivitet skadas om revisorns vid 

sidan av revisionen även utför andra konsulttjänster.
87

 Simunic menar i sin studie att om en 

revisor utför konsulttjänster vid sidan av revisionen kan den kunskap om företaget som 

revisorn tillgodogör sig genom att utföra konsulttjänster också användas i revisionen.
88

 

3.6.3 Ekonomiskt intresse 

Om det framgår att revisorn har någon form av ekonomiskt intresse i klientens verksamhet 

kan det vara ett hot mot oberoendet. Revisorn kan ha direkta egenintressen i klienten, som 

exempelvis investeringar i företaget eller att arvodet från klienten är högt i förhållande till 

totala arvodet ifrån alla klienter, under sådana omständigheter har revisorn ett intresse av att 

det går bra för klienten samt värnar om att få behålla klienten.  

Forskningen inom området har generat tvetydiga resultat men det har diskuterats att om en 

revisor, förutom själva revisionen även utför andra konsulttjänster som utgör en högre del av 

arvodet än själva revisionen hos en och samma klien kan det uppfattas som ett hot mot 

oberoendet. Förklaringen till detta är huvudsakligen att i en sådan situation blir arvodet från 

en och samma klient högt och revisorn hamnar i en beroendeposition och tappar inte gärna 

inkomsten från den specifika klienten. Hotet mot oberoendet kan yttra sig genom att 

revisionsbyrån i fråga blir mindre villig att ifrågasätta tveksamheter i redovisningen för att 

hålla en fortsatt god relation till klienten.
89

  

De Fond et a.l menar i sin forskning å andra sidan att storleken på arvodet inte skadar 

objektiviteten och kvaliteten på revisionen eftersom revisionsbyråer och revisorer har för 

mycket att förlora. Han menar att kostnaderna av ett försämrat rykte och eventuella rättsliga 

processer är tillräckligt höga att de utgör incitament för revisorer att behålla sin objektivitet.
90

 

Reynolds et al. är inne på samma spår och menar att revisorer snarare blir mer konservativa 

och kritiska i sin granskning av större klienter därför att de inte vill riskera att förlora sitt rykte 

på marknaden.
91

 

 

3.7 Eliminering av identifierade hot 

Eventuella identifierade hot mot opartiskhet skall åtgärdas eller elimineras. Om hoten som 

identifierats inte hotar opartiskheten till den grad att uppdraget bör avsäga då skall revisorn 

eller revisionsföretaget aktivt jobba med att eliminera de hot som identifierats. Vilka typer av 

åtgärder som bör vidtas beror på vad det är för hot och hur allvarligt det är. Exakt hur 

eventuella hot bör behandlas eller elimineras beror alltså på omständigheterna. Revisorn bör 

ta i beaktning hur allvarligt ett hot är i förhållande till uppdraget som skall utföras. Det är 
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möjligt att ett specifikt hot identifierats men att det föreligger speciella omständigheter som 

gör att revisorn kan bortse får detta hot, alternativt eliminera hotet genom att vidta lämpliga 

åtgärder.
92

 Vid ett identifierat hot är det inte alltid nödvändigt att revisionsbyrån avsäger sig 

uppdraget för att eliminera hotet, det kan vara fullt tillräckligt att byrån endast tilldelar 

uppdraget till en annan revisor. Ett exempel på en sådan situation är vid självgranskningshot 

som är det hot som är vanligast förekommande. Är fråga om rådgivning av ”enklare slag” 

som enligt lag inte måste dokumenteras kan det räcka med att revisorn alternativt 

revisionsbyrån vidtar motåtgärder och byter revisor på uppdraget istället för att avsäga sig 

uppdraget.
93

 

Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Den teoretiska referensramen har delats in i tre delar för att ge läsaren en strukturerad 

presentation av det teoretiska material som ligger till grund för den empiriska delen av denna 

studie. Den första delen syftar till att ge läsaren en inblick i nyttan med revision och visa 

relationen mellan kreditgivare och företag samt att förklara varför revision är viktigt ur 

kreditgivarens synvinkel. Den andra delen förklarar varför revisorns oberoende är en av de 

allra viktigaste grundstenarna i revisionsverksamheten. Vidare följer god revisionssed som är 

fundamentalt för en revisor eftersom det är den praxis som återspeglar framarbetade 

förhållningssätt inom revisionsyrket. I den tredje och avslutande delen behandlas tre 

oberoendehot i form av längd på uppdraget konsulttjänster och ekonomsikt intresse. 
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4. Praktisk metod 

I detta kapitel förklarar jag hur jag har gått tillväga för att välja ut samt samla in material till 

denna kvalitativa studie. Det är relevant för läsaren att ta del av det praktiska 

tillvägagångssättet vid materialinsamlingen eftersom det ger en ökad förståelse för den 

empiriska delen av studien. 

 

4.1 Urval 

 

Valet av företag grundar sig på syftet med studien samt det perspektiv som jag valt. Som 

presenterats tidigare har studien ett kreditgivarperspektiv och syftet med studien är att studera 

kreditgivares uppfattning gällande revisorns oberoende med fokus på tre oberoendehot i form 

av längden på uppdraget, konsulttjänster samt revisorns ekonomiska intresse i det företag som 

han/hon reviderar. Utgångspunkten var att kreditgivaren skulle ha anställda som jobbade med 

kreditgivning till små företag. För att ta reda på vilka banker som hade en etablerad 

kreditgivning till företagskunder gick jag först in på bankplatser.nu där jag sökte på Umeå för 

att kolla vilka banker som hade kontor i Umeå. Jag fick träffar på Nordea, SEB, Forex bank, 

Handelsbanken, Länsförsäkringar bank och Swedbank. Jag gick in på respektive banks 

hemsida för att ta reda på om de hade någon företagsavdelning och fann att Nordea, SEB, 

Handelsbanken och Swedbank jobbar med företagskunder därmed valde jag att inkludera 

dessa fyra företag i studien. Dessa fyra kreditinstitut svarar för en stor andel av den svenska 

lånemarknaden och det är därmed representativt för kreditinstitutbranschen att inkludera dem 

i studien. För säkerhets skull ringde jag också Forex bank och Länsförsäkringar bank och 

frågade om de jobbar med kreditgivning till företagskunder. Det visade sig att de båda 

huvudsakligen jobbar med privatkunder därmed valde jag att inte inkludera dem i studien. Jag 

ville genomföra direktintervjuer därför kontaktade jag på grund av geografiska aspekter 

kontoren i Umeå. Det är sannolikt att det finns regionala skillnader i kreditgivares syn på 

revisorers oberoende. Exempelvis finns det fler små företag i vissa delar av landet och det kan 

påverka hur kreditgivare förhåller sig till revisorers oberoende, det är dock svårt att bedöma 

vilka skillnader i intervjumaterial som ett annat urval skulle generera.  

 

Eftersom fyra av bankerna i Umeå hade kreditgivningsverksamhet till företagskunder ville jag 

intervjua en kreditgivare från respektive bank. För att komma i kontakt med personer som 

jobbade med kreditgivning till företagskunder ringde jag till de fyra bankernas 

företagsavdelning och bad att få bli vidarekopplad till kontorschefen.  Efter att ha fått kontakt 

med kontorschefen presenterade mig själv och återgav en övergripande förklaring av den 

studie som jag avsåg att göra och bad om att få komma i kontakt med en lämplig kreditgivare 

som skulle kunna svara på mina frågor. Det var därmed kontorscheferna som beslutade vem 

på företagsavdelningen som var bäst lämpad att delta i min studie. De fyra kreditgivare som 

jag kom i kontakt med på detta sätt var positivt inställda till att bli intervjuade. Det var en 

respondent som nämnvärt avvek från de andra. Tillskillnad från de andra respondenterna har 

personen i fråga mångårig erfarenhet av att praktiskt jobba med redovisning medans de andra 

respondenterna huvudsakligen har praktisk erfarenhet inom finansieringsområdet. Det innebär 

att denna kreditgivare tillsynes har en större kunskap än de tre övriga kreditgivarna om hur 

revisionsarbetet går till i praktiken. 
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4.2 Val av intervjumetod 

 

Jag ville utföra direktintervjuer med kreditgivarna för att få en direktkontakt med dem och 

kunna ta del av deras kroppsspråk och ansiktsuttryck. Eftersom de banker som jag valde att 

inkludera i studien hade företagsavdelningar på sina kontor i Umeå förelåg inget geografiskt 

hinder till att träffa respondenterna. Jag hävdar att direktintervjuer ger bäst material eftersom 

man etablerar en personlig kontakt och det är lättare att uttyda om respondenten har förstått 

frågorna ordentligt. Jag ville höra kreditgivarnas ståndpunkter gällande mina casefrågor och 

direktintervjuer gav mig möjligheten att be respondenterna att utveckla resonemanget bakom 

sina svar och samtidigt ta del av deras kroppsspråk. För mig var det viktiga att kunna be 

kreditgivarna att utveckla sina svar och att kunna tolka deras kroppsspråk eftersom mitt syfte 

inte är att generalisera deras svar utan att istället få en djupare insyn i resonemangen bakom 

deras svar. 

 

Jag hade ett empiriskt syfte med mina intervjuer då jag ville ha en djupare inblick i 

kreditgivares syn på revisorns oberoende och mina utvalda oberoendehot. Jag ville intervjua 

kreditgivarna i deras ordinarie jobbmiljö eftersom de då skulle känna sig bekväma och 

avslappnade.
94

 Det är viktigt att komma ihåg att de flesta människor inte är bekväma i att 

utelämna sig helt och hållet i en intervjusituation och jag tror att de är fördelaktigt att 

genomföra direktintervjuer där man träffar respondenten och försöker bygga upp en 

tillförlitlighet från kreditgivarens sida.
95

 Den studie som jag gjort är inte inriktad på att ta del 

av kreditgivarnas privatliv och även om frågorna besvaras subjektivt är de inte tillräckligt 

känsliga och utelämnande att jag bedömer det som ett problem att kreditgivarna skulle varit 

extremt återhållsamma i vilken information som de delgav.
96

 

 

4.3 Konstruktion av case och casefrågor 

 

I början ville jag konstruera intervjufrågor utifrån mitt syfte och fokusera på längden av 

uppdraget, konsulttjänster samt revisorns ekonomiska intresse. Efter vidare överläggande 

beslutade jag mig att istället konstruera ett case med ett fiktivt företag med tillhörande 

resultaträkning, samt frågor som var baserade på caset. Detta var främst för att kreditgivarna 

skulle få någon form av verklighetsförankring samt kunna ha specifika omständigheter att 

utgå ifrån när de svarade på frågorna. Frågorna till caset är konstruerade utifrån studiens syfte 

och frågeställning och fokuserar därmed på revisorns oberoende i samband med längden på 

uppdraget, konsulttjänster och ekonomiskt intresse. 

 

För att konstruera företagets resultaträkning gick jag in på affärsdata och sökte på små företag 

och resultaträkningar för att få en uppfattning om vad som är ett realistiskt resultat för ett små 

företag utan att vara avvikande. Jag ville inte att resultaträkningen i sig skulle styra 

kreditgivarnas svar. Skulle företaget exempelvis ha ett jättebra resultat hade kanske 

kreditgivarna reagerat och funderat på den bakomliggande redovisningen bara därför.  (Caset 

med tillhörande intervjufrågor finns i appendix 1). Eftersom riskbedömningen vid lånebeslut 

till små företag baseras på resultaträkningen tyckte jag att det var viktigt och verklighetstroget 

att inkludera en resultaträkning i caset
97

. 
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Det var viktigt att frågorna konstruerades med den teoretiska referensramen som 

utgångspunkt eftersom kreditgivarnas svar på dessa casefrågor tillsammans med den 

teoretiska referensramen lade grunden för den empiriska delen av studien. Huvudsyftet i 

denna studie är att studera kreditgivares uppfattning gällande revisorns oberoende om revisorn 

ifråga reviderar ett och samma företag under många års tid, utför konsulttjänster åt det företag 

som han/hon reviderar och har ett ekonomiskt intresse i det företag som han/hon reviderar. 

Studiens delsyfte är att undersöka hur kreditgivare upplever att dessa tre oberoendehot 

påverkar redovisningskvaliteten och låneansökan. För att uppnå syftet med studien har jag 

konstruerat frågorna i intervjuguiden utifrån dessa tre ovan nämnda oberoendehot. Jag har 

använt mig av en strukturerad intervjuguide med relativt många frågor, anledningen är att jag 

ville se om jag kunde uttyda stringenta mönster i respondenternas svar. Jag uppskattade att det 

skulle krävas ett flertal frågor för att kunna urskilja eventuella mönster, alternativt avsaknad 

av logisk följdordning i kreditgivarnas svar. När jag formulerade mina frågor var jag noga 

med att frågorna inte skulle vara ledande eftersom jag inte på något sätt ville styra 

respondenterna i deras svar
98

. 

 

4.4 Access 

 

Kreditgivarna var positiva till att delta i studien, alla hade dock relativt fullbokade scheman 

därför det var något svårare att hitta en lämplig tid för att genomföra intervjuerna. Jag 

försökte att vara flexibel och låta kreditgivarna välja den tid som passade dem bäst. Jag 

resonerade att kreditgivarna skulle ta sig tid och svara på frågorna genomtänkt om de själva 

fick välja lämpligt intervjutillfälle. Intervjuerna utfördes på respektive kreditgivares kontor 

alternativt besöksrum, i tabellen nedan följer en sammanfattad presentation av respektive 

intervju. 
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Bank A B C D 

Tjänst  Kreditgivare Kreditgivare Kreditgivare Kreditgivare 

Jobbat med 

kreditgivning i: 

drygt ett år 10 år 2 år 12 år 

Ville ha caset 

innan intervjun 

Ja Ja Ja Ja 

Intervjutyp direktintervju direktintervju direktintervju direktintervju 

Tidsåtgång 35 min 30 min 35 min 35 min 

 

Kommentar 

Svarade lugnt och 

eftertänksamt på 

frågorna. Var noga 

med hur svaren 

formulerades. 

Hade förberett sig 

ordentligt och gav 

ett intryck av att 

vara säker på sina 

svar, hade på 

förhand gjort 

anteckningar på 

frågeformuläret. 

Hade kollat igenom 

frågorna innan. 

Funderade en del 

under intervjuns 

gång och ändrade 

sina svar några 

gånger.  
 

Hade kollat igenom 

frågorna innan. Lät 

säker och bestämd i 

sina svar. Var 

konsekvent i sina 

resonemang. 

Ville ha 

transkriberingen 

av intervjun 

Ville läsa igenom 

transkriberingen och 

ville ha en kopia av 

den färdiga 

uppsatsen. 

Ville inte ha 

transkriberingen, 

sade sig vara säker 

på sina uttalanden. 

Ville inte ha 

transkriberingen 

men ville läsa 

empiriavsnittet 

innan uppsatsen 

skulle tryckas och 

sen ta del av hela 

uppsatsen 

Vill inte ha 

transkriberingen 

men ville ha en 

kopia av uppsatsen. 

Tabell 1:  Access 

 

Förklaring av tabellen ovan; Två av kreditgivarna ville vara anonyma och av praktiska och 

etiska skäl har jag låtit alla kreditgivare vara anonyma
99

. Jag refererar till respektive 

respondenter som kreditgivare kort och gott av den anledning att likartade tjänster har lite 

olika benämningar på de fyra bankerna och om jag skulle skriva ut den riktiga befattningen så 

skulle det finnas en teoretisk möjlighet för läsaren att ta reda på vilken bank respektive 

kreditgivare jobbar på.  

 

Jag upplevde att kreditgivarna hade en seriös inställning till uppgiften och att de verkligen 

ansträngde sig för att bidra med bra intervjumaterial. De var hjälpsamma och utvecklade 

gärna sina bakomliggande resonemang. Jag anser att det var fördelaktigt att utföra 

direktintervjuer eftersom jag kände att jag fick en bra personlig kontakt med dem. 
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4.5 Intervjuteknik 

 

Syftet med en intervju är att samla information och detta görs genom samtal mellan två 

personer eller fler, den som leder intervjun ställer frågorna och styr samtalet 
100

. Jag 

konstruerade ett case med tillhörande intervjufrågor. Jag ville använda denna intervjumetod 

eftersom strukturerade intervjuer möjliggör för den som intervjuar att ställa följdfrågor om 

och när man vill att respondenten skall utveckla sina svar utförligare, jag tycker att 

flexibiliteten i denna intervjumetod är fördelaktig för en studie av detta slag.  

 

Jag hade på förhand uppskattat att varje intervju skulle ta ungefär trettio minuter vilket visade 

sig stämma relativt bra. Kreditgivarna hade fått intervjumaterialet på förhand och innan 

intervjun frågade jag om de hade några frågor gällande caset och intervjufrågorna eller om det 

var något som var oklart. Det var ingen av kreditgivarna som hade några direkta frågor 

gällande caset eller intervjufrågorna och alla samtyckte till att jag spelade in intervjuerna. Jag 

valde att använda bandspelare och därmed fick jag med alla pauser, och ändringar i tonfall när 

jag sedan gick tillbaka och lyssnade på det inspelade materialet.
101

 

 

Jag höll mig till min intervjuguide eftersom jag ansåg att respondenterna uppfattade mina 

frågor på det sätt som jag hade avsett och att jag fick utförliga svar.
102

 De gånger jag tyckte att 

det behövdes bad jag respondenten att ytterligare utveckla bakomliggande argumentationen 

till vissa svar. Jag såg till att vara lugn och bekväm i min roll som intervjuare för att inte 

skapa en stressad stämning, jag ville att respondenterna skulle ge genomtänkta svar och känna 

sig bekväma i situationen. Jag fokuserade på att inte avbryta pauser och tystnad eftersom jag 

ville att respondenterna skulle få fundera i lugn och ro kring varje fråga utan att känna sig 

stressade och att de skulle ge mig väl igenomtänkta svar som inte stressats fram.
103

 Jag har 

tidigare erfarenhet av telefonintervjuer men inte av direktintervjuer. För att respondenten 

skulle känna sig trygg och bekväm i min närvaro koncentrerade jag mig på att under intervjun 

förhålla mig lugn utan att verka osäker. Jag ville att respondenten skulle känna sig bekväm i 

situationen. Mitt intryck var att det var fördelaktigt för informationsutbytet att utföra 

direktintervjuer eftersom respondenterna ibland använde kroppsspråk för att förklara eller 

beskriva vissa svar. 

