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Sammanfattning 
Intressekonflikter spelade en stor roll i de skandalerna som uppdagades kring sekelskiftet 

som exempelvis Enron. Nya standarder och regleringar uppkommer med jämna mellanrum 

för att försöka stärka och upprätthålla revisorns oberoende. Lagstiftare har länge försökt 

hävda att fristående rådgivningstjänster rubbar revisorns oberoende men empiriska studier 

uppvisar varierande resultat. Trots införandet av en strängare reglering år 2002 i USA 

genom Sarbanes-Oxley Act (SOX), som innebar att många fristående rådgivningstjänster 

förbjöds, menar forskare att det krävs mer forskning kring intressekonflikter som kan 

uppstå inom revision. Utöver intressekonflikter kan även de olika förväntningarna och krav 

som ställs på revisorns olika roller som dels oberoende granskare, dels engagerad rådgivare 

ge upphov till en konflikt. 

 

Det finns en hel del forskning som behandlar oberoende, revisionskvalité och 

rådgivningstjänster men desto mindre forskning som studerar revisorns dubbla roller. 

Utifrån detta har ett forskningsgap identifieras och bidragit till utformningen av vår 

problemformulering: ”Hur upplever och hanterar revisorer den konflikt som kan uppstå i 

den dubbla rollen som rådgivare och oberoende granskare?” Huvudsyftet med uppsatsen 

är att skapa en förståelse för revisorernas förhållningssätt till oberoende och hur det 

påverkar deras arbete i praktiken. Detta för att kunna få en djupare förståelse för den 

praktiska problematiken kring oberoende och konflikten med revisorns dubbla roller. 

Vidare är ett delsyfte att undersöka om det föreligger några skillnader mellan godkända- 

och auktoriserade revisorers förhållningssätt utifrån problemformuleringen. 

 

För att uppnå denna förståelse har studien skrivits ur ett hermeneutiskt förhållningssätt och 

ett deduktivt angreppssätt har valts. Den teoretiska referensramen inleds med att förklara 

revisorns roll dels som oberoende granskare, dels som engagerad rådgivare och hur dessa i 

relation till varandra kan leda till en konflikt. För att uppfylla syftet genomfördes en 

kvalitativ studie och det insamlade empiriska materialet består av tio intervjuer med sex 

godkända revisorer och fyra auktoriserade revisorer. Denna insamling genomfördes med 

semi-strukturerade intervjuer bestående av frågor och scenarier som baserats på en intervju-

guide. 

 

I vår analys har det framkommit att det största hotet i den dubbla rollen som granskare och 

rådgivare är självgranskningshotet. Vi har även funnit att inneboende konflikter och 

uppkomsten av en inter-role conflict gör rollerna svåra att förena. En viktig del i 

hanteringen av oberoendefrågor innefattar att rådgöra med kollegor för att erhålla internt 

stöd. Studiens forskningsbidrag är att utifrån konflikt-teorier kunnat klarlägga vilka 

bakomliggande faktorer som är upphov till konflikten mellan rollerna. Vi har funnit två 

bakomliggande faktorer som innefattar att det är klienten som anställer och arvoderar 

revisorn samt att det är svåra gränsdragningar mellan revisionsnära rådgivning och 

fristående rådgivning.  

 

Nyckelord: Revisorns dubbla roller, oberoende, fristående rådgivningstjänster, rollkonflikt, 

inter-role conflict, undermedveten påverkan, Moral Seduction Theory 

  



ii 

 

Förord 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till vår handledare Åke Gabrielsson som under 

arbetets gång bidragit med kloka råd och varit ett stort stöd. Ett tack riktas även till de 

opponentgrupper som kommit med konstruktiv kritik. 

 

Vi vill även lyfta ett extra stort tack till undersökningspersonerna som på ett engagerat sätt 

tagit sig tid att bidra till vår studie och därmed gjort den möjlig att utföra. 

 

TACK! 

 

 

Ludvig Johansson    Liza Roos 

 

Handelshögskolan vid Umeå Universitet 

2013   
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
"Revision är att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och 

uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning” (FAR Förlag, 2006, s. 19). 