 

Jag transkriberade intervjuerna direkt efter respektive intervju när jag fortfarande hade hela 

intervjuupplevelsen nära till hands i minnet, därmed minimerade jag risken för eventuella 

missförstånd vid själva transkriberingen. Alla respondenter blev erbjudna att ta del av 

transkriberingen av sin intervju för att ytterligare reducera risken för eventuella missförstånd 

eller feltolkningar, endast en av respondenterna ville läsa igenom transkriberingen vilket 

denne gjorde redan dagen efter intervjun. Respondenten tyckte att transkriberingen gav en 

rättvis bild av intervjusvaren därmed har inga ändringar gjorts i efterhand av 

transkriberingarna. 

 

Tre av respondenterna ville ta del av den färdiga uppsatsen för att de tyckte att det skulle vara 

intressant att ta del av de andras respondenters svar och argument. 
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4.6 Styrkor och svagheter med ansatsen 

 

Den främsta styrkan med direktintervjuer var att jag fick träffa respektive respondent i dennes 

arbetsmiljö, jag fick intryck av den miljö som respondenten dagligen vistas i. Jag tycker att 

det gav mig ett helhetsintryck av respondenten. Jag tror också att det var positivt att 

respondenterna fick svara på frågorna i en miljö de kände sig bekanta med och att de därför 

kände sig avslappnade och lugna. Möjligtvis fanns det negativa aspekter att beakta med att 

intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats. Det är möjligt att 

arbetsmiljön förknippas med arbete och därmed utgör ett stressmoment för respondenten.
104

 

Mitt intryck av intervjuerna var dock att respondenterna kände sig lugna och bekväma och jag 

upplevde att de tog sig tid att fundera ordentligt innan de gav sina svar.  Jag kan självklart inte 

garantera att inte någon eller några av respondenterna kände sig obekväma i 

intervjusituationen men det var ingen som gav mig någon anledning till att misstänka att 

denne kände sig obekväm och jag menar att denna typ av intervjumetod var bäst lämpad för 

denna studie.  

 

Telefonintervjuer hade varit ett alternativ men forskning inom området har visat att det är 

större risk att respondenten avbryter en intervju över telefon i förtid än vad det är vid 

direktintervjuer. Dessutom tycker jag att det hade varit en nackdel att inte kunna ta del av 

respondenternas kroppsspråk och ansiktsuttryck och jag tyckte att det var fördelaktigt att få 

träffa respondenterna och få en övergripande bild av deras personlighet. Enkäter var inte 

heller något bra alternativ eftersom mitt syfte är inte att nå många respondenter eller 

kvantifiera informationen.
105

 

 

Min uppfattning är att respondenterna tyckte att det var positivt att ha ett case att utgå ifrån 

när de svarade på frågorna. Eftersom revisorns oberoende inte är en naturlig del av 

kreditprocessen så hade inte de fyra kreditgivarna reflekterat så mycket kring mina frågor 

tidigare och deras respons var att det var lättare att ta ställning i dessa frågor när de fick en 

verklighetsförankring som underlag i form av det case som jag konstruerat. Jag hade ett inslag 

av generella frågor med i intervjuguiden, dessa frågor var inte direkt bundna till det case som 

jag konstruerat.  En nackdel med att ha ett case som underlag för frågorna var ju just att 

respondenterna tenderade till viss del att utgå ifrån de omständigheter som förelåg i caset 

istället för att helt och hållet svara ur ett allmänt perspektiv. 
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5. Empiri 

 
Det empiriska materialet som presenteras i detta kapitel är insamlat genom direktintervjuer. 

Kapitlet börjar med en presentation av de fyra bankerna och följs sedan av reflektioner kring 

det empiriska materialet. Vidare presenteras kreditgivarnas svar i en tematisk ordning med 

ett visst inslag av citat som stöd för kreditgivarnas argumentation. Varje tema avslutas med 

en sammanfattande modell av respondenterna svar. 

 

5.1 Presentation av bankerna 

 

Nedan följer en övergripande presentation av de fyra bankerna som deltagit i studien. De fyra 

respondenterna är anställda vid respektive bank och jag vill ge läsaren en övergripande insyn i 

den verksamhet som respektive bank har för att läsaren skall förstå varför just dessa banker är 

med i studien. 

 

Nordea 

Koncernen Nordea bildades 2000 med visionen att vara ” den ledande nordiska banken erkänd 

för sina medarbetare som skapar betydande värde för kunder och ägare
106

” Utöver Sverige har 

koncernen etablerat sig i Norge, Danmark, Finland, Polen och Baltikum. 34 000 personer är 

heltidsanställda i koncernen. Nordea har ca 1400 kontor och 10 miljoner kunder varav 960 

000 är företagskunder.
107

 

 

Swedbank 

Swedbank grundades 1820 och har som vision ”att vara den ledande finansiella institutionen 

på de marknader vi är verksamma
108

” Koncernen har sammanlagt 912 kontor i Sverige, 

Baltikum och Ukraina. Av totalt 9, 940 miljoner kunder är 540 000 företagskunder. Antalet 

anställda uppgår till 21 000. I december 2008 uppgick Swedbanks marknadsandel av utlåning 

till företagskunder till 21% av den Svenska marknaden
109

. 

 

Handelsbanken 

Grundades 1871 med filosofin ”kunden i centrum, lönsamhet prioriteras före volym, kontoret 

är banken och långsiktighet
110”

 Företaget finns i 22 länder har sammanlagt 461 kontor i 

Danmark, Finland, Norge och Storbritannien. Handelsbanken har i Sverige ca 17,7% av 

utlåningsmarknaden till företag.
111

 

 

SEB 

Grundades 1856 med visionen ”att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda 

marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.
112

”SEB har 21 000 
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107 http://www.nordea.com/sitemod/default/index.aspx?pid=52062&rw=1 (2009-05-18) 

108 http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,4280,00.html (2009-05-18) 

109 http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,280349,00.html (2009-05-18) 

110http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=privat&amp;navid=Z

2_Privattjanster&amp;sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/Default/q2C556E14BE3645DCC1256AAB0040C23B 

(2009-05-18) 

111http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&amp;iddef=privat&amp;navid=Z

2_Privattjanster&amp;sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/Default/q2C556E14BE3645DCC1256AAB0040C23B 

(2009-05-18) 
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anställda och verksamhet i 21 länder och drygt 165 kontor i Sverige. På den Svenska 

marknaden har banken 200 000 företagskunder och 1,9 miljon privatkunder.
113

 

 

5.2 Reflektioner kring det empiriska underlaget 

 

Det empiriska underlaget består av de fyra direktintervjuer som jag gjort. När jag i detta 

kapitel presenterar intervjumaterialet försöker jag att återge det precist  för att reducera risken 

för eventuella misstolkningar. Jag strävar efter att vara objektiv när jag presenterar materialet, 

med objektiv så menar jag att jag ämnar presentera materialet så exakt som möjligt och utan 

att låta det färgas av mina egna värderingar. För att stödja det empiriska materialet använder 

jag ett visst inslag av citat
114

. Eftersom jag har en viss förförståelse inom området har jag valt 

att presentera allt intervjumaterial för att reducera risken för selektiv tolkning, en tolkning 

som skulle innebära att om jag som forskare väljer att endast presentera vissa delar av 

materialet så är risken stor att jag främst presenterar de delar av materialet som går i linje med 

min egen uppfattning om ämnet
115

. Jag vill möjliggöra för läsaren att kunna bilda sig en egen 

uppfattning om materialet. 

 

5.3 Presentation av det empiriska underlaget 

 

Jag presenterar det empiriska underlaget utifrån samma tematiska struktur som intervjuguiden 

har. Jag har valt att inte presentera varje respondent för sig utan jag utgår ifrån mitt syfte med 

uppsatsen och presenterar därmed materialet indelat i följande tre teman; vänskapshot, 

självgranskningshot och egenintressehot.
116

  Eftersom två av respondenterna valt att vara 

anonyma kommer det av etiska skäl inte att framgå på vilken bank respektive respondent 

jobbar utan dessa presenteras som kreditgivare/respondent A, B, C och D. För att säkerställa 

anonymiteten och för att inte publicera information som identifierar respondenterna kommer 

de tre första frågorna i intervjuguiden inte presenteras mer ingående än att läsaren får ta del av 

hur många år respektive kreditgivare jobbat med kreditgivning till små företag.
117

 Det är 

viktigt att ha i åtanke att jag bett respondenterna ta ställning till mina frågor och utveckla 

resonemangen bakom. Detta innebär att svaren är subjektiva och utgår ifrån respektive 

respondents åsikter och är därmed representativa för den enskilde respondenten. Det är viktigt 

att läsaren är medveten om att svaren från den enskilde respondenten inte nödvändigtvis är 

representativa för andra kreditgivare på samma bank. 
 

Kreditgivare/respondent 

på bank 
Antal 

år 
jobbat 

med 

redovisnin

g/revision 

A   1 nej 

B 10 ja 

C   3 nej 

D 12 nej 

                     Tabell 2 : Visar respondenternas antal verksamma år som kreditgivare 
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114 Wideberg Karin (2002) Kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur s, 144-145 
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116 Maxwell A (2005) Qualitative research design. Sage publications s, 97 

117 Kvale Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsmetoden. Studentlitteratur s, 109 
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Sammanfattning av det case som jag konstruerat 

 

Caset som kreditgivarna har fått läsa samt svara på tillhörande frågor handlar om ett litet 

onoterat aktiebolag som heter keramik. Företagets ägare Lena har gjort en låneansökan för att 

expandera verksamheten.  Kreditgivarna har fått information om att keramiks revisor Svante, 

i) har varit revisor åt Keramik under många års tid, ii) utför redovisningstjänster vid sidan av 

revisionen, iii) utför skatte- och investeringsrådgivning vid sidan av revisionen, iiii) har ett 

ekonomiskt intresse i att behålla uppdraget. Kreditgivarna har tagit ställning till huruvida 

dessa ovan nämnda omständigheter påverkar redovisningskvaliteten, Svantes oberoende, och 

låneansökan (se hela caset i appendix 1) 
 

5.4 Längden på Svantes uppdrag 

 

Nedan presenteras respondenternas åsikter om att företaget Keramik har haft en och samma 

revisor (Svante) under 16 års tid och hur det påverkar Svantes oberoende, 

redovisningskvaliteten samt företagets låneansökan. Därefter presenteras kreditgivarnas 

generella ställningstaganden gällande att ett företag har samma revisor under många år.  

 

5.4.1 Kvaliteten och tillförlitligheten i redovisningen 

 

Kreditgivare A menar att det snarare påverkar kvaliteten och tillförlitligheten i redovisningen 

positivt än negativt att Keramik har haft samma revisor i 16 års tid, A förklarar att det skulle 

vara fel att säga att det garanterat är positivt men att det kan ha positiva effekter därför att en 

revisor som varit med under lång period kan verksamheten bra och har hunnit skaffa sig en 

bra bild av hur saker och ting fungerar. Om ett företag å andra sidan byter revisor 

återkommande är det möjligt att företaget därmed byter redovisningsprinciper och då får man 

inte samma logiska jämförbarhet i resultaträkningen åren emellan åren menar respondent A.  

 

Respondent B säger att det är en varningssignal om ett företag som kommer och vill låna 

pengar just har bytt revisor och att företaget då måste förklara varför de bytt revisor. Har man 

haft en revisor väldigt länge och plötsligt vill byta då kan det ju vara någonting som revisorn 

inte riktigt köpt eller haft anmärkningar på och då vill man byta revisor. I sådana lägen vill 

kreditgivare B ha en förklaring till varför företaget bytt revisor. Däremot förklarar B att det är 

vanligt att ett företag byter revisor när denne gått i pension eftersom det krävs mycket 

uppdateringar och internutbildningar för att jobba som revisor och om revisorn egentligen gått 

i pension som i det här läget är det inte enbart positivt eftersom Svante kanske inte är helt 

uppdaterad gällande lagar och regler men hade Svante inte varit pensionerad hade det bara 

varit positivt att han jobbat med företaget under många år eftersom han med tiden skaffat sig 

en god kunskap om företaget. 

 

kreditgivare C poängterar att detta är en svår fråga att ta ställning till och att det finns både 

fördelar och nackdelar med att Keramik haft samma revisor under alla år. De positiva 

effekterna är att Svante känner till företaget och för Lenas (ägaren) del är det enkelt och 

bekvämt att en och samma person får bra insyn i företaget och vet vad som skall åtgärdas. Det 

negativa är att de kanske utvecklar en vänskap under åren som gör att det blir svårt för 

revisorn att komma med vissa synpunkter  
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”saker och ting kan ju förklaras bort och kanske inte blir så ifrågasatta som de egentligen 

borde” 

 

C menar att auktoriserade revisorer har en etiklag de går under men kan ändå påverkas av 

vänskapsförhållanden och då är ju frågan hur mycket brister Svante accepterar innan han går 

in och gör en notering om det. C resonerar att eftersom Svante är auktoriserad har han ett 

ansvar och att förhoppningsvis vill han inte sätta sitt signum på någonting som är bristfälligt 

utan att skriva en notering om det. 

 

Respondent D är av åsikten att det finns såväl fördelar som nackdelar med att Keramik haft 

samma revisor under alla år. Fördelarna är att revisorn har god kännedom om företaget 

samtidigt som Lena kanske låter Svante ta del av känslig information eftersom hon känner 

honom och förhoppningsvis också litar på honom. ”Lena kanske vågar anförtro sig åt Svante 

mer än till någon annan revisor”. Dock understryker D att det finns tydliga negativa aspekter 

och risker med att ha samma revisor under lång tid. Det är möjligt att Svante med tiden börjar 

känna för företaget och vill att det ska gå bra för företaget vilket kan innebära att han är 

mindre kritisk när det gäller redovisningen och att Lena då i det här fallet skulle kunna 

”komma undan med tvivelaktig redovisning som egentligen ligger i gråzonen för vad som är 

okej va”. D menar att Svante kanske inte är medveten om att han agerar mer slapphänt med 

tiden men att han blir så bekväm i sin roll som Keramiks revisor att han omedvetet med tiden 

ifrågasätter redovisningen i allt mindre utsträckning. 

 

5.4.2 Svantes oberoende  

 

Beträffande Svantes oberoende tycker kreditgivare A att Svante inte borde påverkas alls av att 

han haft en mångårig relation till företaget. Argumentet är att A utgår ifrån att Svante är 

professionell och då ska inte oberoendet påverkas, det måste vara utgångspunkten. Dock 

menar A att det i enstaka fall kan påverka oberoendet både positivt och negativt beroende på 

den specifika situationen men att utgångspunkten är att Svantes oberoende inte påverkas. 

 

Kreditgivare B menar att hur oberoendet påverkas i grund och botten beror på hur beroende 

han är av just det här revisionsuppdraget, är han som i detta fall pensionär men behåller detta 

uppdrag och kanske bara har kvar detta uppdrag eller på sin höjd det här och ett par till är 

risken för kompisrelationer klart större vilket kan leda till att han börjar se mellan fingrarna på 

vissa saker. Skulle han ha flera andra uppdrag och det här inte utgör mer än en bråkdel av alla 

engagemang då tycker B att det inte påverkar oberoendet negativt att Svante varit med länge. 

Om det är stora förändringar i Keramiks resultat och balansräkning mellan åren samtidigt som 

Svante bara har ett enda uppdrag då skulle B begära en opartisk granskning av någon annan 

och kanske även kräva att Keramik byter revisor. 

 

Kreditgivare C säger att det kan påverka oberoendet men att det finns lagar som borde 

skydda, C säger sig dock inte ha mycket kännedom om dessa lagar och hur hårda de är och 

hur de egentligen kan skydda oberoendet. Respondent C säger att vid närmare eftertanke kan 

Svante blir mer partisk eftersom han varit Keramiks revisor länge men att det handlar om en 

balansgång och att det är svårt att bedöma när och om gränserna för att oberoendet är hotat 

har passerats. 

 

Kreditgivare D uttrycker det som att det finns risk att Svantes oberoende påverkas i viss grad 

eftersom D menar att i takt med att Svante bygger upp en relation till Lena och företaget får 

han med tiden också ett ökat egenintresse i att allt ska flyta på smidigt och då kanske han drar 



 
32 

 

sig något för att ”klanka ner på småsaker och känna sig som en besserwisser”. Lena har ju 

drivit företaget under många års tid och Svante kanske med tiden utgår ifrån att Lena nu har 

bra koll på saker och ting att han inte vill vara där och lägga sig i, som det inte framstår som 

uppenbart att saker och ting inte sköts på korrekt sätt. 

 

5.4.3 Keramiks låneansökan 

 

När det kommer till låneansökan hävdar A att det kan ha positiva effekter att Keramik haft 

samma revisor under många års tid. Hade företaget däremot bytt revisor flera gånger hade det 

kunnat ha negativa affekter. Kreditgivare A förklarar att om ett företag byter revisor kan det 

vara ett tecken på att man söker nya kreativa lösningar på saker och ting. A förtydligar att det 

inte nödvändigtvis har positiva effekter att keramik haft samma revisor många år men att det 

kan ha positiva effekter eftersom revisor i det läget har en bra insyn i företaget.   

 

När det gäller låneansökan resonerar kreditgivare B  att om Svante har fler uppdrag är det 

bara positivt att han varit revisor länge därför att det tar ett par år att lära sig att se uppgångar 

och nergångar i konjunkturer samt vad varulagret är värt i en högkonjunktur kontra 

lågkonjunktur och har man bara varit revisor i ett eller två år då ”har man ju inte hunnit vara 

med något egentligen även om en revisor i grunden ska ha en bred kompetens”. Tiden i sig är 

inget negativt men det är dock förutsatt att Svante inte bara har ett enda uppdrag och att han 

även håller sig uppdaterad i vilka regler som gäller eftersom de förändras hela tiden. Det 

påverkar dock låneansökan negativt om det framgår att Svante bara har ett enda uppdrag.  

 

Kreditgivare C tror inte att det påverkar låneansökan. Argumentationen är att visst kollar man 

ju på revisorn och vad den har skrivit för noteringar och ibland kollar man även vem det är 

som sköter redovisningen men man kanske inte kollar mycket på om samma personer varit 

inblandade under en viss tid utan C kollar mest på om siffrorna stämmer samt på de mjuka 

faktorerna. Vem det är som driver företaget och hur det drivs, för då får man en stark känsla 

för om allting har gått rätt till. 

 

På denna fråga så säger kreditgivare D att i Keramiks fall så kan det ha negativa effekter för 

låneansökan eftersom det finns en risk att Svante utvecklat ett egenintresse i Keramik genom 

åren. ”Svante i det här fallet kanske behåller sitt åtagande eftersom han efter alla dessa år ser 

Keramik som sitt skötebarn som han inte vill släppa och i det fallet så är det klart att det 

ringer en varningsklocka” D hävdar att i detta fall är det inte uteslutet att man kräver att en 

extern revisor går in och granskar att de finansiella rapporterna ser okej ut, vidare utvecklar D 

resonemanget med att poängtera att det inte är bankens uppgift att kontrollera siffrorna i 

resultaträkningen utan att man i detta läge alltid lägger över ansvaret på företaget som i sin tur 

får anställa en extern part som går in och granskar. Det är då ett krav för att företaget i sin tur 

skall få sin låneansökan beviljad. 

 

5.4.4 Generella fördelar respektive nackdelar med ett långt revisionsuppdrag 

 

De generella fördelar med att ett företag har haft samma revisor under många års tid som 

kreditgivare A lyfter fram är, 

 
Att en mångårig relation ofta skapar en tight kontakt vilket leder till att de ofta har en lite bättre koll, alltså 

företagare i sig har en lite bättre koll på siffrorna tycker jag, på redovisningen och den kommande revisionen, det 

är min uppfattning rent generellt. 
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Vidare menar A att om man har samma revisor under många år finns det en logisk 

följdordning i det jobb som de gör, de resonerar ungefär på samma sätt år ut och år in vilket 

gör att det blir väldigt små förändringar och att likadana transaktioner kommer att se likadana 

ut år ett som år två vilket gör det lätt att jämföra resultat mellan olika år.  Byter företaget 

revisor kan man tänka sig att det finns olika sätt att redovisa saker och ting på och då kan man 

få en felaktig bild av att saker och ting har förändrats fast det bara är revisorn som bytts ut.  

Kreditgivare A förtydligar att ur bankens perspektiv är det en fördel att ett företag har samma 

revisor under lång tid eftersom siffrorna mellan åren då är jämförbara. 

 

Några generella nackdelar med att ha samma revisor under lång tid vill kreditgivare A inte 

peka ut men resonerar att i enskilda specifika fall kan det påverka oberoendet men A vill inte 

se det som en regel utan snarare som ett undantag. 

 

Kreditgivare B menar att fördelarna med att ha samma revisor under många års tid är att 

revisorn blir väldigt insatt i den verksamheten och att denne får bättre insyn i företagarens 

arbete och ser hur faktureringen går till, och därmed har koll på att det inte blir svarta affärer. 

Eftersom revisorn haft insyn i redovisningen under många år ser han om det blir stora 

avvikelser mellan åren eller andra konstigheter. 

 

Nackdelarna är ju då som också nämnts tidigare att det kan bli för mycket av en 

kompisrelation mellan revisorn och företagsledaren och att man därmed kanske börjar hålla 

varandra om ryggen i viss utsträckning.  Det sker ju egentligen enbart om det är en liten 

revisionsfirma som har få kunder menar B och understryker att i det stora hela är 

grundförtroendet för revisorer stort. ”Det är ju inte någon del av marknaden som bränt oss 

direkt i någon stor omfattning men det kan vara någon enskild...det finns ju alltid några 

enskilda rötägg” Kreditgivare B tillägger att det finns rötägg i alla branscher och att det inte 

är unikt för revisionsbranschen. 

 

Kreditgivare C resonerar att en revisor som reviderat ett företag under många års tid har lärt 

sig hur branschen fungerar samt lärt känna personen bakom företagaren och C vill tror att en 

revisor inte vill vara revisor åt några skojare utan vill ju att företaget sköter sig ”det är ju 

också ett jättebra samarbete som de kan upprätta, eller de kanske inte får ha samarbete, det 

vet jag inte” C ställer sig osäker till huruvida revisorn och företagsledaren får samarbeta men 

säger att det i alla fall uppstår positiva effekter genom att revisorn med tiden blir kompetent 

inom just den branschen. 

 

Nackdelarna kan vara om en företagsledare är duktig på att förhandla samt prata sig ur 

situationer och då kanske revisorn släpper lite på vissa regler i och med att de haft ett långt 

samarbete kanske revisorn väljer att se på vissa saker som engångsföreteelser och därmed 

kanske inte skriver noteringar om saker som inträffar ett visst år men som inte hänt tidigare 

men kreditgivare C tror inte att detta är ett vanligt problem även om det kan hända. Om man 

tycker att något är märkligt med företagaren så utifrån ett bankperspektiv så kollar man upp 

vem det är som är revisor men det är inte så ofta som man går allt för djupt in i det för oftast 

faller en låneansökan på något annat i alla fall. 

 

Kreditgivare D tycker att de främsta fördelarna med att ett företag har samma revisor under 

lång tid är att revisorn får en bra kännedom om företaget och den bransch som företaget 

verkar i. Kreditgivare D menar att generella nackdelar med att ett företag haft en och samma 

revisor länge just är kompisrelationen som kan växa fram med tiden och att revisorns 

egenintresse därmed ökar. I dessa fall ökar också risken för att revisorn har en slappare 
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inställning till den granskning som denne skall göra.  

 

(Fråga 1-3) 
Svante varit 

revisor åt Keramik 

i 16 år 

A B C D 

Påverkar kvaliteten 

och tillförlitligheten 

i redovisningen 

-kan ha positiva 

effekter 

-kan ha både 

positiva och 

negativa effekter  

-kan ha både positiva och 

negativa effekter  

-kan ha både positiva 

och negativa effekter  

Påverkar oberoendet -påverkar inte alls -kan ha negativa 

effekter eller 

påverkar inte alls 

-kan ha negativa effekter 

eller påverkar inte alls 

-kan ha negativa 

effekter  

Påverkar 

låneansökan 
-kan ha positiva 

effekter 

-kan ha negativa 

effekter  

-påverkar inte alls -kan ha negativa 

effekter  

Generella 
fördelar: 

- gynnar samarbetet 

mellan revisor och 

företagare 

-kontinuitet i 

redovisningen 

mellan åren 

- revisorn får insyn i 

verksamheten 

 

-revisorn får bättre 

kännedom om företaget 

och branschen  

-gynnar samarbete 

mellan revisor och 

företagare  

-revisorn får bättre 

kännedom om 

branschen och 

företaget 

-gynnar samarbetet 

mellan revisor och 

företagare  

Generella 
nackdelar: 

-inga generella 

nackdelar men kan i 

extremfallet påverka 

revisorns oberoende  

-vänskapsrelation 

som kan leda till att 

revisor och 

företagare håller 

varandra om ryggen 

-revisorn kanske släpper 

på vissa regler 

-revisorns 

egenintresse ökar  

-revisorn kan få en 

slappare inställning 

till granskningen 

 
Tabell 3: Kreditgivarnas sammanfattade åsikter gällande längden på uppdraget 

 

 

5.5  Svante utför redovisningstjänster åt Keramik vid sidan av revisionsuppdraget 

 

Nedan presentera respondenternas åsikter om att Keramiks revisor Svante vid sidan av 

revisionsuppdraget utför redovisningstjänster åt Keramik och hur det påverkar, Svantes 

oberoende, kvaliteten på redovisningen och låneansökan. Därefter presenteras kreditgivarnas 

generella ställningstaganden gällande att en revisor utför redovisningstjänster vid sidan av 

revisionen. 

 

5.5.1 Kvaliteten och tillförlitligheten i redovisningen 

 

På frågan om hur det påverkar kvaliteten på redovisningen att Svante utför 

redovisningstjänster åt Keramik vid sidan av sitt revisionsuppdrag tror och hoppas 

kreditgivare A att det kan ha positiva effekter.  A förklarar att det naturligtvis aldrig finns 

någon garanti men att det snarare väger åt det positiva än det negativa hållet därför att om 

Svante gör redovisningstjänsterna istället för Lena ”så finns det lite mer tyngd bakom det som 

görs naturligtvis, visst är det så”  

 

Kreditgivare B å andra sidan säger att ”det går ju inte, det tror jag är tvärs emot FAR
118

 så 

                                                 
118 FAR SRS är organisationen för revisions och rådgivningsbranschen, organisationen publicerar normer för 

yrkesverksamma revisorer. 
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jag tror inte att det är okej” en revisor kan omöjligt göra en oberoende granskning av något 

som han själv har gjort, det skulle inte vara okej. 

 

Kreditgivare C ställer sig lite osäker till det hela men funderar lite och säger sig vara osäker 

på om Svante får göra på det sättet, C argumenterar sedan för att om Svante sköter den 

löpande bokföringen och sedan även går in och reviderar kan man då ifrågasätta hans 

oberoende och i en verklig situation skulle nog kredigivare C reagera och kolla upp det hela 

lite mer djupgående. 

 

Kreditgivare D är väldigt bestämd i sitt svar och menar att det absolut inte är okej att Svante 

utför redovisningstjänster eftersom det innebär att Svante granskar och godkänner sitt eget 

arbete och då är ju hela poängen med revisionen förlorad eftersom Svante självklart kommer 

att godkänna den redovisning som han själv har gjort. 

 

5.5.2 Svantes oberoende  

 

När det kommer till hur oberoendet påverkas av att Svante vid sidan av revisionsuppdraget 

även utför redovisningstjänster åt Keramik hävdar kreditgivare A att det inte har någon 

betydelse ”jag tror inte att det rent generellt har någon effekt” och att det beror på synen på 

revisorer rent generellt, att de är professionella i sin funktion och har som uppgift att utföra ett 

oberoendeuppdrag. Kreditgivare A utvecklar sitt resonemang och förklarar att den bank som 

A jobbar för måste ha förtroende gentemot revisorerna för att kunna ha ett gott samarbete med 

dem och att det då inte har någon betydelse heller som i det här fallet att Svante sköter den 

löpande bokföringen. Utgångspunkten är att revisorerna professionella och att de kan vara 

objektiva även om de gör den löpande redovisningen också. 

 

Kreditgivare B säger att det är helt omöjligt att göra en oberoende granskning av något som 

man själv har gjort för att det faller på sin egen orimlighet och då kan man ju inte kalla det för 

en granskning i ordets rätta bemärkelse ”du blir ju blind för dina egna fel för det första och 

det är ju rätt mänskligt” vidare är det ingen opartisk eller oberoende bedömning om man har 

gjort redovisningen själv och sedan också ska granska den och kreditgivare B menar att det 

inte är tillåtet. 

 

Kreditgivare C ställer sig något osäker till om det har positiva eller negativa effekter, C menar 

att det kan ha negativa effekter eftersom Svante sköter den löpande bokföringen och sedan 

reviderar sin egen bokföring samtidigt som C tycker att det kan vara positivt att eftersom 

Svante i detta fall har möjlighet att göra bedömningar för hur bokföringen skall vara ” det där 

kan du inte ta på företaget, det där måste du ta privat” men i det stora hela menar kreditgivare 

C att det nog ändå kan vara ett hot mot oberoendet eftersom Svante bedömer sitt eget arbete 

  

Respondent D menar att om Svante utför redovisningstjänster åt Keramik vid sidan av 

revisionsuppdraget verkar det negativt för oberoendet eftersom han då granskar sitt eget 

arbete och att det i princip är omöjligt för Svante att granska sig själv objektivt. ”Jag kan 

faktiskt identifiera både fördelar och nackdelar”. D säger dock att det i och för sig skulle 

effektivisera arbetet om Svante kunde ansvara för såväl den löpande bokföringen som 

revisionen men att det då blir svårt att hävda att Svante verkligen är oberoende i sitt arbete.  

 

5.5.3 Keramiks låneansökan 

 

När det kommer till hur det påverkar låneansökan att Svante utför redovisningstjänster åt 
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Keramik vid sidan av revisionsuppdrag vill respondent A lyfta fram bankens syn på saken och 

menar att det är positivt och att det är bra att det är en enda part som sköter både redovisning 

och revision. 

 

Kreditgivare B förklarar att i detta läge då Svante utför såväl bokföringen som revisionen ”är 

det läge för en lite anmälan till, ja du vet”. Om B får reda på att det är samma person som 

gjort bokföringen som också skrivit på revisionsberättelsen kräver B att någon annan 

reviderar bokföringen innan den kan godtas.  

 

Kreditgivare C tror att det har negativa effekter att Svante utför den löpande redovisningen 

vid sidan av revisionen samtidigt som att det är möjligt att det egentligen inte påverkar 

negativt om det är en revisor som har ett bra förhållningssätt i sitt yrkesutövande för då kan 

han verkligen säga till i tid om vad som är okej. Respondent C säger att om det enligt lag inte 

är okej att revisorn gör både den löpande bokföringen samt revisionen då påverkar det 

låneansökan negativt men om det är okej enligt lagen finns det positiva aspekter eftersom 

revisorn besitter rätt kompetens för att göra den löpande bokföringen och då påverkar det 

positivt. 

 

Enligt respondent D skulle det påverka låneansökan negativt om Svante vid sidan av 

revisionen gör den löpande bokföringen eftersom det då saknas en utomstående oberoende 

part som kan intyg att allt ser okej ut. Svante själv bör inte granska sitt eget arbete. 

 

5.5.4 Generella fördelar respektive nackdelar med att revisorn utför 

redovisningstjänster vid sidan av revisionen. 

 

De generella fördelar som kreditgivare A lyfter fram med att en revisor utför 

redovisningstjänster till samma företag vid sidan av revisionsuppdraget är att det ger en 

stabilitet att samma person varit med från början tills slut ”det ger ju mindre risk för 

komplikationer och mindre risk för missförstånd om en och samma part gjort hela kedjan så 

att säga”. A menar att alternativet är att företagaren själv sköter den löpande bokföringen och 

att företagaren med all rätt ofta vill lägga såpass lite energi som möjligt på den löpande 

bokföringen och mycket energi på att sköta sin verksamhet ”...det är klart att viljan och 

förmodligen kunskapen inte är lika stor hos företagaren som hos revisorn”. Det finns 

möjligheter att det blir en bättre kvalitet på redovisningen och även revisionen om en och 

samma part hjälper till hela vägen. Revisorer får även en bättre insyn i företaget om de också 

sköter den löpande bokföringen eftersom de ligger närmare verksamheten och kan då komma 

med konstruktiva idéer på hur man skulle kunna utveckla verksamheten.  

 

Kreditgivare A säger att han inte ser några nackdelar med att en revisor utför 

redovisningstjänster åt samma företag som han reviderar. 

 

Kreditgivare B hävdar att det inte finnas några fördelar med att en revisor utför 

redovisningstjänster till samma företag vid sidan av revisionen eftersom det då inte blir en 

oberoende granskning. När det handlar om små företag i praktiken menar B att 

småföretagarna ofta blandar ihop revisorn med den som sköter bokföringen ”de säger att de 

pratat med sin revisor men det har de ju oftast inte gjort utan de har pratat med den som 

sköter bokföringen och de kallar denna person för revisorn”. B tydliggör att i 

småföretagarens vokabulär finns oftast bara begreppet revisor fast denne i praktiken väldigt 

sällan träffar företagaren. En revisor som har varit med i ett och samma företag under lång tid 

kan ha en mer aktiv roll som bollplank men det är sällan som de gör den faktiska bokföringen. 
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Nackdelarna menar B är att meningen med revision är att man ska vara opartisk och 

oberoende granska någonting och det kan man inte göra om man gjort bokföringen själv. 

Däremot menar kreditgivare B att revisorn kan agera som bollplank eftersom denne har bäst 

koll och är uppdaterad beträffande förändringar. De senaste åren har det varit mycket 

förändringar inom EU och det gäller ju att den lilla företagaren som sitter hemma och bokför 

hänger med och då är det bra om revisorn kommer med råd om han/hon själv inte praktiskt 

utför dem.  

 

Kreditgivare C tycker att det kan effektivisera arbetet om revisorn utöver revisionen gör den 

löpande bokföringen åt samma företag. ”han är insatt, han vet exakt vad som tagits upp och 

då skulle det ju egentligen bara vara att sätta sin stämpel där egentligen”. C menar att det 

krävs mindre jobb om revisorn både gör den löpande bokföringen och även revisionen. 

 

Nackdelarna med att revisorn gör redovisningen för samma företag som han reviderar tycker 

C är just att revisorn blir  insatt i företaget och att det då inte finns någon som tittar utifrån och 

granskar med objektiva ögon och därför menar C att det är bra om företaget har någon som 

granskar utifrån också. 

 

Kreditgivare D kan identifiera några fördelar med en revisor utför redovisning vid sidan av 

revisionen och det är att revisorn är bekant med företaget sedan tidigare och kan snabbt sätta 

sig in den redovisning som företagaren själv finner klurig, den andra fördelen är att 

företagaren kan ta hjälp av en person (revisor) som företagaren känner sedan innan och litar 

på och det gynnar kommunikationen och förtroendet revisor och företagsledare emellan. 

 

Nackdelarna menar D är att revisorn inte kommer att kunna granska boköringen på ett 

objektivt sätt eftersom han själv har gjort den ”det är svårt att vara kritisk i efterhand när 

man har utfört en bokföring efter vad man anser är korrekt” D säger att även om en revisor 

har goda avsikter och vill förhålla sig opartisk och objektiv är det svårt att göra det i en 

situation där han granskar sitt eget arbete. 

 

5.6 Svante utför skatte- och investeringsrådgivning åt Keramik vid sidan av revisionen  

 

Nedan presenteras kreditgivarnas åsikter om att Keramiks revisor Svante vid sidan av 

revisionsuppdraget utför skatte- och investeringsrådgivning åt Keramik och hur det påverkar 

Svantes oberoende, kvaliteten på redovisningen och låneansökan. Därefter presenteras 

kreditgivarnas generella ställningstaganden gällande att en revisor utför skatte- och 

investeringsrådgivning  vid sidan av revisionen. 

 

5.6.1 Kvaliteten och tillförlitligheten i redovisningen 

 

Beträffande att Svante utför skatterådgivning och investeringsrådgivning åt Keramik vid sidan 

av sitt revisionsuppdrag hävdar kreditgivare A att det kan ha positiva effekter på kvaliteten på 

redovisningen eftersom Svante får en bättre löpande insyn i företaget om han utför fler 

tjänster åt företaget och att revisorer i allmänhet borde ha bra koll på skatter. A menar att det 

inte är någon garanti att kvaliteten på redovisningen förbättras om Svante utför dessa tjänster 

men den kan förbättras. 