 

Enligt Boyd (1905, refererad i Flesher et al., 2005, s. 22) är en vedertagen uppfattning att 

revisionens uppkomst grundar sig i de antika stormakterna i Egypten, Grekland och Rom, 

där revisorn uppstod som kontrollant för att offentliga tjänstemän inte skulle missköta sina 

befogenheter. Denna uppfattning lever till viss del även kvar idag, där behovet av revision 

även kan förklaras utifrån agentteorin (Flesher et al., 2005, s. 24). Enligt denna teori kan 

företagsledaren beskrivas som agent och den utomstående aktieägaren som principal. 

Relationen mellan företagsledaren och aktieägaren resulterar ofta i en asymmetrisk 

information då företagsledaren vanligtvis har en bättre bild av företagets finansiella 

ställning än vad aktieägarna har. Det kan då uppstå en intressekonflikt om båda parter 

agerar för sin egen vinning. (Elifsen et al., 2011, s. 6) Om principalen blir osäker på om 

agenten ansträngt sig maximalt så uppkommer agentproblemet. Behovet av en oberoende 

revisor kommer alltså ifrån att vi inte litar på att företagsledaren själv kan leverera en 

trovärdig ekonomisk rapport. (Svanström, 2008, s. 20) 

 

Vi har valt att fokusera på revisorns dubbla roller som granskare och rådgivare. Men för att 

förstå konflikten som kan uppstå mellan dessa roller krävs en uppfattning om vad revision 

är och varför det behövs. Syftet med revision är att skapa trovärdighet åt den finansiella 

information som offentliggörs och är viktig för investerare, fordringsägare, anställda samt 

övriga som har intressen i det reviderade företaget. Revisionsberättelsen är revisorns 

viktigaste rapport och fungerar som en kvalitetsstämpel efter genomförd revision. Denna 

rapport är antingen enligt standardutformningen eller avvikande om den innehåller 

anmärkningar. Den som läser en revisionsberättelse ska kunna förlita sig på att revisorn inte 

har påverkats av andra intressen och revisorn bör därmed förknippas med kvalitet och inge 

förtroende för att överleva i branschen. (FAR Förlag, 2006, s. 19) Enligt Johansson et al. 

(2005) kan revisorernas uppgift anses som att de utövar en attestfunktion (Johansson, 2005, 

s. 11). Grunden för allmänhetens tillit för revisorns roll som attestfunktion bygger till stor 

del på revisorns oberoende (Quick, 2012, s. 22). Utan anspråket på oberoende skulle extern 

revision vara onödig och behovet skulle täckas av företagens interna revision (Moore, et al., 

2006, s. 13). 

 

För att förstå revisorns olika roller behöver man få en klarhet gällande begreppet 

oberoende, revisorns roll som granskare, rådgivare samt hur detta hänger ihop med kvalitén 

på revisionen. Revisorns oberoende brukar delas upp i faktiskt och synbart oberoende. 

Faktiskt oberoende innebär att revisorns yrkesmässiga omdöme inte påverkas, utan revisorn 

ska vara opartisk och agera med en professionell skepticism och integritet (Elifsen et al., 

2011, s. 591). Professionell skepticism innebär att revisorn ska vara ifrågasättande och 

kritiskt granskande till sin natur. (Elifsen et al., 2011, s. 53) Synbart oberoende handlar om 

omgivningens tilltro till revisionen. Detta fordrar att det inte förekommer några 
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omständigheter som ger omvärlden anledning att ifrågasätta revisorns förmåga till 

objektivitet (FARs samlingsvolym Revision, 2012).  

 

Vilken kvalité revisionen håller, så kallad revisionskvalité, är svårt att definiera och mäta 

eftersom den innehåller många komponenter (Francis, 2011, s. 127). En allmänt 

vedertagen, men sällan uttalad definition av revisionskvalité, är kombinationen av revisorns 

oberoende och kompetens (Svanström, 2008, s. 71-72). Revisorns oberoende kan förklaras 

genom benägenheten att rapportera om upptäckta fel och brister (De Fond et al., 2002, s. 