 

Kreditgivare B är av åsikten att om rådgivningen ifrån revisorn består av att han/hon 

rekommenderar företagsledaren om vem de kan vända sig till eller hur de kan gå tillväga för 
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att tjäna på olika saker skattemässigt ser B inget fel i det och att det kan ha positiva effekter på 

kvantiteten på redovisningen, ”men om det blir som med bokföringen att han skall utföra det 

rent praktiskt blir det knepigt men rådgivning är ju lite gråzon, rådgivning ingår ju i 

revisorns roll också tycker jag” Revisorer ska gärna säga att om du gör såhär blir det bättre 

men om du istället gör såhär blir det sämre. Respondent B menar att varje företagare är 

intresserad av att revisorn råder dem att prata med en skattejurist eller skatteexpert för att de 

kan tjäna 200 000 i skatt. Slutligen menar B att skatterådgivning och investeringsrådgivning 

kan vara positivt om det sköts på rätt sätt men också negativt om revisorn själv praktiskt 

börjar utföra saker och ting. 

 

Kreditgivare C menar att det kan ha positiva effekter på kvaliteten på redovisningen att 

Svante vid sidan av revisionen utför skatte- och investeringsrådgivning ”han kan ju allt om 

det där” C menar att Svante vet vilka avdrag Lena kan få göra och hur man går tillväga rent 

praktiskt och det kan Lena dra fördel av.  

 

Kreditgivare D menar att det kan ha negativa effekter på kvaliteten på redovisningen om 

Svante utför skatte- och investeringsrådgivning åt Keramik vid sidan av revisionen eftersom 

D menar att Svante i ett sådant läge delvis styr hur Lena utför sin bokföring och även om 

Svante själv inte utför den praktisk kommer han att ha svårigheter att granska den kritiskt 

eftersom han givit Lena vägledning i frågan. ”Det är lite svårt att generalisera detta 

ställningstagande men jag ser nog hellre att Lena kontaktar en skatte- och investeringskonsult 

och att Sven håller sig till revisionen”. D förklarar att Svante självklart godkänner en 

redovisning som delvis grundar sig på hans egna råd och då är han inte opartisk i sin 

yrkesroll. 

 

5.6.2 Svantes oberoende  

 

Beträffande oberoendet tycker kreditgivare A att det inte påverkas alls om Svante utför skatte- 

och investeringsrådgivning åt Keramik med argumentet att A och den bank A företräder har 

ett stort förtroende för revisorer och att kreditgivningsarbetet bygger på att kreditgivaren har 

ett gott samarbete med revisorerna och därför inte kan tvivla på dem ”vi ska inte tvivla på 

oberoendet oavsett vilken eller vilka delar av redovisningen eller revisionen som de är 

inblandade i, det lyser väl igenom lite i allting jag säger” A förklarar att man måste lita på de 

beslut och val som revisorerna gör. 

 

Beträffande hur det påverkar oberoendet att Svante sköter skatte- och investeringsrådgivning 

menar B att det helt enkelt beror på hur det sköts, om han håller sig till att ge råd är det kanske 

inget direkt hot mot oberoendet men att det ibland är svårt att veta exakt om gränsen har 

passerats. 

 

Gällande oberoendet säger Kreditgivare C att det finns positiva aspekter med att Svante kan 

ge råd gällande skatter och investeringar eftersom han har den kompetensen och att det 

underlättar för Lena. samtidigt som C menar att det nog ändå påverkar oberoendet negativt 

eftersom Svante riskerar att bli mindre oberoende om han börjar sköta dessa delar också. C 

poängterar att det finns positiva aspekter men utifrån ett rent bankperspektiv verkar det nog 

främst negativt för oberoendet. 

 

Kreditgivare D behåller samma linje som i sitt svar på förra frågan. Svantes oberoende 

påverkas negativt eftersom han blir mer partisk om han vid sidan av revisionen även utför 

skatte- och investeringsrådgivning. Svante kommer inte att kunna förhålla sig helt objektiv i 
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en situation där han själv varit med och rådgivit Lena i olika beslut. 

 

5.6.3 Keramiks låneansökan 

 

Det kan ha positiva effekter för låneansökan att Svante även utför skatte- och 

investeringsrådgivning menar kreditgivare A och förklarar att om keramik skall göra en 

investering och revisorn är inblandad i underlaget för låneansökan ger det en säkerhet att det 

är någon annan än själva företagaren som har kommit på siffrorna.  
 

Vi vill ha tillförlitliga siffror och vi gör ju alltid en bedömning av vad vi tycker ur vårt perspektiv naturligtvis... 

men om revisorn varit inblandad ger det ju ett par ytterligare ögon utifrån som kan vara någon form av säkerhet 

för oss när vi tar ställning till hur pass förtroendefullt det här underlaget är. 

 

Kreditgivare B menar att om Svante agerat bollplank och bara rekommenderat andra experter 

inom området och sagt att Lena kan agera på vissa sätt för att komma åt vissa fördelar är det 

inte negativt för låneansökan därför att det inte påverkar kvaliteten i resultaträkningen eller 

balansräkningen egentligen. Däremot menar B att det ibland uppstår en irritation mellan 

revisorn och kreditgivaren i fråga då revisorer utför investeringsrådgivning och har 

synpunkter på hur mycket banken skall låna ut till företagaren ”det är ju ändå vårt beslut hur 

mycket vi ska låna ut men per definition är ju inte rådgivning någonting som är negativt”. B 

menar att förutsatt att Svante inte lämnat olagliga råd påverkar det inte revisionsberättelsen 

och de punkter som han skall lämna där. Vidare säger B att utgångspunkten är att revisorn inte 

gett olagliga råd men att råden ofta ligger i den så kallade gråzonen när det gäller skatter, 

”just nu är det tillåtet, nu kör vi, och så täpper de igen det hålet och nästa år kan man göra 

på ett annat sätt”. Kreditgivare B förklarar att det finns en medvetenhet om hur rådgivningen 

går till men att det inte påverkar låneansökan om inte gränserna passeras. 

 

Kreditgivare C menar först att så länge som allting faller inom ramarna för vad man får göra 

så påverkar det ansökan positivt men funderar en stund på saken och ändrar sig med 

argumentet ”det är ju han som kontrollerar att allting har sköts, hm, det är sant, det kanske 

är negativt ändå”. C förtydligar och säger att utifrån ett bankperspektiv vill man att 

revisionen sköts av en oberoende revisor för att man då vet att de investeringar och 

skatteavdrag som företaget gjort har blivit granskade och är okej. C tycker att det påverkar 

låneansökan negativt om Svante ger råd som han sedan själv ska granska.  

 

Kreditgivare D hävdar att det förmodligen påverkar låneansökan negativt eftersom Svantes 

utlåtande i egenskap av revisor tyvärr blir mindre trovärdigt eftersom Svante granskar sina 

egna råd.  

 

5.6.4 Generella fördelar respektive nackdelar med att en revisor utför skatte- och 

investeringsrådgivning vid sidan av revisionen. 

 

Generella fördelar med att en revisor även utför skatterådgivning och investeringsrådgivning 

till samma företag som denne reviderar menar A framför allt är de synergieffekter som 

uppstår av att revisorn får en större inblick i företaget. Kredtigivare A ser hellre att revisorn 

utför skatte- och investeringsrådgivning än att företaget tar in en extern part, med argumentet 

att revisorn faktiskt har bättre koll på verksamheten i sig, speciellt om han varit med under 

många års tid. Kreditgivare A menar att det inte är negativt om företaget tar in ytterligare en 

extern part eftersom det bara innebär fler ögon som kan gransak allting. Samtidigt ser A hellre 

att revisorn utför skatte- och investeringsrådgivning för att denne känner till företagets styrkor 

och svagheter och på det stora hela är det bara positivt om revisorn utför dessa tjänster vid 
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sidan av revisionen och därför pekar A inte ut några nackdelar med att revisorn utför skatte- 

och investeringsrådgivning vid sidan av revisionsuppdraget.  

 

Kreditgivare B menar att om en revisor är i full gång och jobbar för en större firma där det 

också finns skatteexperter att fråga är det inte negativt att han utför skatte- och 

investeringsrådgivning vid sidan av revisionen. Har revisorn däremot gått i pension så är hans 

skatteråd kanske inte tillräckligt uppdaterade ”och har det hänt fler än en gång att, har du 

kollat det här med någon annan?” kreditgivare B menar att på banken har de sina egna 

”favoriter” bland skatteexperter och skattekonsulter och att de ofta involverar dem när det 

gäller större investeringar eller utökning av verksamheten ”vi rekommenderar att de pratar 

med någon annan för att få en second opinion helt enkelt” vidare förklarar B att det inte är 

bankens ansvar att hänga med i skatteutvecklingen och att en revisor som gått i pension 

kanske inte heller är helt uppdaterad och då läggs ansvaret på företagaren att vända sig till en 

extern part. I dessa fall är det negativt att revisorn utför skatte- och investeringsrådgivning. 

 

De fördelar som kreditgivare C lyfter fram gällande att revisor utför skatte- och 

investeringsrådgivning vid sidan revisionsuppdraget är att revisorn sitter på all relevant 

information och kan komma med tips om sådant som företagaren själv inte tänkt på. 

Kreditgivare C menar att revisorns uppdrag är att säga till företagaren när denne får eller inte 

får göra saker och det är bra att revisorn kan säga ifrån när saker inte är okej. Nackdelarna är 

dock att om han kommer med rådgivning om skatter är det ju klart att han sedan också 

kommer att godkänna sina egna råd och då är det ju en osäkerhet i att man som kreditgivare 

inte vet om allt verkligen har utförts på ett korrekt sätt. 

 

Kreditgivare D menar att fördelarna med att revisorn utför skatte- och investeringsrådgivning 

är att revisorn förmodligen kan komma med företagsspecifika lösningar på skattefrågorna 

eftersom revisorn känner till företaget och branschen sedan tidigare och det effektiviserar 

arbetet. Samtidigt menar kreditgivare D att nackdelarna är att om revisorn ger mycket råd i 

skatte- och investeringsfrågor så kommer denne sedan inte kunna förhålla sig opartisk i sitt 

revisionsuppdrag. 
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(fråga 4-9) 
Svante utför 

redovisningstjänster åt 

Keramik 

A B C D 

Påverkar kvaliteten och 

tillförlitligheten i 

redovisningen 

-kan ha positiva 

effekter  

-negativt -negativt -negativt  

påverkar oberoendet -påverkar inte alls -negativt -kan ha både positiva 

och negativa effekter  

-påverkar inte alls 

Påverkar låneansökan -kan ha positiva 

effekter 

-negativt -kan ha negativa 

effekter  

-negativt 

Generella 
fördelar: 

-ger stabilitet 

-bättre kvalitet på 

redovisningen  

-mindre risk för 

missförstånd mellan 

revisor och 

företagsledare 

-revisorn får bättre 

insyn i företaget  

-inga fördelar  -effektiviserar arbetet -gynnar 

kommunikationen 

mellan revisor och 

företagsledare 

-revisorn god 

kännedom om 

företaget 

Generella 
nackdelar: 

-inga nackdelar  -revisorn är inte 

oberoende 

-revisorn blir partisk 

-kan objektivt granska 

sitt eget arbete 

-saknas någon som 

utifrån granskar 

redovisningen 

-revisorn är inte 

objektiv 

-revisorn partisk 

Svante utför skatte- 

och 

investeringsrådgivning 

åt Keramik 

A B C D 

Påverkar kvaliteten och 

tillförlitligheten i 

redovisningen 

-kan ha positiva 

effekter 

-kan ha både positiva 

och negativa effekter  

-kan ha positiva 

effekter 

-kan ha negativa 

effekter  

Påverkar oberoendet -påverkar inte alls -kan ha både positiva 

och negativa effekter  

-främst negativa 

affekter men kan ha 

positiva effekter  

-negativt 

Påverkar låneansökan -kan ha positiva 

effekter 

-påverkar inte alls -negativt -negativt 

Generella 
fördelar: 

-synergieffekter -jobbar revisorn på en 

större firma där det 

finns skattejurister 

som är uppdaterade 

-revisorn sitter på 

relevant information 

 

-revisorn kan 

komma med 

företagsspecifika 

lösningar och det  

effektiviserar 

arbetet 

Generella 
nackdelar: 

-inga nackdelar  -revisorn är kanske 

inte tillräckligt 

uppdaterad gällande 

skatter  

-revisorn godkänner 

sina egna råd  

-revisorn blir 

partisk 

 
   Tabell 4: Kreditgivarnas sammanfattade åsikter gällande konsulttjänster vid sidan av revisionen 

 



 
42 

 

 

 

5.7  Svante är pensionerad men fortsätter på grund av ett ekonomiskt intresse att utföra 

revisions- och konsulttjänster åt Keramik 

 

Nedan presenteras kreditgivarnas åsikter om att Keramiks revisor Svante gått i pension men 

har fortfarande kvar auktoriseringen och fortsätter på grund av ett ekonomiskt intresse att 

utföra revisions- och konsulttjänster åt Keramik och hur det påverkar Svantes oberoende samt 

kvaliteten på redovisningen och låneansökan. Därefter presenteras kreditgivarnas generella 

ställningstaganden gällande att en revisor har ett ekonomiskt intresse i det företag som 

han/hon reviderar. 

 

5.7.1 Kvaliteten och tillförlitligheten i redovisningen 

 

Beträffande det ekonomiska intresse som Svante har i Keramik menar kreditgivare A att 

oavsett vilken part det är som utför tjänster har man alltid ett ekonomiskt intresse i det ”även 

om det inte är revisorn, även om det är en extern som man köper in som sköter den löpande 

redovisningen så har de ett ekonomiskt intresse naturligtvis” A säger att alla som utför dessa 

tjänster tjänar ju pengar på det, det är ju på det sätter man får mat på bordet. Att Svante i det 

här fallet har ett ekonomiskt intresse menar A har inget effekt överhuvudtaget på kvaliteten på 

redovisningen. 

 

Kreditgivare B poängterar att alla revisorer har ett ekonomiskt intresse och att de annars inte 

skulle jobba med revision men just i Svantes fall har han ju också gått i pension och då kanske 

Keramik är hans enda uppdrag vilket gör att hela situationen är negativ för kvaliteten på 

redovisningen rakt av. ”Skulle detta vara hans enda uppdrag så köper vi inte det 

överhuvudtaget” för det mesta är det så att revisorer som gått i pension går i pension men 

ibland startar de upp konsultfirmor och kan bli ganska jobbiga konsulter eftersom de har 

mycket åsikter om saker och ting men om revisorn som Svante i det här fallet fortsätter att 

revidera efter pensionen köper kreditgivare B inte det utan begär att någon annan skall 

granska räkenskaperna. 

 

Kreditgivare C menar att Svantes ekonomiska intresse kan ha negativa effekter på 

redovisningskvaliteten men det behöver inte heller påverka alls. Det beror helt på hur etiskt 

korrekt revisorn är, är han etiskt korrekt och jobbar åt rätt företag kan det vara positivt 

eftersom han får en mer långsiktig relation och kan bli omtalad som en bra revisor om han 

sköter sitt uppdrag på ett bra sätt. Det negativa är om Svante tänker kortsiktig och kanske 

därför godkänner vissa saker just för att få ha kvar Keramik som kund. Det är möjligt att han 

inte ifrågasätter saker lika mycket som han borde göra. 

 

Vad gäller Svantes ekonomiska intresse och hur det påverka kvaliteten på redovisningen 

tycker kreditgivare D att det inte påverkar alls ”som jag tänker så har alla revisorer ett 

ekonomiskt intresse i som företag som de reviderar.” Kreditgivare D säger att man inte kan 

spekulera allt för mycket i Svantes ekonomiska intresse eftersom man då i de flesta fall kan 

komma fram till att revisorn har en form av ekonomiskt intresse och då måste man vidare ta 

ställning till hur pass mycket det egentligen påverkar oberoendet hos revisorn ”i ett sådant 

fall blir det ett stort ansvar som faller på mig i att ta reda på om det finns några baktankar i 

det hela” Kreditgivare D säger att det är enklare att utgå ifrån att revisorn inte påverkas 

tillräckligt mycket av de ekonomiska bitarna att man som kreditgivare borde vara skeptisk. 

 



 
43 

 

 

 

5.7.2 Svantes oberoende  

 

När det kommer till Svantes oberoende och hur det påverkar hans ekonomiska intresse i 

Keramik menar kreditgivare A att när det handlar om en extrem situation och om Keramik är 

Svantes enda kund är ju detta uppdrag en förutsättning för att Svante skall få den ytterligare 

inkomst utöver pensionen för att kunna leva som han är van vid och då kan man tänka sig att 

Svante kanske inte är så kritisk som han möjligen borde vara ” men du hör ju själv att det är 

många kanske och om på vägen här”. Kredigivare A påpekar att det endast är i det yttersta 

extrema fallet som ett ekonomsikt intresse faktiskt påverkar revisorns oberoende och att det 

skulle i så fall vara fråga om ett worst case scenario och ingen generell tolkning. Vidare säger 

A att det också kan påverka beroendet positivt eftersom Svante kanske bara har detta uppdrag 

och då kan han lägga all sin energi på Keramik och vara mån om att göra ett bra jobb då han 

verkligen månar om att få behålla uppdraget framtida år. Sammanfattningsvis avslutar 

kreditgivare A med att säga att generellt borde det ekonomiska intresset inte påverka alls men 

att i extremfallen kan det påverka såväl positivt som negativt.  

 

Kreditgivare B menar att Svantes ekonomiska intresse påverkar hans oberoende ”ja det är ju 

ooberoende om man nu kan säga så” Svante är helt beroende av detta revisionsuppdrag och 

därför menar kreditgivare B att Svante inte kan förhålla sig opartisk på något sätt. 

 

Kreditgivare C tror att oberoendet kan påverkas negativt av att Svante har ett ekonomiskt 

intresse i sitt uppdrag ”ja det påverkar ju sen så beror det på hur många olika företag har 

som kunder”. Kreditgivare C säger att alla Svantes kunder borde påverka hans ekonomiska 

intresse men om han bara har Keramik som kund blir han ju speciellt beroende av just det 

uppdraget. Det är inte säkert att Svante blir tillräckligt påverkad att det verkligen påverkar 

oberoendet utan det beror på hur han är som person och vad det är för företag han jobbar med. 

 

Som på den förra frågan behåller kreditgivare D samma inställning och menar att man inte 

kan fundera allt för mycket på hur beroendet påverkas. D menar att det är bäst att utgå ifrån 

att Svantes oberoende inte påverkas, om det inte finns starka bevis som pekar på att 

oberoendet är hotat ”om man misstänker att företagaren har skumma avsikter och incitament 

att på något sätt manipulera Svante”. Utgångspunkten är dock att Svante förhåller sig 

professionell i sitt uppdrag. 

 

5.7.3 Keramiks låneansökan 

 

Svantes ekonomiska intresse påverkar inte alls låneansökan som kreditgivare A ser på saken. 