1254). Om revisorn är kompetent så upptäcks dessa fel och brister. (Francis, 2011, s. 127) 

Revisorns kompetens kan beskrivas som förmågan att värdera, kontrollera och analysera 

klientens upplysningar för att sedan bilda sig en egen uppfattning om riktigheten i dem 

utifrån sin yrkesmässiga erfarenhet (Svanström, 2008, s. 72-72). I revisorslagen (SFS 

2001:883) stadgas det att revisorn ska utföra sina uppdrag med självständighet och 

opartiskhet något som man jämställer med oberoende. (FAR förlag, 2006, s. 19) 

 

Revisorer har som tidigare nämnts olika roller och den vanligaste är att revisorn granskar 

ekonomisk information och lämnar en rapport om denna. Rådgivning som ges i samband 

med denna räknas till revisionsverksamheten som styrs av god yrkessed och 

lagbestämmelser. 

 

Revisionsverksamhet är enligt Revisorslagen (SFS 2001:883) 2§ punkt 8: 

 

 "verksamhet som består i sådan granskning av förvaltningen eller ekonomisk 

information som följer av författningen, bolagsordningen, stadgar eller avtal och 

som utmynnar i en rapport, eller någon annan handling som är avsedd att utgöra 

bedömningsunderlag även för någon annan än uppdragsgivaren, samt" 

 

 "rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskning enligt 

punkten ovan." 

 

Utöver denna verksamhet finns fristående rådgivningstjänster (FAR Förlag, 2006, s. 127-

128). Den fristående rådgivningen består av tjänster som revisionsbyrån utför utöver 

revisionsuppdraget till klienten (SOU 1999:43 s.107). Dessa kan bestå av exempelvis 

frågor som berör skatter eller förberedning av bokslut. Den fristående rådgivningen får inte 

innebära bristande oberoende, därför finns det viktiga begränsningar för fristående 

rådgivning som följer av god sed och är reglerad i lagen. (FAR Förlag, 2006, s. 127-128) 
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1.2 Problemdiskussion 
Efter finanskrisen hösten 2008 började EU att genomföra en omfattande översyn av olika 

regelverk inom EU eftersom revisorer inte slog larm i bankerna som gick omkull. Ett 

exempel är HQ bank i Sverige som lyckades övervärdera sin aktieportfölj 

(Finansinspektionen, 2010). Detta skapade en stark misstro mot revisionens verkan och 

skapade nya diskussioner kring revisorns oberoende. Redovisningens och revisionens 

existens bygger på en tilltro till företagens ekonomiska information och granskningen av 

denna (Svanström, 2008, s. 264). En förutsättning för att revisionen ska fylla sin funktion är 

att revisorn är oberoende i sin granskning av företagets verksamhet. (Lennartsson & Rakel, 

2012, s. 22-23) Enligt Ronen (2010) är oberoende, ur ett historiskt perspektiv, det krav som 

varit mest problematiskt för revisionsyrket att uppfylla. Bristande oberoende har visat sig 

vara en betydande faktor inom de senaste årens omfattande revisionsskandaler som 

exempel Enron-skandalen (Ronen, 2010, s 192). 

 

Som ett steg för att öka revisorns oberoende, revisionskvalitén och revisorns professionellt 

skeptiska inställning beslutade EU-kommissionen den 30 november 2011 om ett så kallat 

"revisionspaket". Revisionspaket omfattar en uppdatering av ett befintligt revisionsdirektiv 

och en helt ny förordning som riktar sig till revision av börsbolag och finansiella företag, 

det vill säga företag som är av allmänt intresse. (Lennartsson & Rakel, 2012, s. 22-23) Ett 

EU-direktiv implementeras genom lagsstiftning i medlemsstaterna till skillnad från en 

förordning som är direkt bindande. Beslutsprocessen för revisionspaketet beräknas ta 3 till 

5 år och involverar förutom EU-kommissionen även EU-parlamentet och Ministerrådet. I 

den nya förordningen är en av huvudpunkterna att långtgående förbjuda fristående 

rådgivningstjänster. Genom att förbjuda dessa rådgivningstjänster vill EU-kommissionen 

stärka revisorns oberoende för bygga upp förtroendet för revisionsbranschen och förhindra 

framtida revisionsskandaler. 