”återigen faller vi tillbaka på förtroendet för revisorerna”. Kreditgivare A vidhåller samma 

argument som tidigare och menar att alla som utför tjänster av något slag har ett ekonomiskt 

intresse av att behålla sina kunder och även om Svante i detta fall är pensionerad har det ingen 

betydelse därför att vilken annan revisor som helst hade också haft ett ekonomiskt intresse av 

att behålla Keramik som kund. A förklarar att Svantes ekonomiska intresse inte har någon 

betydelse ur bankens perspektiv. 

 

Kreditgivare B å andra sidan säger att Svantes ekonomiska intresse påverkar låneansökan 

negativt och i denna situation skulle man begära att Lena tar in någon annan som reviderar 

innan låneansökan behandlas och eventuellt accepteras. 
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Kreditgivare C tror inte att Svantes ekonomiska intresse påverkar mycket, med argumentet att 

det oftast är något annat som låneansökan faller på innan man får en känsla av att allt inte står 

rätt till med revisorn ”oftast får man en känsla för företagaren om att allt inte står rätt till”. 

Kreditgivare C utvecklar argumentet och menar att om företagaren verkar ha tveksamma 

intentioner kan ansökan falla bara på den grunden oavsett vad revisorn är för någon. 

 

Svantes ekonomiska intresse påverkar inte alls en låneansökan menar kreditgivare D. 

Kreditgivare D förklarar att om Svante hade haft ett ekonomiskt intresse i att behålla Keramik 

som kund samtidigt som resultaträkningen visade ett ovanligt bra resultat kanske man skulle 

reagera och be en extern part granska siffrorna innan man godkände ansökan. Att Svante har 

ett ekonomiskt intresse i sig är inte anledning nog att avslå ansökan 

 

5.7.4 Generella fördelar respektive nackdelar med att en revisor har ett ekonomiskt 

intresse i intresse i det företag han/hon reviderar. 

 

De generella fördelar som kreditgivare A ser i att revisorn har ett ekonomiskt intresse i det 

företag som han reviderar är att revisorn ägnar mer energi åt de företag som är viktiga för 

honom rent ekonomiskt. Revisorn kan då göra ett bättre jobb eftersom det är viktigt att 

behålla kunden och att värna om relationen även långsiktigt ”det skulle jag kunna tänka mig 

men det blir ju lite spekulationer”. Nackdelarna är att revisorns eventuellt blir mindre kritisk i 

sin granskning än vad han borde vara. 

 

Kreditgivare B menar att det inte finns några fördelar med att revisorns har ett ekonomiskt 

intresse i det företag som denne reviderar ”absolut inte, kan inte se något. Det är väl snudd på 

olagligt det” Nackdelarna är att revisorn blir partisk och har ett allt för stort egenintresse ”har 

han ett ekonomiskt intresse i det då har vi ett nytt Enron
119

” kreditgivare B understryker att 

det bara finns nackdelar med att revisorn har ett ekonomsikt intresse i det företag som denne 

reviderar. 

 

Kreditgivare C menar att det är svårt att räkna upp konkreta fördelar med att revisorn har ett 

ekonomiskt intresse i det företag som skall revideras men att revisorn måste tänka på sitt rykte 

för att få en mer långsiktighet och inte bli av med sin auktorisering kan ett ekonomiskt 

intresse vara positivt om revisorn tänker långsiktigt och värnar om att utföra sitt arbete 

professionellt. Nackdelarna kan vara att om en revisor har väldigt få företag och även tänker 

kortsiktigt kan det vara möjligt att revisorn ser mellan fingrarna med vissa saker och inte 

förhåller sig så pass kritisk som han egentligen borde. 

 

Rent generellt tror kreditgivare D att det inte har särskilt stor betydelse att revisorn har ett 

ekonomiskt intresse i det företag som denne reviderar men om man ska lyfta fram någon 

fördel är det att revisorn blir mån om att behålla sitt uppdrag och därför ser till att utföra sitt 

uppdrag professionellt. Nackdelen å andra sidan kan vara att revisorn också lättare faller för 

påtryckningar ifrån företagsledaren och kanske låter vissa saker glida förbi obemärkt för att 

undvika konflikter med företagsledaren ifråga. 

 

  

                                                 
119 Ett amerikanskt energiföretag som gick i konkurs 2001 efter en stor redovisningsskandal. Revisionsfirman 

Arthur Andersen som reviderade Enrons verksamhet försattes också i konkurs efter att brister i revisionen 

uppdagats. Information efter:  Mark et al. (2006) Enron Corporation and Andersen, Analyzing the Fall of 

Two Giants.  Pearson Education. 
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fråga (10-12) 
Svante fortätter 

utför sina uppdrag 

för att behålla sin 

levnadsstandard. 

A B C D 

Påverkar kvaliteten 

och tillförlitligheten 

i redovisningen 

-påverkar inte alls  -kan ha negativa 

effekter  

-behöver inte påverka 

alls men kan ha 

negativa effekter  

-påverkar inte alls 

Påverkar oberoendet -påverkar normalt inte 

alls men kan ha både 

positiva och negativa 

effekter  

-negativt -kan ha negativa 

effekter  

-påverkar inte alls 

Påverkar 

låneansökan 
-påverkar inte alls -negativt -påverkar inte alls  -påverkar inte alls  

Generella  
fördelar: 

-revisorn kan ägna 

mer energi åt 

uppdraget och vara 

mån om att göra ett 

gott jobb 

- finns inga - tänker revisorn 

långsiktigt vill 

han/hon värna om 

ryktet och vara 

professionell 

-utför uppdraget 

professionellt för att 

behålla  

Generella 
nackdelar: 

-revisorn blir mindre 

kritisk 

-revisorn blir partisk 

-revisorn får ett ökat 

egenintresse  

- om revisorn tänker 

kortsiktigt  kan 

han/hon se mellan 

fingrarna på vissa 

saker 

-risk att revisorn faller 

för påtryckningar ifrån 

företagsledaren 

Tabell 5: Kreditgivarnas sammanfattade åsikter gällande att revisorn har ett ekonomiskt intresse i det företag 

han/hon reviderar 
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6. Analys 
 

I detta kapitel sammankopplas kreditgivarnas svar med den teoretiska referensramen. Kapitlet 

är uppdelat i fyra delar varav den första behandlar de frågor i intervjuguiden som avser 

generella/allmänna ställningstaganden kring längden på revisionsuppdraget, konsulttjänster 

och revisorns ekonomiska intresse i företaget. Dessa frågor är alltså inte direkt knutna till de 

omständigheter som föreligger i caset men de är relevanta för studiens syfte. De följande tre 

delarna behandlar kreditgivarnas svar på de frågor som är direkt knutna till caset. De tre 

kategorierna är längden på uppdraget, konsulttjänster och ekonomiskt intresse. Dessa teman är 

inte generella utan direkt knutna till det fiktiva case som upprättats om företaget Keramik och 

de specifika omständigheter som råder i just detta fall.  För att ge utrymme för analyser så 

kommer även kopplingar att dras mellan dessa fyra teman. 

 

6.1 Reflektioner kring analysen 

 

Analysen av intervjuerna är konstruerad genom att jag först transkriberat intervjumaterialet 

och därefter gått igenom det för att skapa mig ett övergripande intryck. I analysen går jag 

djupare in i vissa delar av materialet där jag jämför kreditgivarnas svar sinsemellan och drar 

kopplingar till den teoretiska referensramen. Utifrån mina tolkningar av intervjumaterialet 

identifierar och tolkar jag vissa mönster i kreditgivarnas svar.
120 

Det är viktigt att läsaren är 

medveten om att kreditgivare normalt inte är vana vid att ta ställning till frågor kring revisorns 

oberoende eftersom det inte är en självklar del av kreditprocessen. Kreditgivare har vanligtvis 

inte tillgång till lika mycket information om revisorn som de får i det case som jag 

konstruerat. Jag har uppmärksammat att kreditgivarnas svar på frågorna inte alltid har en 

logisk följdordning och anledningen kan vara att de inte är vana vid att djupgående fundera 

kring revisorns oberoende.  

 

6.2 Kreditgivarnas generella åsikter kring revisorns oberoende 

 

I denna del av analysen presenteras kreditgivarnas allmänna åsikter gällande att en revisor 

reviderar ett och samma företag under många års tid, utför konsulttjänster åt det företag som 

han reviderar, och har ett ekonomiskt intresse i det företag som han reviderar. Svaren i denna 

del av analysen är alltså inte knutna direkt till det fiktiva caset om företaget Keramik. 

 

6.2.1 Generella fördelar respektive nackdelar med att en revisor har ett uppdrag under 

många år 

 

Som generellt positiva aspekter pekar alla fyra kreditgivare ut att revisorn får en ökad 

kännedom om samt insyn i företaget vid ett mångårigt uppdrag. Revisorn har då en större 

inblick i företaget och därmed ökar kontrollfunktionen som kan reducera 

informationsasymmetrin mellan företag och kreditgivare. Förutsättningen för att revisorns 

arbete skall reducera risken för kreditgivare är att revisorn förhåller sig professionell och 

oberoende i sitt yrkesutövande. 

 

A är den enda kreditgivaren som inte kan se några generella nackdelar med att ett företag har 

en och samma revisor under lång tid. Under intervjuns gång poängterar A att A själv och den 

                                                 
120 Kvale Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur s, 184-185 
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bank som A jobbar för har stor tilltro till att revisorerna förhåller sig professionella i sitt 

yrkesutövande. En stor tilltro till revisorer speglar säkerligen ställningstagandet i denna fråga. 

Vidare har A utanför intervjusituationen förklarat att revisorns roll inte är en avgörande faktor 

vid en låneansökan. Eftersom det inte är en avgörande faktor har A förmodligen inte 

reflekterat mycket kring revisorns oberoende. En annan möjlig aspekt kan också vara 

erfarenheten inom yrket. A har endast jobbat ett år med kreditgivning till företagskunder och 

har därmed mindre praktisk erfarenhet än de övriga respondenterna. Det kan vara möjligt att 

en kreditgivare som jobbat i branschen längre med större sannolikhet har stött på situationer 

som ökat medvetenheten kring revisorns oberoende. 

 

De generella nackdelar som B, C och D lyfter fram med att en revisor har ett uppdrag under 

många är att en vänskapsrelation kan växa fram med tiden vilket kan medföra att revisorn blir 

mindre kritisk. Kreditgivare B och D har jobbat med kreditgivning ett flertal år och jag utgår 

ifrån att deras praktiska förförståelse inom området påverkar svaret. Det finns undersökningar 

som stödjer kreditgivare B, C och D:s ståndpunkt att revisorns oberoende riskerar att påverkas 

av den vänskapsrelation som med tiden byggs upp mellan revisorn och företagsledaren.
121  

  

Däremot har studier de senaste åren snarare funnit att det är positivt om revisorn är med 

länge.
122

 Vid ett långt revisionsåtagande ökar revisorns kännedom om företaget och den 

bransch som företaget verkar inom
123

. 

 

6.2.2 Generella fördelar respektive nackdelar med att revisorn utför 

redovisningstjänster vid sidan av revisionen. 

 

Kreditgivare A väljer att lägga fram flera fördelar med att en revisor utför redovisningstjänster 

vid sidan av revisionen. Jag tolkar det som att A menar att det gynnar hela verksamheten om 

revisorn utför såväl redovisning och revision åt samma företag eftersom han/hon då får en 

bättre insyn i företaget samtidigt som företagaren kan koncentrera sig på annat än 

bokföringen. En viktig del som jag vill belysa är att A menar att det är mindre risk för 

missförstånd om samma person som gör bokföringen även granskar den. I revisionslagen 

finns reglerat att revisorn skall följa god revisionssed i revisionsarbetet, god revisionssed i sin 

tur förutsätter oberoende vilket i min mening påverkas om en revisor granskar sitt eget arbete. 

Kreditgivare A kan inte se några nackdelar med att revisorn granskar sitt eget arbete och här 

speglas återigen den tilltro som kreditgivare A har till revisorer. 

 

Kreditgivare B hävdar tvärs emot Kreditgivare A att det inte finns några fördelar med att en 

revisor utför redovisningstjänster till samma företag vid sidan av revisionen eftersom det då 

inte är tal om en oberoende granskning. I teorin kopplas revisorns oberoende ihop med 

opartiskhet.
124

 Om en revisor granskar sitt eget arbete kan han inte förhålla sig opartisk och 

därmed förefaller det rimligt att det påverkar oberoendet negativt. Jag tolkar det som att B 

tycker att det är okej att företagaren stämmer av med revisorn för att få råd och riktlinjer 

gällande redovisningen så länge som revisorn själv inte gör själva redovisningen. Min tanke 

är att om revisorn inte utför själva redovisningen men kommer med många råd och riklinjer 
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till företagaren gällande just utformningen av redovisningen riskerar revisorn att bli partisk i 

sin granskning eftersom han i grund och botten då granskar sina egna råd. I revisionslagen 

står det att det ses som ett självgranskningshot om den granskande revisorn kommit med råd 

eller synpunkter som han sedan skall granska.
125

 I praktiken är det kanske vanligt att 

företagare ofta använder revisorn som bollplank och det är kanske svårt att bedöma när 

gränsen passeras och revisorn oberoende hotas. En annan viktig aspekt att ta i beaktning är att 

även om revisorn blir partisk innebär det inte nödvändigtvis att informationen i de finansiella 

rapporterna är felaktig. För att informationen skall vara otillförlitligt förutsätter det också att 

det verkligen finns incitament ifrån företagarens och revisorns sida att manipulera eller vinkla 

den information som presenteras. 

 

Kreditgivare C belyser effektivisering som en fördel med att revisorn vid sidan av revisionen 

utför redovisningstjänster åt samma företag, nackdelarna är dock att ingen granskar utifrån. 

Kreditgivare C jobbar med kreditgivning till små företag och svarar kanske därmed på frågan 

utifrån ett småföretagsperspektiv.  Det är möjligt att eftersom småföretagare har ganska liten 

verksamhet med ett fåtal anställda så ökar kanske kravet på effektivisering, och den 

ekonomiska situationen tillåter kanske inte alltid att man tar in en extern part som hjälper till 

med bokföringen och istället passar man på att dra nytta av revisorns kunskaper inom 

området. 

 

D belyser en annan intressant fördel som är att det gynnar kommunikationen och förtroendet 

mellan revisor och företagsledare med utgångspunkten att företagsledaren känner revisorn 

sedan tidigare och litar på denne. Jag kan tänka mig att en god och transparent 

kommunikation mellan företagsledare och revisor minskar informationsasymmetrin mellan 

revisorn och företagsledaren vilket i sin tur också minskar informationsasymmetrin mellan 

kreditgivare och företag. Följaktligen minskar då även kreditgivarens risk vid en låneansökan.   

 

6.2.3 Generella fördelar respektive nackdelar med att en revisor utför skatte- och 

investeringsrådgivning vid sidan av revisionen. 

 

Kreditgivare A identifierar bara fördelar i form av synergieffekter som uppstår när en revisor 

utför skatte- och investeringsrådgivning vid sidan av revisionen. Det framgår även att A har 

väldigt stor tilltro till den kompetens som en revisor besitter då A hellre ser att revisorn utför 

dessa tjänster än att företaget tar in en extern part, med argumentet att revisorn har mer 

kunskap om företaget än vad en extern part har. A är alltså av åsikten att det är bättre ju mer 

tjänster en revisor utför åt det företag som han reviderar. Resonemanget får delvis stöd av 

Simunic som i sin artikel menar att det uppstår positiva kunskapsöverföringseffekter om en 

revisor utöver revisionen även utför andra konsulttjänster.
126

  

 

Kreditgivare B lyfter fram att det inte är negativt att en revisor utför skatte- och 

investeringsrådgivning om revisorn håller sig uppdaterad inom området. Enligt B så skadar 

det inte det uppfattade oberoende om revisorn vid sidan av revisionen ger skatte – och 

investeringsrådgivning så länge som han själv inte praktiskt utför det. 

 

kreditgivare C menar att fördelaktligen så kan revisorn komma med synpunkter gällande 

skatte- och investeringsrådgivning som företagaren kan ha nytta av, samtidigt säger C att 
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revisorn därmed också granskar och godkänna sina egna råd. Det framgår att C identifierar 

fördelar med att revisorn utför tjänster utöver revisorn samtidigt som C även uppmärksammar 

en självgranskningsproblematik som gör att C ifrågasätter trovärdigheten om revisorn utför 

skatte- och investeringsrådgivning vid sidan av revisionsarbetet. 

  

Företagsanpassade skattelösningar menar D är en positiv konsekvens av att revisorn utför 

skatte- och investeringsrådgivning samtidigt som D tycker att det skadar oberoendet eftersom 

revisorn inte kan vara opartisk under dessa omständigheter.  

 

6.2.4 Generella fördelar repektive nackdelar med att en revisor har ett ekonomiskt 

intresse i det företag han/hon reviderar 

 

Rent generellt tycker A att fördelarna med att en revisor har ett ekonomsikt intresse i det 

företag han reviderar är att revisorn kan ägna mer energi åt dem företag som ekonomiskt är 

viktiga för honom förutsatt att revisorn tänker långsiktigt. Jag tolkar det som att A menar att 

om revisorn tänker långsiktigt utför han sina uppdrag i enighet med god revisionssed och 

värnar om att vara professionell för att behålla ett gott rykte
127

.  

 

Kreditgivare B ser ingen fördel med att en revisor har ett ekonomiskt intresse i det företag 

som han reviderar och menar att det är snudd på olagligt. På en föregående fråga gällande 

Svantes ekonomiska intresse i Keramik svarade B att alla revisorer har ett ekonomiskt intresse 

i det företag som de reviderar, därmed är B:s ställningstagande gällande en revisors 

ekonomiska intresse tvetydigt. 

 

C har svårt att lyfta fram fördelar med att revisorn har ett ekonomiskt intresse i det företag han 

reviderar men om revisorn tänker långsiktigt kan det bidra till att han förhåller sig 

professionell i sitt uppdrag. 

 

Kreditgivare D tycker att det är svårt att lyfta fram generella fördelar med att en revisor har ett 

ekonomiskt intresse i det företag han reviderar men lyfter precis som De Fond gör i sin studie 

fram att om en revisor har ett ekonomiskt intresse i det företag som han reviderar blir han mer 

angelägen om att behålla uppdraget och det i sin tur gynnar revisionskvaliteten. Nackdelar 

menar D är att revisorn vid ett långt uppdrag riskerar att med tiden påverkas av påtryckningar 

ifrån företagsledaren vilket kan vara negativt för revisionskvaliteten. Detta kan jämföras med 

Williams studie som visar att om en revisor har ett ekonomiskt intresse i det företag som han 

reviderar kan han bli mindre villig att ifrågasätta tveksamheter i redovisningen eftersom inte 

vill stöta sig med företagsledaren
128

. 

 

6.3 Längden på Svantes uppdrag 

 

Nedan presenteras analysen av kreditgivarnas åsikter om att företaget Keramik har haft en och 

samma revisor (Svante) under 16 års tid och hur det påverkar Svantes oberoende, 

redovisningskvaliteten samt företagets låneansökan. 
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6.3.1  Svantes oberoende  

 

I den teoretiska referensramen kopplas just kvaliteten på redovisningen ihop med revisorns 

oberoende och förutsättningen för att redovisningen skall uppfattas som tillförlitlig är att 

revisorn förefaller vara oberoende.
129

 Det teoretiska resonemanget finner även stöd i det 

ställningstagande som kreditgivare A gör, A tror inte att det påverkar kvaliteten och 

tillförlitligheten i redovisningen negativt att Svante varit revisor åt Keramik under lång tid. A 

menar vidare att utgångspunkten är att Svantes oberoende inte heller påverkas negativt av det 

mångåriga åtagandet. Kreditgivare B avviker ifrån de andra tre respondenterna på det sättet att 

B inte reagerar på tiden i Svantes uppdrag men väljer att lyfta fram andra omständigheter som 

gör skulle kunna hota Svantes oberoende. B menar att om detta är Svantes enda uppdrag och 

att han är pensionär men valt att fortsätta sitt uppdrag uppstår ett oberoendehot på grund av 

den kompisrelation som företagsägaren Lena och Svante utvecklar. Jag tolkar det som att B 

menar att om Svante bara har ett enda företag som han jobbar med uppstår en risk för 

vänskapsrelation, däremot är inte ett långvarit åtagande i sig en grund för att utveckla en 

vänskap. En jämförelse kan här göras med teorin som visar att med tiden kan en personlig 

relation byggas upp mellan revisor och företagsledare och att detta i sin tur kan skada 

oberoendet
130

. 

  

Eftersom kreditgivare C och D identifierar oberoendehot som de menar kan påverka 

kvaliteten på redovisningen negativt förefaller det inte förvånansvärt att dessa två kreditgivare 

också uttrycker en viss risk för att även Svantes oberoende kan påverkas negativt av det 

vänskapshot, egenintresse och rutinmässa beteende som infinner sig med tiden. 

 

B för ett resonemang som avviker från de andra tre kreditgivarna, B relaterar inte tiden till en 

växande vänskapsrelation mellan Lena och Svante utan kopplar snarare ett eventuellt 

vänskapshot till att Svante har få uppdrag i kombination med stora skillnader i resultat och 

balansräkning mellan åren. Kreditgivare B är den enda kreditgivaren som tidigare jobbat med 

redovisning vilket kan vara anledningen till att B lägger fokus på skillnader i resultat och 

balansräkning mellan åren. Det kan vara möjligt att B av erfarenhet utgår ifrån att resultat och 

balansräkning inte visar stora förändringar mellan åren om företaget ifråga inte byter 

redovisningsprinciper. I den teoretiska referensramen presenteras begreppet ”moral hazard” 

som syftar på den informationsasymmetri som råder mellan kreditgivare och företagsägare. 

Konsekvensen är att om företagsägaren har incitament för vinstmanipulation kan det innebära 

ändringar i hur man bokför mellan olika år. 
131

 Brister Svante i att fungera som oberoende 

kontrollmekanism finns det egentligen ingen utomstående part som kan kontrollera huruvida 

informationen i de finansiella rapporterna stämmer överens med verkligheten.   

 

Det finns ett samband mellan att de tre kreditgivare som tycker att det påverkar 

redovisningskvalitén negativt att Svante varit revisor under lång tid tycker alla tre att det 

också påverkar Svantes oberoende negativt. I caset om företaget Keramik och revisor Svante 

får kreditgivarna ingen information om Svantes faktiska oberoende men de får ta del av 

information som i tidigare studier visat sig ha negativa effekter på det synbara oberoendet, 
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vilket innebär att revisorn av olika skäl förefaller vara oberoende i en utomstående parts ögon. 

Här vill jag dra kopplingar till Vanascos et al som i deras studie menar att om en revisor 

uppfattas som icke oberoende påverkas också uppfattningen om kvaliteten och 

tillförlitligheten på redovisningen negativt eftersom dessa två faktorer påverkar varandra. 
132

 

 

6.3.2 Kvaliteten och tillförlitligheten i redovisningen 

 

Precis som tidigare studier visat olika resultat identifierar kreditgivarna såväl fördelar som 

nackdelar med att Keramik har haft en och samma revisor under lång tid.  Endast kreditgivare 

A var av åsikten att ett långt revisionsåtagande endast kan ha positiva effekter på kvaliteten 

och tillförlitligheten i redovisningen eftersom revisorn vid ett mångårigt åtagande får en bra 

insyn i företaget. Alla fyra kreditgivare identifierar liknande positiva effekter med att Svante 

varit revisor åt Keramik under lång tid med resonemanget att Svante med tiden får en djupare 

inblick i, samt bättre kännedom om företaget. Det underliggande resonemanget styrks av att 

en nytillsatt revisor under den första tiden saknar kännedom om vilka risker som är specifika 

för företaget. Myers kom i sin studie fram till att det finns ett samband som pekar på 

förbättrad kvalitet på redovisningen vid ett långvarigt uppdrag, förutsatt att revisorn behåller 

sitt oberoende.
133 

Det är dock viktigt att poängtera att Myers studie var av en annan karaktär, 

han genomförde en kvantitativ hypotesprövning som syftade till att undersöka huruvida 

kvaliteten på revisionen ökar eller minskar vid ett långt revisionsuppdrag. 

 

Beträffande de negativa effekterna på redovisningskvaliteten ser kreditgivare B inte det 

mångåriga åtagandet som ett hot i sig men väljer att redan i den första casefrågan lyfta fram 

det faktum att det är negativt att Svante gått i pension med antagandet att Svantes kompetens 

sjunker efter pensionen som en följd av att han inte håller sig lika uppdaterad gällande lagar 

och regler. Här vill jag dra en koppling till Lambrecht et al som i sin studie belyser att 

revisorn inte besitter den kompetens som krävs för att även utföra konsulttjänster. Därmed 

kan det skada kvaliteten på revisionen om revisorn utöver själva revisionsuppdraget också 

utför konsulttjänster till samma klient.
134

 

 

Kreditgivare C och D finner även negativa aspekter med att Svante varit revisor åt Keramik 

under många års tid. Det intressanta är att de två kreditgivarna identifierar olika typer av hot 

som de kopplar till det faktum att Svante varit revisor till keramik under många års tid. 

Kreditgivare C identifierar ett vänskapshot och tror att det kan växa fram en vänskap mellan 

företagsägaren Lena och revisorn Svante som kan påverka redovisningskvaliteten negativt 

eftersom Svante på grund av vänskapsrelationen ser mellan fingrarna på saker och ting.  

Kreditgivare D ser det som att Svantes egenintresse i företaget växer i takt med tiden eftersom 

Svante med tiden börjar känna för företaget, samtidigt som han blir allt mer vanemässig i sin 

yrkesroll vilket gör att han kanske blir mindre kritisk och uppmärksam på tveksamheter i 

redovisningen.  
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6.3.3 Keramiks låneansökan 

 

Beträffande låneansökan menar kreditgivare A att det påverkar positivt att Svante varit revisor 

åt Keramik under många års tid. Eftersom A redan tidigare tagit ställning till att Svantes 

mångåriga uppdrag för keramik är positivt för kvaliteten på redovisningen och att det inte 

påverkar Svantes oberoende förefaller det logiskt att det påverkar låneansökan positivt 

eftersom det finns en logisk följdordning i resonemangen. Kreditgivare B menar att Svantes 

långvariga uppdrag egentligen påverkar ansökan positivt förutsatt att han håller sig 

uppdaterad om lagar och regler. Däremot har det negativa effekter på ansökan att Svante bara 

har en enda kund och här blir det uppenbart att det potentiella vänskapshot som B i den 

föregående frågan identifierade också påverkar själva låneansökan negativt. 

 

Som tidigare diskuterats i den teoretiska referensramen är inte revisorns oberoende en faktor 

som generellt har en avgörande påverkan vid en kreditgivningsprocess eftersom en 

kreditgivare har många andra faktorer att ta hänsyn till vid en kreditbedömning såsom 

lånetagarens återbetalningsförmåga och framtidvision.
135

 B menar dock att ett potentiellt 

vänskapshot i kombination med minskad kompetens hos Svante som gått i pension kan 

påverka låneansökan negativt. Från teorin kan vi dra kopplingen att om kreditgivaren 

uppfattar revisorns oberoende som hotat påverkas även uppfattningen om revisionens kvalitet 

negativt eftersom kreditgivaren har ett egenintresse i att kvaliteten på revisionen är god, jag 

tolkar det som om B uppfattar vänskapshotet som en riskfaktor och därför påverkar det 

låneansökan negativt. 

 

C poängterar att vid en låneansökan kollar C främst på att siffrorna stämmer samt på de mjuka 

faktorerna i företaget och hur företaget drivs. Jag tolkar det som att revisorns roll inte är en 

faktor som påverkar låneansökan. På grund av den informationsasymmetri som råder mellan 

kreditgivare C och företagsägaren Lena har Svante en riskreducerande kontrollfunktion och 

om han brister i sitt beroende ökar rimligtvis risken för kreditgivare C och med den teoretiska 

referensramen som utgångspunkt finns stöd för att det ligger i kreditgivarens egenintresse att 

revisorn är oberoende eftersom det påverkar kvaliteten på revisionen.
136

 

 

Kreditgivare D vidhåller samma spår som tidigare och menar att Svantes egenintresse kan ha 

negativa effekter för låneansökan. Det finns ett tydligt ifrågasättande av Svantes 

kontrollfunktion på grund av att D identifierar ett egenintresse. D tillskriver revisorns 

objektivitet en förhållandevis stor betydelse eftersom det påverkar låneansökan tillräckligt 

negativt för att D vill kräva att en extern revisor går in och granskar Keramik som en 

förutsättning för att få låneansökan beviljad. 
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6.4 Svante utför redovisningstjänster till keramik vid sidan av revisionsuppdraget 

 

Nedan presenteras analysen av kreditgivarnas åsikter om att Keramiks revisor Svante vid 

sidan av revisionsuppdraget utför redovisningstjänster åt Keramik och hur det påverkar, 

Svantes oberoende, kvaliteten på redovisningen och låneansökan . 

 

6.4.1  Svantes oberoende  

 

När jag frågade om hur Svantes oberoende påverkas om han vid sidan av revisionen utför 

redovisningstjänster på avviker A i sitt svar i jämförelse med de andra tre kreditgivarna. A 

menar att det inte påverkar Svantes oberoende alls. A menar att revisorer är tillräckligt 

professionella att de kan behålla sin objektivitet även om de sköter den bokföring som de 

sedan granskar. I revisionslagen står det att en revisor skall ”utföra sina uppdrag med 

opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden
137

”. Det framgår 

att A har stor tilltro till att Svante förhåller sig opartisk och objektiv i sitt uppdrag även om 

uppdraget medför att Svante skall granska sitt eget arbete.  Kreditgivare A får stöd av Gul 

som i sin forskning menar att kreditgivare har stor tilltro till den kompetens som revisorer 

besitter
138

. 

 

Kreditgivare B är av helt motsatt åsikt och menar att det är omöjligt för Svante att förhålla sig 

opartisk och objektiv om han skall granska den redovisning som han själv varit med och 

upprättat. kreditgivare B menar alltså att Svante inte kan uppfylla de krav på oberoende och 

opartiskhet som specificeras i revisorslagen § 20 om Svante granskar sitt eget arbete. B 

belyser problematiken att Svante kan bli blind för sina egna fel. Det skulle innebära att även 

om Svantes avsikter och förhållningssätt är professionellt och att Svante avser att förhålla sig 

oberoende och opartisk kan revisionskvaliteten ändå påverkas negativt eftersom Svante 

riskerar att inte upptäcka sina egna fel. 

 

C funderar en stund kring frågan och ställer sig först lite osäker till om det har positiva eller 

negativa effekter att Svante utför redovisningstjänster till Keramik vid sidan av revisionen. 

Jag tolkar det som att C menar att det effektiviserar arbete om Svante är med och utför 

redovisningen eftersom felaktigheter då kan undvikas direkt, i stället för att Svante i efterhand 

ska granska Lenas bokföring och kräva ändringar. Det är uppenbart att C inte tidigare funderat 

särskilt mycket kring denna fråga eftersom C spekulerar kring fördelar och nackdelar men 

kommer slutligen fram till att det påverkar oberoendet negativt om Svante granskar sitt eget 

arbete eftersom han inte kan förhålla sig opartisk i den situationen. 

 

Kreditgivare D nämner också effektivisering som fördel men betonar att det verkar negativt 

för oberoendet om Svante granskar sitt eget arbete eftersom han då omöjligt kan förhålla sig 

objektiv. D kopplar alltså samman begreppen oberoende och objektivitet, samma koppling 

görs i teorin
139

. 
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6.4.2 Kvaliteten och tillförlitligheten i redovisningen 

 

Det var väldigt intressant att ta del av kreditgivarnas åsikter gällande hur det påverkar 

kvaliteten på redovisningen att Svante utför redovisningstjänster vid sidan av revisionen 

eftersom svaren var väldigt olika. 

 

Kreditgivare A menar att det påverkar redovisningskvaliteten positivt eftersom det tillför 

tillförlitlighet till redovisningen.  Jag tolkar det som att A tycker att det ökar trovärdigheten i 

redovisningen om Svante gör den. A reagerar inte på självgranskningsproblematiken med att 

Svante praktiskt är delaktigt i att utföra den redovisning som han sedan själv i egenskap av 

Keramiks revisor ska granska.  Det förefaller uppenbart att A har en stor tilltro till revisorns 

kompetens och opartiskhet. I teorin är denna form av självgranskningshot där revisorn 

granskar sitt eget arbete ett rent hot mot oberoendet eftersom revisorn i en sådan situation är 

partisk, därmed är det inte i enighet med revisionslagen att Svante i egenskap av revisor även 

utför redovisningstjänster åt Keramik.
140

 Till skillnad från kreditgivare A menar Lambrecht et 

al. att revisorn inte besitter tillräcklig kompetens för att utföra konsultverksamhet vid sidan av 

revisionen
141

. 

 

Kreditgivare B reagerar omedelbart och menar att det inte är okej att Svante upprättar den 

bokföring som han ska granska. B säger att det inte är förenligt med de riktlinjer som 

föreningen för auktoriserade revisorer utfärdar. Utöver att B menar att det är i strid mot de 

rekommendationer som finns visar B på en medvetenhet kring det självgranskningshot som 

uppstår om Svante granskar sitt eget arbete. B har tidigare jobbat med redovisning vilket 

säkert bidrar till en ökad förståelse för självgranskningsproblematik.  

 

C ställer sig osäker till huruvida det är okej att Svante granskar sin egen bokföring och skulle i 

en verkligen situation kolla upp vad lagar och rekommendationer inom området säger. Även 

om C ställer sig något osäker till denna situation framgår det att C identifierar ett hot mot 

oberoendet eftersom C väljer att belysa en problematik i att Svante inte förhåller sig 

oberoende om han ska granska sitt eget arbete
142

. 

 

I enighet med teorin belyser även Kreditgivare D att det innebär ett klart självgranskningshot 

om Svante är med och upprättar den bokförings som han sedan ska granska. Kreditgivare B 

och D gav intrycket av att vara bestämda i sina åsikter om att det inte är okej att Svante 

granskar sitt eget arbete. Anledningen kan vara att dessa två jobbat ett flertal år som 

kreditgivare, B har dessutom jobbat med redovisning vilket innebär att B har en praktisk 

kunskap inom området.  

 

6.4.3 Keramiks låneansökan 

 

När det gäller hur det påverkar själva låneansökan att Svante utför redovisningstjänster år 

Keramik vill A lyfta fram bankens syn på saken och menar att det ur bankens perspektiv är 

positivt att samma part som sköter revisionen även sköter redovisningen. Man kan jämföra 

bankens syn med den analysmodell som revisorsnämnden tagit fram som en kontrollfunktion 

                                                 
140 Revisionslagen § 21, SFS 2001:883 
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för att säkerställa revisorers objektivitet, självständighet och opartiskhet i revisionsuppdragen.  

Att Svante granskar sitt eget arbete faller i analysmodellen under självgranskningshot och 

hotet skall elimineras om Svante skall fortsätta sitt revisionsuppdrag.
143

 

 

Kreditgivare B skulle i linje med analysmodellen identifiera Svantes självgranskning som ett 

hot som måste elimineras innan bokföringen kan godtas. Det är uppenbart att B ser mycket 

allvarligt på saken och menar att en anmälan vore på sin plats i denna situation. B tycker alltså 

inte bara att det är direkt olämpligt att Svante granskar sitt eget arbete utan menar att det 

också går emot lagen. 

 

D säger också att det påverkar låneansökan negativt och understryker att Svante inte är 

utomstående eller oberoende i denna situation. D menar också att självgranskningen är ett 

direkt hot mot oberoendet och därför är det inte lämpligt. 

 

Det är intressant att B, C och D identifierar en självgranskningsproblematik med att Svante 

granskar sitt eget arbete medan A menar att det är positivt att Svante utför såväl revision som 

redovisningstjänster åt Keramik. Jag tror att denna markanta skillnad i ställningstagande 

speglar att kreditgivare A verkligen har ett stort förtroende för revisorer och det arbete de gör. 

Studier har visat att det medför större arbetsbörda samt ställer högre krav på kompetens för 

kreditgivare som inte har tilltro till revisorer eftersom det då innebär att kreditgivaren själv 

måste gå in och bedöma rimligheten i de finansiella rapporterna.
144

 Samtidigt innebär det en 

ökad risk för kreditgivaren om kvaliteten på revisionen är dålig eftersom revisorn då brister i 

sin funktion som en kontrollmekanism som ska minska informationsasymmetrin mellan 

kreditgivaren och det lånetagande företaget.
145

 

 

6.5 Svante utför skatte- och investeringsrådgivning åt Keramik vid sidan av revisionen  

 

Nedan presenteras analysen av kreditgivarnas åsikter om att Keramiks revisor Svante vid 

sidan av revisionsuppdraget utför skatte- och investeringsrådgivning åt Keramik och hur det 

påverkar Svantes oberoende, kvaliteten på redovisningen och låneansökan . 