 

Idag är fristående rådgivning uppskattat bland revisorernas klienter och det kan medverka 

till stora positiva effekter vilket gör att det föreslagna förbudet är ett hett debatterat ämne 

(FAR Förlag, 2006, s. 127-128; Lennartsson & Rakel, 2012, s. 22-23). Det finns betydande 

risker med att revisionsbyråerna tillhandahåller fristående rådgivning (FAR, 2006, s. 130-

131). De tre övergripande riskerna är självgranskningshot, egenintressehot och 

partställningshot (Elifsen et al., 2010, s. 595-596). Om revisorn har tillhandahållit 

fristående rådgivningstjänster och sedan har hand om revisionen så finns risken att revisorn 

kommer att granska resultatet av eget utfört arbete vilket leder till ett självgranskningshot 

(Diamant, 2004, s. 298). Ett egenintressehot kan uppstå om revisorn får en stor andel av 

sina totala intäkter från fristående rådgivningstjänster av en och samma klient. Detta kan 

leda till att revisorn har incitament att gå med på en tveksam redovisningsprincip för att inte 

riskera att tappa ett sådant lönsamt uppdrag (De Fond et al, 2002, s. 1252). Ett 

partställningshot kan uppstå om revisorn uppträder som ombud för en klient gällande till 

exempel en skattetvist i en domstol (Elifsen et al., 2010, s. 596). 

 

Samtliga av de ovanstående hoten grundar sig i att det förekommer en intressekonflikt. 

Experter inom ett specifikt ämnesområde, som exempelvis revisorer, möter ofta 

intressekonflikter mellan deras eget intresse och dess skyldighet att tillhandahålla en tjänst 

av hög kvalitet. Intressekonflikter spelade en stor roll i de skandalerna som uppdagades 
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kring sekelskiftet, som exempelvis Enron. (Moore et al., 2006, s. 10). Trots införandet av 

en strängare reglering av revisionen år 2002 i USA genom Sarbanes-Oxley Act (SOX) som 

bl.a. innebar att många fristående rådgivningstjänster förbjöds menar forskare att det krävs 

mer forskning kring intressekonflikter som kan uppstå inom revision (Guiral, 2010, s. 163). 

Därför tycker vi att det är viktigt att undersöka hur intressekonflikter kan påverka revisorns 

dubbla roll. SOX antogs efter ovannämnda skandaler i syfte att skydda investerares 

intressen. Det innebar en omfattande revidering av regelverken för redovisnings- och 

revisionsyrkesrollen (Verschoor, 2012, s. 15). Lagen ska säkerhetsställa kvaliteten på den 

finansiella rapporteringen och stärka interna kontroller. SOX gäller även för icke-

amerikanska bolag som är noterade på amerikanska börsen. 

 

Utöver intressekonflikter kan även de olika förväntningarna och kraven som ställs på 

revisorns olika roller ge upphov till en konflikt. Shenkir & Strawser (1972) har undersökt 

rollkonflikter inom kontexten för rollerna och påpekar att det existerar en potentiell inter-

role conflict.  Denna konflikt kan uppstå när kraven på olika arbetsrelaterade roller är 

oförenliga (Lui et al., 2001, s. 471). De resultat som hittills presenterats tyder på att det är 

problematiskt för yrkesverksamma revisorer att både hantera en roll som kräver 

objektivitet, samtidigt de hanterar en roll som kräver partiskhet (Moore et al, 2010, s. 47).   

 

Moore et al. (2006) förklarar hur strukturella egenskaper i relationen mellan revisorn och 

klienten kan påverka revisorns professionella omdöme på en undermedveten nivå, en 

process författarna benämner som “Moral Seduction”. Guiral et al. (2010) undersöker den 

kognitiva processen med hjälp av Moores et al (2006) teori och sammanbinder den med en 

“Throughput Model”, en kognitiv modell som beskriver processen från en beslutsfattares 

perception, hantering av information, bedömning och slutligen beslutsfattning. Enligt 

Moore et al (2006) är nuvarande regleringar och reformer som exempelvis SOX 2002 inte 

tillräckliga för att minska den undermedvetna påverkan som kan ha en effekt på 

revisorernas omdömen. Guiral et al. (2012) finner empiriskt stöd för detta påstående och 

menar att mer forskning kring revisorns undermedvetna påverkan bör genomföras. 