 

6.5.1 Svantes oberoende  

 

Kreditgivare A betonar att förtroendet för revisorer är stort och att det inte finns anledning att 

tvivla på deras oberoende. I linje med revisionslagen skall revisionen utföras i enighet med 

god revisionssed som i sin tur bygger på att revisorn förhåller sig oberoende. 
146

 Regelverket 

kring god revisionssed är principbaserat och det är revisorsnämndens ansvar att god 

revisionssed utformas på ett bra sätt, revisionsnämnden tar fram etiska riklinjer för 

revisionsyrket, dessa riklinjer har revisorns oberoende som utgångspunkt och förutsätter att 

yrkesverksamma revisorer har incitament till att följa dessa. Om yrkesverksamma revisorer är 

professionella i sitt yrkesutövand ökar den generella tilltron till revisorer vilket torde resultera 

i att revisor i större utsträckning förefaller vara objektiva i tredje parts ögon. Det är uppenbart 

att kreditgivare A har en stor tilltro till revisorer och litar på att de förhåller sig objektiva 

oberoende av de omständigheter som föreligger.  

 

                                                 
143 Revisorsnämnden (2003) Revisornsnämnden gör uttalanden om analysmodellen. Far Info nr 7 s, 23 

144 SOU 2008:32 

145 Healy M Paul et al. (2001) Information Asymmetry, Corporate Disclosures, And the Capital markets: A 

Review of Empirical Disclosure Literature. Vol 31 s, 410 
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Kreditgivare B lyfter som tidigare fram den självgranskningsproblematik som kan uppstå om 

gränserna för rådgivning passeras. Här kan man dra uppenbara kopplingar till den studie Roco 

et al. genomfört där de menar att revisorer bör undvika situationer som tillsynes kan skada 

objektiviteten i tredje parts ögon 
147

. Den syn som kreditgivare B har gällande Svantes 

oberoende hänger nödvändigtvis inte ihop med huruvida Svante i realiteten är oberoende i sitt 

uppdrag. Däremot är det av vikt att Svante av andra uppfattas som oberoende i sitt uppdrag 

eftersom förtroendet för Svante och den granskning som han utför minskar om han uppfattas 

som partisk. 

 

Kreditgivare C tycker att det påverkar Svantes oberoende negativt om han utför skatte- och 

investeringsrådgivning åt Keramik samtidigt som C menar att det har positiva effekter på 

redovisningskvaliteten. Det är intressant att C inte tycker att det påverkar 

redovisningskvaliteten negativt fast att C uppfattar Svante som partisk.  C belyser att Svante i 

egenskap av revisor är kompetent inom skatte- och investeringsområdet, C kanske tycker att 

den omständigheten verkar fördelaktig för redovisningskvaliteten även om Svante inte är helt 

oberoende i sitt uppdrag. Det förutsätter då att varken Lena eller Svante har incitament att 

redovisa missvisande resultat av verkligheten.
148

 

 

Kreditgivare D tycker att Svante blir partisk om han utför skatte- och investeringsrådgivning 

vid sidan av revisionen och att det därför skadar oberoendet. I detta svar speglas återigen 

relevansen av att en revisor undviker situationer som av utomstående parter uppfattas som 

skadliga för oberoendet. Kreditgivare B, C och D vet inget om Svantes verkliga 

förhållningssätt till sitt uppdrag men utifrån de omständigheter som föreligger uppfattar de 

potentiella hot mot oberoendet, vilket i sin tur vekar negativt för tilltron av 

revisionskvaliteten. 

 

6.5.2 Kvaliteten och tillförlitligheten i redovisningen 

 

Kreditgivare A identifierar synergieffekter som kan verka positivt för redovisningskvaliteten 

om Svante utför skatte- och investeringsrådgivning vid sidan av revisionen. Här kan en 

koppling dras till Arruňada som menar att om en revisor utöver revisionen också utför 

konsulttjänster åt samma företag får revisorn en större kunskap om företaget. 

 

Kreditgivare B identifierar också som Arruňada positiva effekter på redovisningskvaliteten 

om revisorn också utför skatte- och investeringsrådgivning vid sidan av revisionen. Jag tolkar 

det som att B lyfter fram problematiken med att rådgivning är lite av en gråzon och att det är 

viktigt att revisorn inte passerar gränsen för rådgivning och börjar praktiskt utföra delar av 

redovisningen eftersom det då skulle innebära att Svante granskar sitt eget arbete vilket enligt 

revisorslagen inte är tillåtet.
149

  

 

Kreditgivare C ser också positiva effekter på redovisningskvaliteten med att Svante utför 

skatte- och investeringsrådgivning vid sidan av revisionen och fokuserar i linje med Arruňada 

på de synergieffekter som uppstår genom att revisorn får större kunskap om företaget.  

 

Kreditgivare D poängterar att Svante inte förhåller sig opartisk om han ska ge skatte- och 

                                                 
147 Rocco, R, Vanasco (1996) Auditor independence: An international Perspective. Managerial Auditing 
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investeringsrådgivning sidan av revisionen om han sedan skall granska den redovisning som 

är upprättad efter hans egna råd och det i sin tur kan vara negativt för redovisningskvaliteten. 

Här kan en koppling dras till revisorsnämndens uttalanden om att det uppstår ett 

självgranskningshot om en revisor kommer med råd som han sedan själv ska granska.
150

 

 

Kreditgivare B och D identifierar ett självgranskningshot som riskerar att uppstå om Svante 

vid sidan av revisionen utför skatte- och investeringsrådgivning. Jag finner stöd för deras 

resonemang i forskning av Moberg som i sin studie identifierat en trend som pekar på att 

revisionsbyråer blivit mer restriktiva i att utföra redovisnings- och revisionstjänster åt samma 

klient för att revisorn inte skall riskera att granska sitt eget arbete.  

 

6.5.3 Keramiks låneansökan 

 

Kreditgivare A är den enda av de fyra kreditgivarna som menar att det kan vara positivt för 

låneansökan att Svante vid sidan av revisionen utför skatte- och investeringsrådgivning.  Jag 

tolkar det som att A menar att Svante har bättre kompetens än Lena beträffande skatter och 

investeringar och därmed är det en säkerhet för A om Svante sköter den delen. Eftersom A har 

som utgångspunkt att Svante är oberoende i sitt uppdrag oavsett vilka omständigheter som 

föreligger identifierar A inget oberoendehot ifråga. A har tidigare pekat på de synergieffekter 

som uppstår om Svante utför tjänster åt keramik utöver själva revisionen. Jag tolkar det som 

att A menar att det är av fördel för låneansökan ju mer Svante är inblandad i själva 

redovisningen och övrig konsultverksamhet. 

 

Kreditgivare B gör skillnad på om Svante har gett Lena råd gällande skatter och investering 

och om Svante själv praktiskt genomfört dessa råd. Kreditgivare B identifierar ett 

självgranskningshot om Svante praktiskt utför redovisning som avser skattehantering och 

investering men inte om Svante ger Lena råd gällande skatter och investeringar. I det första 

falle innebär det att Svante i egenskap av revisor skulle granska sitt eget arbete och i det 

senare innebär det att Svante granskar ett arbete som är baserat på hans egna råd.  Som 

nämnts tidigare står det i revisionslagen att en revisor inte skall ge råd eller synpunkter som 

han sedan i revisionsuppdraget skall granska
151

. Kreditgivare B tycker dock att det är okej att 

Svante kommer med råd och synpunkter som Lena kan ta del av gällande skatter och 

investeringar men B tycker att det hotar oberoendet om Svante själv praktiskt utför dem. 

 

Kreditgivare C och D säger att det påverkar låneansökan negativt om Svante utför skatte- och 

investeringsrådgivning utöver revisionsuppdraget eftersom Svante sedan granskar sitt eget 

arbete. C och D tycker alltså att ett Självgranskningshot är  allvarligt och påverkar oberoendet 

till den grad att det även påverkar låneansökan negativt. Här vill jag påminna läsaren om att 

jävsreglerna i revisionslagen på väg att lättas upp för små företag, det i sin tur kommer 

medföra att revisionsbyråer i högre utsträckning kommer att erbjuda konsulttjänster vid sidan 

av revisionen
152

. Det är intressant att två av de intervjuade kreditgivarna menar att det påverka 

låneansökan negativt om Svante utför skatte- och investeringsrådgivning, och båda två lyfter 

fram självgranskningsproblematiken som anledning. 
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6.6  Svante är pensionerad men fortsätter på grund av ett ekonomiskt intresse att utföra 

revisions- och konsulttjänster åt Keramik 

 

Nedan presenteras analysen av kreditgivarnas åsikter om att Keramiks revisor Svante gått i 

pension men har fortfarande kvar auktoriseringen och fortsätter på grund av ett ekonomiskt 

intresse att utföra revisions- och konsulttjänster åt Keramik och hur det påverkar Svantes 

oberoende samt kvaliteten på redovisningen och låneansökan . 

 

6.6.1 Svantes oberoende  

 

I de tidigare frågorna har A utgått ifrån att Svantes oberoende inte påverkas av 

omständigheterna eftersom utgångspunkten är att Svantes oberoende inte påverkas. När det 

kommer till frågan om Svantes ekonomiska intresse säger A att det i extremfallet kan påverka 

oberoendet negativt men att det också kan påverka positivt under förutsättningen att Svante 

värnar om att göra ett gott jobb för att få behålla uppdraget.  Kreditgivare A är här inne på 

samma spår som De Fond et al. som i deras forskning menar att ett ekonomiskt egenintresse 

inte påverkar revisorers objektivitet eftersom de inte vill riskera att tappa klitenter
153

. 

 

Både kreditgivare B och C uppmärksammar ett direkt oberoendehot med att Svante har ett 

ekonomsikt intresse i att utföra tjänster åt Keramik. B och C reagerar starkt på att Svante bara 

har ett enda uppdrag och menar att Svante därför inte kan förhålla sig opartisk i uppdraget. 

Här vill jag återkoppla till den teoretiska referensramen och påminna läsaren att ett 

oberoendehot i form av egenintresse kan leda till att revisorn i mindre utsträckning 

ifrågasätter konstigheter i redovisningen för att inte stöta sig med klienten i fråga
154

.  

 

Kreditgivare D fortsätter på samma linje som tidigare och menar att det är bäst att inte 

spekulera alltför mycket i hur oberoendet påverkas och istället utgå ifrån att Svantes 

oberoende inte påverkas.  Kreditgivare A, B och C reagerar negativt på att Keramik är 

Svantes enda uppdrag och här vill jag återkoppla till vikten av att revisorn uppfattas som 

oberoende i sitt uppdrag. Kreditgivarna har ingen information om Svantes egentliga 

oberoende men de bedömer att oberoendet kan påverkas eftersom Svante bara har ett uppdrag. 

Utifrån dessa tre svar kan man dra slutsatsen att det synbara oberoendet påverkas negativt om 

en revisor bara har en enda klient och är beroende av inkomsten från den klienten. 

 

6.6.2 Kvaliteten och tillförlitligheten i redovisningen 

 

Kreditgivare A tycker inte att det påverkar kvaliteten på redovisningen att Svante har ett 

ekonomsikt intresse i att utföra sitt uppdrag, A menar att alla som utför tjänster har ett 

ekonomiskt intresse. Jämförelse kan dras till revisornämnden som kategoriserar ekonomiskt 

intresse som ett direkt oberoendehot som bör åtgärdas
155

.   

 

Kreditgivare B poängterar också att alla revisorer har ett ekonomiskt intresse oavsett 

omständigheterna och därmed påverkar det inte redovisningskvaliteten. Samtidigt ser B ett 

oberoendehot i att Svante bara har ett enda företag som han utför tjänster åt och att det 
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påverkar oberoendet negativt och att B i en verkligen situation liknande denna skulle begära 

att någon annan gick in och granskade. Reynolds et al. å andra sidan menar att revisorer blir 

mer kritiska i sin granskning av viktiga kunder eftersom de inte vill förlora kunden
156

. 

 

Huruvida det påverkar redovisningskvaliteten beror på Svantes etiska värderingar menar C. 

Det kan tolkas som att kvaliteten inte påverkas om Svante följer god revisionssed och 

förhåller sig opartisk i sitt uppdrag
157

. Om Svante däremot inte följer god revisionssed och 

inte förehåller sig opartisk riskerar det att påverka redovisningskvaliteten negativt. Det är 

viktigt att komma ihåg att god revisionssed grundar sig på etiska förhållningssätt vilket 

innebär att det inte är helt enkelt att avgöra när och om dessa etiska förhållningssätt inte följs. 

Därmed belyser det vikten av att en revisor inte bara är oberoende men att revisorn också 

agerar på ett sätt som uppfattas som oberoende av omgivningen. 

 

Kreditgivare D säger sig inte vilja spekulera i Svantes ekonomiska intresse eftersom D då 

måste ta ställning till huruvida det föreligger någon form av oberoende, D väljer att utgå ifrån 

att det inte påverkar redovisningskvaliteten. Det förefaller som att D menar att Svantes 

ekonomiska intresse kan påverka oberoendet och kanske kvaliteten på redovisningen negativt 

men för att slippa utreda problematiken ytterligare utgår D ifrån att det inte påverkar 

redovisningskvaliteten. Jag tolkar det som att D inte tycker att det ingår i rollen som 

kreditgivare att ansvara för att bedöma revisionskvaliteten hos ett låneansökande företag. Det 

intressanta är att kreditgivare har ett intresse av att revisorer fungerar som 

kontrollmekanismer för att reducera informationsasymmetrin och därmed också reducera 

kreditgivarens risk vid kreditgivning
158

. 

 

6.6.3 Keramiks låneansökan 

 

Enligt kreditgivare A påverkar Svantes ekonomiska intresse inte låneansökan. Eftersom A 

inte heller anser att det påverkar redovisningskvaliteten negativt förefaller det inte 

förvånansvärt att det inte heller påverkar låneansökan. 

 

Kreditgivare B är ensam om att tycka att Svantes ekonomiska intresse påverkar låneansökan 

negativt. B skulle begära att företagsägaren Lena tar in en annan revisor innan ansökan 

behandlas. Kreditgivare B tyckte att det ekonomiska intresset inte påverkar oberoendet 

negativt men att det påverkar redovisningskvaliteten negativt. Eftersom 

återbetalningsförmågan vid kreditgivning till små företag baseras på företagets årsredovisning 

förefaller det rimligt att det också påverkar ansökan negativt om man kreditgivaren är skeptisk 

mot kvalitén i redovisningen.
159  

 

C och D ser inte det ekonomiska som tillräckligt oroväckande för att det ska påverka 

låneansökan däremot kan det ekonomiska intresset i kombination med andra omständigheter 

verka negativt för låneansökan. Kreditgivare C lägger stor vikt vid de mjuka faktorerna som 

företagaren och dennes intentioner. Det är intressant att de två kreditgivarna fokuserar på två 

olika delar av verksamheten vid en låneansökan. Det kan jämföras mot Svedin som i sin 
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forskning fram till att när det gäller små företag och kreditgivning baseras låneansökan först 

och främst på företagets resultat och kompletteras sedan med information om företagets 

vision och framtiden för den bransch som företaget verkar i
160

. 

 

 

6.7 Sammanfattande analys  

 

Efter att ha tagit del av de fyra kreditgivarnas svar och argument gällande revisorns oberoende 

och längden på uppdraget, konsulttjänster och ekonomsikt intresse och hur dessa 

omständigheter påverkar redovisningskvaliteten och låneansökan framgår en del individuella 

olikheter respondenterna emellan. 

 

Kreditgivare A- Har stor tillit till revisorer och att de förhåller sig professionella och opartiska 

i sitt yrkesutövande, samt höga förväntningar på revisorers kompetens inom redovisnings-, 

skatte- och investeringsområdet. A tycker att det är bättre desto mer tjänster revisorn utför åt 

ett och samma företag eftersom revisorn därmed får mer kunskap om företaget. 

 

Kreditgivare B- Skeptisk till att revisorn kan förhålla sig oberoende och anser att 

omkringliggande omständigheter påverkar oberoendet. Tycker absolut inte att löpande 

redovisning skall utföras av företagets revisor på grund av självgranskningsproblematiken. 

Menar att revisorers kompetens kan vara begränsad inom skatte- och investeringsfrågor och 

att det krävs mycket internutbildningar och uppdateringar för att vara revisor. 

 

Kreditgivare C- Lite osäker kring sina åsikter gällande revisorns oberoende. Det framgår att C 

inte har några klara förutfattade åsikter kring revisorns oberoende men resonerar och 

argumenterar sig fram till att det föreligger en viss oberoendeproblematik i de omständigheter 

som presenteras i caset. 

 

Kreditgivare D- Är konsekvent i sina svar på det sättet att de situationer som påverkar 

oberoendet negativt också påverkar redovisningskvaliteten negativt vilket i sin tur påverkar 

låneansökan negativt.  D ifrågasätter inte revisorns kompetens gällande konsulttjänster men 

belyser egenintresse- och självgranskningshot som föreligger i de olika omständigheterna i 

caset. 

 

Ett flertal tidigare studier har visat att det finns ett samband mellan att det påverkar 

redovisningskvaliteten negativt om en revisor är partisk och inte oberoende, vilket i sin tur 

borde påverka låneansökan negativt eftersom resultaträkningen används vid en kreditgivning 

för att bedöma företagets återbetalningsförmåga
161

. Om man jämför studier som visat att 

oberoendet påverkar redovisningskvaliteten med de fyra kreditgivarnas svar kan man endast i 

svaren från kreditgivare D hitta en följdordning där oberoendet konsekvent påverkar 

kvaliteten på redovisningen som i sin tur påverkar låneansökan. Hos de andra kreditgivarna 

kan man inte finna ett konsekvent samband av att det som påverkar oberoendet negativt också 

påverkar den uppfattade redovisningskvaliteten och låneansökan på samma sätt. Här vill jag 

dra en koppling till Myers et al. som i deras studie fann att redovisningskvaliteten ökar vid 

långvariga revisionsuppdrag och deras resultat visar att oberoendet inte påverkar 

redovisningskvaliteten negativt.  