 

Enligt Francis (2011) behövs det vidare forskning inom revision och vad som påverkar 

revisionskvalitén. Denna forskning kan hjälpa lagstiftare och andra att bedöma kostnader 

och fördelar med nya lagförslag och regleringar. (Francis, 2011, s. 144) Den mesta 

forskningen kring fristående rådgivningstjänster och oberoende är gjord i USA på stora 

börsnoterade företag. Denna forskning är till stor del kvantitativ och utgår från att studera 

revisionsberättelsen och har haft väldigt varierande resultat. Hope & Langli (2010) och 

Geiger & Rama (2003) har undersökt om rådgivningstjänster påverkar revisorns oberoende 

men finner inget samband för detta (Hope & Langli, 2010, s. 599; Geiger & Rama, 2003, s. 

65). Frankel, Johnson och Nelson (2002) har funnit ett positivt samband mellan arvodet 

från fristående rådgivningstjänster och förekomsten av onormala periodiseringar vilket 

pekar på en sämre kvalité (Frankel, Johnson & Nelson, 2002, s. 98, 100). Men många 

forskare avvisar detta som exempelvis Ashbaugh et al (2002) och Svanström (2008). Den 

sistnämnde författaren har istället funnit att kvalitén på redovisningen stärks när samma 

firma både har hand om revisionen och ger fristående rådgivning (Svanström, 2008, s. 259-

260). 
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Det finns dock en begränsning när det gäller att studera oberoende och revisionskvalité 

kvantitativt genom att utgå från revisionsberättelsen som ovanstående författare har gjort 

eftersom denna antingen är enligt standardutformningen eller innehåller anmärkningar. 

Därför menar Chrystell (2006) att värdet av en sådan studie blir begränsat. För att kunna 

studera oberoende och revisonskvalité använder han istället en kvalitativ metod inriktad på 

revisionsprocessen som föranleder revisionsberättelsen. (Chrystell, 2006, s. 154) Enligt 

Chrystell (2006) är det balansen mellan revisorns kompetens och oberoende som avgör 

revisionskvalitén. Om revisorn får en för nära relation med klienten minskar oberoendet, är 

relationen dålig minskar revisorns kompetens. Vid en balans mellan revisorns 

professionella och personliga relation med klienten så uppstår den optimala balansen 

mellan revisorns kompetens och oberoende (Chrystell, 2006, s. 171). Ett ytterligare 

exempel på kvalitativ undersökning är Joe och Vanderveldes (2007) studie. Dessa forskare 

har funnit resultat för att den kunskapsöverföring som kan uppstå leder till en högre 

revisionskvalité när revisorn både ger fristående rådgivningstjänster och har hand om 

revisionen (Joe & Vandervelde, 2007, s. 484-485). 

 

Det finns mycket forskning som behandlar oberoende, revisionskvalité och 

rådgivningstjänster men desto mindre forskning som studerar revisorns dubbla roller. 

Studiens bidrag är att tydliggöra vilka bakomliggande faktorer som kan spela in gällande 

konfliken mellan dessa olika roller. Vidare kan studien bidra med att tydliggöra den 

kognitiva processen som kan ge upphov till revisorers undermedvetna påverkan. Mot 

bakgrund av konflikten mellan att dels handla som oberoende granskare dels som 

engagerad rådgivare kommer vi fram till följande problemformulering. 

 

1.3 Problemformulering 
 Hur upplever och hanterar revisorer den konflikt som kan uppstå i den dubbla rollen 

som rådgivare och oberoende granskare? 

 

1.4 Syfte 
Huvudsyftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för revisorernas förhållningssätt till 

oberoende och hur detta påverkar deras arbete i praktiken. Detta för att kunna få en djupare 

förståelse för den praktiska problematiken kring oberoende och konflikten med revisorns 

dubbla roller. Vidare är ett delsyfte att undersöka om det föreligger några skillnader mellan 

godkända- och auktoriserade revisorers förhållningssätt utifrån problemformuleringen.   

 

1.5 Avgränsning 
I samband med diskussionen kring revisorns undermedvetna påverkan och den kognitiva 

processen finns det utrymme att diskutera grundläggande teorier om etiskt beteende och 

utveckling. Vi övervägde att bland annat inkludera Kohlbergs modell om “Moral 

Development” och “Moral Reasoning” men vi ansåg att dessa inte passade in i studiens 

kontext. Vi har istället fokuserat på teorier som behandlar konflikt. 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 

2.1 Förförståelse  
Förförståelse är den uppfattning man har om en viss företeelse baserat på utbildning, egna 

erfarenheter och annat vetenskapligt arbete. Detta kan ses som en objektivt given 

utgångspunkt för individuella forskningsarbeten. (Holme & Solvang, 1997, s. 95) Det är 

mycket beroende på vilken förförståelse en forskare har som påverkar hur dessa ser på 

verkligheten (Thurén, 2007, s. 62). Vi har läst redovisnings- och revisionskurser upp till 

avancerad nivå på universitetet och är därför teoretiskt insatta i ämnet vilket innebär att det 

finns en förståelse för vad revision är och varför den efterfrågas. Under denna utbildning 

blev vi presenterade en hel del forskning inom området och det är främst detta som har 

format vår kunskap och syn på revision. En stor del av den forskningen som behandlade 

revisorns oberoende har givit oss uppfattningen att trots att det redan existerar ett flertal 

regelverk som styr detta så är det fortfarande ett fenomen som innehåller svåra 

gränsdragningar och frågor. Därför är det naturligt för oss att utgå från den kunskap vi har 

erhållit under vår utbildning som utgångspunkt, för att sedan fördjupa oss inom det 

avgränsade område som vi valt att undersöka.  

 

Förslaget till den nya förordningen att långtgående förbjuda fristående rådgivningstjänster 

blev offentligt i november 2011, precis innan vi skulle börja läsa en revisionskurs på D-

nivå. Detta ämne uppdagades under några föreläsningar på kursen och fångade vårt 

intresse. Efter närmare undersökningar insåg vi hur pass skilda åsikter det fanns gällande 

förslaget från EU-kommissionen och om huruvida det verkligen skulle stärka revisorns 

oberoende. Med bakgrund till det omdiskuterade förslaget kände vi att revisorns dubbla 

roller som rådgivare och oberoende granskare var något vi ville fördjupa oss inom då vi 

finner att ämnet både är intressant, omdiskuterat och relevant.  

 

I praktiken har vi ingen tidigare erfarenhet av konkret arbete med redovisning och revision. 

Vi är medvetna om att dessa begränsade praktiska kunskaper kan ha en effekt på hur vi 

uppfattar och tolkar revisorernas arbetssätt och de processer som används för att fastställa 

oberoende. Men samtidigt skapar det en väldigt kritisk syn kring dessa då vi inte är allt för 

insatta i de praktiska förhållningssätten och processerna.   

 

Förförståelsen ger oss en bättre kunskap för det undersökta problemet vilket är till fördel 

för studien. Genom att vara medveten om vår förförståelse och ta hänsyn till denna kan vi 

minimiera risken att förförståelsen påverkar studiens utgång.  Men denna förförståelse kan 

även vara en nackdel då det finns risk att vi har förutfattande meningar om det valda ämnet 

och då inte agerar tillräckligt kritiskt. Ett exempel är att om vi är för positivt inställda till de 

intervjuade revisorerna så kan det blir svårt att sortera ut fakta från personliga värderingar. 

Ytterligare en förutfattad mening är möjligen att vi ställer problematiken kring oberoende i 

ett större ljus än vad revisorerna själva uppfattar att det verkligen är. Resultatet av dessa 

förutfattande meningar bör dock inte påverka studiens slutsatser så länge vi strävar efter ett 

neutralt synsätt och är medvetna om dessa.   
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2.2 Perspektiv 
Valet av perspektiv har stor inverkan på studiens utförande både vid val av teorier och vid 

insamlingen av empiri. Med utgångspunkt från vår problemformulering: Hur upplever och 

hanterar revisorer den konflikt som kan uppstå i den dubbla rollen som rådgivare och 

oberoende granskare? har vi som perspektiv valt att genomföra studien ur revisorernas 

synvinkel. Genom detta perspektiv kan vi studera hur revisorerna möter och hanterar 

problematiken kring de olika rollerna som vi diskuterat i det inledande kapitlet. Valet av 

detta perspektiv påverkar även våra val av teorier som fokuserar på revisorn som granskare, 

revisorn som rådgivare och roll- och intressekonflikter.    