                                                 
160 Svedin J (1992) Kreditgivning och Kreditbedömning av företag. Almqvist &  Wiksell Förlag AB s, 8-11 

161 Svensson B (2003) Redovisningsinformation för bedömning av små och medelstora företags 

kreditvärdighet. Avhandling Uppsala universitet s, 184 
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Kreditgivarnas svar visade att till en viss del så påverkar redovisningskvaliteten låneansökan 

och därmed framgår det att redovisningsinformation används vid en låneansökan men andra 

faktorer som företaget framtidsvision är också viktiga vid en låneansökan.
162

 

 

I kreditgivarnas svar kan jag inte se ett samband att enbart oberoendet i sig påverkar 

redovisningskvaliteten och därmed är det alltså andra faktorer som påverkar 

redovisningskvaliteten. En faktor som nämns är kompetensen hos den som utför 

redovisningen men också kompetensen hos revisorn som granskar och godkänner 

redovisningen.  

 

Kreditgivarnas uppfattning gällande revisorns oberoende påverkas till viss del av tidigare 

erfarenheter som kreditgivaren har av revisorers oberoende. En kreditgivare som varit med 

om en kreditgivningssituation där det framkommit att revisorn varit partisk vilket i sin tur 

inneburit negativa konsekvenser för banken är säkert mer uppmärksam på 

oberoendeproblematiken än en revisor som inte varit med om det. Av svaren ifrån 

kreditgivarna kan man se att kreditgivare B och D i större omfattning identifierar 

oberoendehot än A och C. B och D har jobbat längre som kreditgivare och därmed säkert 

hunnit uppleva fler situationer som har bidragit till deras medvetenhet kring 

oberoendeproblematiken. Vidare menar jag att kreditgivarnas svar också grundar sig på den 

risk som de kopplar till den specifika situationen och om de bedömer det potentiella 

oberoendehotet som en risk så kan det påverka låneansökan negativt. 

 

Slutligen kan jag utifrån denna studie konstatera att kreditgivarens uppfattning gällande 

revisorns oberoende när det kommer till längden på uppdraget, konsulttjänster och 

ekonomiskt intresse utgår från den enskilde kreditgivarens subjektiva uppfattning. Jag menar 

att om det inte kommer några centrala direktiv för hur kreditgivare bör förhålla sig i frågan 

gällande revisorns funktion som kontrollmekanism så kommer kreditgivare inte att ha någon 

gemensam konsensus i frågan. 
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7. Slutdiskussion 
  

I denna avslutande del av studien vill jag återkoppla till huvudsyftet med denna studie som är 

att studera kreditgivares uppfattning gällande revisorns oberoende om revisorn ifråga 

reviderar ett och samma företag under många års tid, utför konsulttjänster åt det företag som 

han/hon reviderar och har ett ekonomiskt intresse i det företag som han/hon reviderar. 

Studiens delsyfte är att undersöka hur kreditgivare upplever att dessa tre oberoendehot 

påverkar redovisningskvaliteten och låneansökan. 

 

För att uppfylla studiens syfte har jag använt mig av följande frågeställning; 

 

På vilket sätt upplever kreditgivare revisorns oberoende om i) revisorn har ett mångårigt 

revisionsuppdrag, ii) revisorns utför konsultuppdrag till samma företag som denne reviderar, 

iii) revisorn har ett ekonomiskt egenintresse i det företag han reviderar, och hur kan dessa 

potentiella oberoendehot påverka redovisningskvaliteten och låneansökan? 

 

För att uppnå syftet med studien redogör jag för svaren till min forskningsfråga här nedan. Jag 

redogör för svaren genom att lyfta fram mina huvudsakliga tolkningar utav kreditgivarnas 

svar. 

 

Kreditgivarna hade olika ställningstaganden och resonemang kring de olika frågorna men de 

identifierar positiva effekter på redovisningskvaliteten och låneansökan om revisorn har ett 

mångårigt uppdrag och de belyser inte självklara oberoendehot kopplade till att revisorn har 

ett mångårigt uppdrag. Detta är intressant ställt i relation till att det ligger ett framfört förslag 

om revisorsrotation var sjunde år. Förslaget omfattar i dagsläget noterade bolag men är av 

intresse eftersom det visar att lagstiftaren ser långvariga revisionsuppdrag som riskfyllda. 

 

Åsikterna kring konsulttjänster gick också isär men tre av fyra kreditgivare identifierade hot 

mot oberoendet vilka i sin tur påverkade redovisningskvaliteten och låneansökan negativt. 

Detta resultat är också mycket relevant eftersom jävsreglerna för små företag är på väg att 

lättas upp och då kommer allt fler revisionsbyråer att erbjuda konsulttjänster vid sidan av 

revisionen. 

 

Alla fyra kreditgivare var av åsikten att det inte kan påverka vare sig oberoendet, 

redovisningskvaliteten eller låneansökan positivt om revisorn har ett ekonomiskt intresse i 

företaget. Om det påverkar negativt däremot beror det på hur uppenbart revisorns ekonomiska 

intresse är. Här är det tydligt att det synbara oberoendet är avgörande för kreditgivarnas 

åsikter i frågan.  

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

 

De kreditgivare som medverkat i denna studie är var och en anställda på en utav de fyra stora 

bankerna i Sverige, vilka tillsammans står för en stor andel av utlåningsmarknaden till små 

företag. Det skulle vara intressant att utföra denna casestudie på kreditgivare som jobbar på 

andra typer av kreditinstitut för att se om svaren skulle skilja sig och i så fall på vilket sätt 

som svaren skulle skilja sig.  
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7.2 Sanningskriterier 
 

7.2.1 Tillförlitlighet 

 

Det finns många olika tolkningar av verkligheten och tillförlitligheten i min studie beror på 

hur jag presenterar mitt material
163

. För att öka trovärdigheten i denna studie erbjöd jag varje 

respondent att ta del utav det transkriberade materialet samt empiriavsnittet för att kunna 

korrigera eventuella feltolkningar. Endast kreditgivare A ville ha transkriberingen och A hade 

inga synpunkter gällande korrigeringar. Jag kan därmed garantera att transkriberingen av 

intervjun med respondent A har en hög tillförlitlighet. Kreditgivare C ville se empirin innan 

den slutliga versionen publicerades, därmed menar jag att tillförlitligheten på empirin som 

grundar sig intervjumaterialet ifrån respondent C har en hög tillförlitlighet. Kreditgivare B 

och D blev erbjudna att ta del av såväl transkriberingen och empiravsnittet men båda nekade 

till detta med argumentet att de kände sig säkra i sina svar, och de trodde inte att svaren kunde 

misstolkas till den grad att innebörden skulle bli en annan. 

 

7.2.2 Överförbarhet 

 

Överförbarhet syftar på hur väl det insamlade materialet kan överföras till andra miljöer
164

. 

Eftersom respondenternas svar är baserade på subjektiva åsikter och uppfattningar skulle 

svaren från fyra andra respondenter troligtvis skilja sig ifrån dessa fyra respondenters svar. 

Svaren kan därmed inte generaliseras, jag kan däremot finna vissa gemensamma drag i de fyra 

kreditgivarnas svar. Kreditgivarna uppmärksammar till viss del en oberoendeproblematik som 

de potentiella oberoendehoten riskerar att medföra. Det är mycket möjligt att fyra andra 

kreditgivare också skulle identifiera potentiella oberoendehot men jag kan inte avgöra hur 

pass lika eller olika svaren skulle vara. 

 

7.2.3 Bekräftelsebarhet 

 

Det är omöjligt att förhålla sig helt objektiv i kvalitativ forskning men det är viktigt att visa att 

man agerat i god tro
165

. Jag har inte haft något personligt intresse av att styra eller vinkla 

resultatet av studien. Jag har medvetet strävat efter att i den teoretiska referensramen blanda 

teorier som har olika infallsvinklar i förhållande till problemområdet. Detta för att belysa för 

läsaren att tidigare studier visat att det finns såväl positiva som negativa effekter med de 

potentiella oberoendehot som jag valt att fokusera på i denna studie. Min personliga åsikt är 

att det är viktig att en revisor förhåller sig oberoende i sitt arbete och att olika omständigheter 

riskerar att påverka oberoendet. Dock har jag under studiens gång hela tiden haft i åtanke att 

revisorns oberoende inte är en naturlig del av kreditgivningsprocessen och jag visste inte på 

förhand hur mycket kreditgivarna egentligen hade funderat kring revisorns oberoende, därmed 

hade jag ingen förutbestämd åsikt om utfallet av respondenternas svar. 
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7.2.4 Pålitlighet  

 

Pålitligheten i studien grundar sig på hur väl läsaren får en insyn i de olika delarna av 

forskningsprocessen
166

. För att kunna redogöra för de olika faserna av studien har jag delgivit 

läsaren information om studien. Jag har redogjort för problembakgrunden, val av ämne och 

val av respondenter. Jag har förklarat hur intervjuerna genomfördes, vidare har jag först spelat 

in och sedan transkriberat alla intervjuer för att kunna dokumentera allt intervjumaterial. För 

att öka pålitligheten har jag valt att i princip presentera allt intervjumaterial i empirin för att 

undvika att främst presentera de delar av studien som stämmer överens med min egen 

uppfattning om ämnet. Jag kan inte utesluta att någon eller några av respondenterna uppträtt 

på ett sätt som de tror att jag som forskare förväntar mig och att det till viss del påverkat deras 

svar. Jag har dock ingen möjlighet att ta reda på huruvida det förelåg något incitament ifrån 

respondenternas sida att svara på ett visst sätt och eftersom frågorna inte var personliga och 

respondenterna fick vara anonyma har jag ingen direkt anledning att tro att respondenterna 

medvetet lämnat missvisande svar. 
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Bilaga 1 

 

Keramik är ett privat aktiebolag som sedan 1994 drivs av Lena Larsson. Bolaget ägs av Lena 

och hennes man Ture. Företaget erbjuder sina kunder ett brett utbud av keramikprodukter. I 

butiken återfinns krukor av olika slag, figurer samt smycken. Kunder erbjuds även 

möjligheten att specialbeställa produkter utifrån specifika önskemål. Förutom Lena är det 

ytterligare tre anställda som jobbar i butiken. I företagets styrelse sitter Lenas man Ture, hans 

bror Roger samt Lenas syster Karin. 

 

Lena upprättar själv all bokföring som Svante (bolagets revisor) granskar. Svante har under 

många års tid varit anställd som revisor på den lilla lokala revisionsbyrån Revidera Mera, han 

är numera pensionerad men fortsätter sitt uppdrag som revisor åt Keramik. Som revisor åt 

Keramik är Svantes uppgift att kontrollera att den bokföring som Lena upprättar 

överensstämmer med verkligheten. Keramik är för tillfället Svantes enda klient. 

 

Lena har nu beslutat att expandera sin verksamhet och vill därmed låna kapital för att 

finansiera expansionen. Nedan presenteras Keramiks årsredovisning för 2008. 

 

 
Resultaträkning 2008-01-01 - 2008-12-31 

 
Nettoomsättning  (SEK)                            3400 000 

Övriga rörelseintäkter 37230 

                                                            3437230 

 

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter                     - 1346 000 

Övriga kostnader                                     - 702 000 

Personalkostnader                                   - 1119 000 

Avskrivningar på materiella och             - 37 000 

immateriella tillgångar  

 

Summa kostnader                                   - 3204000 

 

Rörelseresultat                                        233230 

 

Resultat från finansiella investeringar 

Ränteintäkter                                             6500 

Räntekostnader                                      - 38534 

 

Resultat efter finansiella                        201196 

poster               

 

Extraordinära intäkter                              13000 

och kostnader 

 

Årets resultat                                          214196 
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Inledande intervjufrågor 

 

 

1. Vid vilken bank är du anställd för tillfället? 

2. Vad har du för befattning? 

3. Hur många år har du jobbat med kreditgivning till företagskunder? 

 

Casefrågor 

Lena har haft en och samma revisor (Svante) sedan företaget grundades 1994. Svante har 

därmed varit Keramiks revisor under 16 års tid. Lena upprättar själv den redovisning som 

Svante sedan granskar.  

 

1. Hur ställer du dig till att företaget har haft samma revisor under alla år, på vilket sätt 

påverkar detta i din mening kvaliteten och tillförlitligheten i redovisningen? 
Positivt                                                                                              

Kan ha positiva effekter                                                                      

Påverkar inte alls 

Kan ha negativa effekter 

Negativt 

 

Kan du utveckla resonemanget bakom ditt svar? 

2. Svante har varit revisor åt Keramik i 16 år, hur anser du att det påverkar hans 

oberoende? (Om Svante är oberoende förhåller han sig opartisk, objektiv och har integritet 

när han utför sitt revisionsuppdrag.) 
Positivt                                                                                                

Kan ha positiva effekter                                                                     

Påverkar inte alls 

Kan ha negativa effekter 

Negativt 

 

Kan du utveckla resonemanget bakom ditt svar? 

 

3. Keramik har haft samma revisor under sina 16 år, hur påverkar detta låneansökan? 
Positivt                                                                                            

Kan ha positiva effekter                                                                       

Påverkar inte alls                                                         

Kan ha negativa effekter                                                                      

Negativt                                                                                                
 

Kan du utveckla resonemanget bakom ditt svar? 

 

Vilka fördelar ser du i att ett företag haft samma revisor under många års tid? 

 

Vilka nackdelar ser du i att företag haft samma revisor under många års tid? 

 

I takt med att företaget expanderat under årens lopp har även redovisningen blivit allt mer 

komplex därför har Lena sedan några år tillbaka anlitat Svante att vid sidan av revisionen 

även utföra redovisningskonsulttjänster åt keramik, dessa tjänster har avsett hjälp med den 

löpande bokföringen samt bokslut. 
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4. Hur ställer du dig till att Svante utför redovisningstjänster åt keramik vid sidan av 

sitt revisionsuppdrag, hur anser du att detta påverkar kvaliteten på redovisningen? 
Positivt                                                                                                                                           

Kan ha positiva effekter                                                                                                          

Påverkar inte alls  

Kan ha negativa effekter   

Negativt  

                                                   

Kan du utveckla resonemanget bakom ditt svar? 

 

5. Hur ställer du dig till att Svante utför redovisningstjänster åt keramik vid sidan av 

sitt revisionsuppdrag, hur anser du att detta påverkar Svantes oberoende i 

revisionsuppdraget?(Om Svante är oberoende förhåller han sig opartisk, objektiv och har 

integritet när han utför sitt revisionsuppdrag.) 
Positivt                                                                                                                                           

Kan ha positiva effekter                                                                                                             

Påverkar inte alls  

Kan ha negativa effekter   

Negativt  

                                                   

Kan du utveckla resonemanget bakom ditt svar? 

 

6. Hur påverkar det låneansökan att Svante utför redovisningstjänster åt keramik vid 

sidan av revisionsuppdraget? 
Positivt                                                                                                                                           

Kan ha positiva effekter                                                                                                             

Påverkar inte alls  

Kan ha negativa effekter   

Negativt  

                                                   

Kan du utveckla resonemanget bakom ditt svar? 

 

Vilka fördelar ser du i att revisorn utför redovisningstjänster till samma företag vid sidan av 

revisionsuppdraget? 

 

Vilka nackdelar ser du i att revisorn utför redovisningstjänster till samma företag vid sidan av 

revisionsuppdraget? 

 

Lena har även anlitat Svante till andra konsulttjänster som rådgivning gällande skattefrågor 

och investeringar. 

  

7. Hur ställer du dig till att Svante utför skatterådgivning och investeringsrådgivning åt 

Keramik vid sidan av sitt revisionsuppdrag, hur anser du att detta påverkar kvaliteten 

på redovisningen? 
Positivt                                                                                                                                           

Kan ha positiva effekter                                                                                                          

Påverkar inte alls  

Kan ha negativa effekter   

Negativt  

                                                   

Kan du utveckla resonemanget bakom ditt svar? 
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8. Hur ställer du dig till att Svante utför skatterådgivning och investeringsrådgivning åt 

Keramik vid sidan av sitt revisionsuppdrag, hur anser du att detta påverkar Svantes 

oberoende i hans revisionsuppdrag?(Om Svante är oberoende förhåller han sig opartisk, 

objektiv och har integritet när han utför sitt revisionsuppdrag.) 
Positivt                                                                                                                                           

Kan ha positiva effekter                                                                                                             

Påverkar inte alls  

Kan ha negativa effekter   

Negativt  

                                                   

Kan du utveckla resonemanget bakom ditt svar? 

 

 

9. Hur påverkar det låneansökan att Svante utför skatterådgivning och 

investeringsrådgivning åt Keramik vid sidan av revisionsuppdraget? 

 
Positivt                                                                                                                                           

Kan ha positiva effekter                                                                                                             

Påverkar inte alls  

Kan ha negativa effekter   

Negativt  

                                                   

Kan du utveckla resonemanget bakom ditt svar? 

 

Vilka fördelar ser du i att revisorn utför skatterådgivning och investeringsrådgivning till 

samma företag vid sidan av revisionsuppdraget? 

 

Vilka nackdelar ser du i att revisorn utför skatterådgivning och investeringsrådgivning till 

samma företag vid sidan av revisionsuppdraget? 

 

Keramiks revisor är egentligen pensionerad men har fortfarande kvar sin auktorisering 

fortsätter därmed att utföra revisions-, och konsultuppdrag åt Keramik eftersom han är i behov 

av att dryga ut sin pension då han vant sig vid en viss levnadsstandard som han inte vill avstå 

ifrån. 

 

10. Hur ställer du dig till att revisorn har ett ekonomiskt intresse i att utföra 

konsulttjänster och revisionstjänster åt keramik, på vilket sätt påverkar detta i din 

mening kvaliteten och tillförlitligheten i redovisningen? 
Positivt 

Kan ha positiva effekter   

Påverkar inte alls  

Kan ha negativa effekter 

Negativt  
 

Kan du utveckla resonemanget bakom ditt svar? 

 

11. Hur anser du att Svantes ekonomiska intresse påverkar hans oberoende i 

revisionsuppdraget?(Om Svante är oberoende förhåller han sig opartisk, objektiv och har 

integritet när han utför sitt revisionsuppdrag.) 
Positivt                                                                                                
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Kan ha positiva effekter                                                                      

Påverkar inte alls 

Kan ha negativa effekter 

Negativ 

 

Kan du utveckla resonemanget bakom ditt svar? 

 

12. Hur påverkar Svantes ekonomiska intresse i företaget låneansökan? 
Positivt                                                                                              

Kan ha positiva effekter                                                                       

Påverkar inte alls                                                                                 

Kan ha negativa effekter                                                                     

Negativt 

 

Kan du utveckla resonemanget bakom ditt svar? 

 

Vilka fördelar ser du med att revisorn har ett ekonomiskt intresse i det företag som han/hon 

reviderar? 

 

Vilka nackdelar ser du med att revisorn har ett ekonomiskt intresse i det företag som han/hon 

reviderar? 
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