 

Ett alternativt hade varit att genomföra studien ur revisionsbyråernas perspektiv. Dock 

skulle detta innebära att vi hamnar på en organisatorisk nivå, snarare än att den enskilde 

revisorns upplevelser och tolkningar hamnar i fokus. Ur detta synsätt hade även den 

teoretiska referensramen fokuserat mer på kvalitetssäkring och oberoendefrågor på 

byrånivå. Ett problem med att inte välja revisonsbyråernas perspektiv och endast 

revisorernas synvinkel är risken att missa teorier som kan bidra till att upptäcka viktiga 

aspekter. Även om vi valt revisorernas perspektiv måste vi ändå ta hänsyn till 

revisonsbyråernas då kopplingen mellan dessa perspektiv är väldigt stark. Därför berörs 

vissa synvinklar som kan anses vara ur revisionsfirmans perspektiv men vi finner detta 

oundvikligt och nödvändigt. Ett exempel på detta är att det förhållningssätt kring oberoende 

som råder på byrånivå kan till stor del påverka hur den enskilde revisorn agerar.  

 

2.3 Verklighetssyn   
Utgångspunkten i denna studie är att undersöka hur revisorer upplever och hanterar 

konflikten mellan rollerna. För att kunna förstå den verklighet som revisorerna verkar inom 

så måste vi ta ställning till hur verkligheten är konstruerad och vilken funktion de sociala 

aktörerna har. Det finns två olika synsätt inom den ontologiska verklighetssynen; 

objektivism och konstruktionism. Objektivism innebär ett ställningstagande att en 

meningsfull verklighet existerar oavsett sociala aktörer. Det innebär att sociala fenomen är 

oberoende av de sociala aktörerna och att dessa inte går att påverka. En objektivistisk 

verklighetssyn vore möjlig att utgå ifrån då strukturella aspekter som exempelvis lagar och 

regelverk skapar en verklighet som förespråkar vilken funktion revisorn har och hur denne 

ska agera. Vi väljer dock att inte utgå från ett objektivistiskt synsätt då vi anser att det kan 

finnas fenomen som sociala och psykiska faktorer som även bidrar till att konstruera 

verkligheten. En konstruktionistisk ståndpunkt innebär att sociala fenomen och dess 

betydelse skapas genom de sociala aktörernas uppfattningar och handlingar. Denna 

utgångspunkt är lämpligare för vår undersökning då vi finner det viktigare att studera hur 

revisorerna anknyter sina egna personliga tolkningar och sin egen mening till yrket. 

(Saunders, 2012, s. 130-132)     

 

2.4 Kunskapssyn och angreppssätt  
För att uppnå studiens syfte och få en djupare förståelse för revisorns dubbla roller och 

konflikten som kan uppstå mellan dessa roller, mänskliga avsikter och handlingar, har vi 

valt ett hermeneutiskt förhållningssätt. Hermeneutik härstammar från det grekiska ordet 
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hermene´vein vilket betyder tolka. (Sohlberg, 2011, s. 157, 247) Vi försöker inte genom ett 

positivistiskt synsätt att uppnå någon absolut kunskap (Thurén, 2007, s. 16). Positivismen 

kännetecknas av ett objektivt, värderingsfritt och neutralt synsätt där verkligheten är 

lagbunden (Sohlberg, 2011, s. 242).  I stället eftersträvas en ökad förståelse för helheten 

genom att studera mindre delar av verkligheten, vilket är ett huvudtema för hermeneutiken 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 193). Detta kan även ses som omvänt, för att förstå 

delarna måste helheten studeras och benämns som den hermeneutiska cirkeln. (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s. 193). I den hermeneutiska tolkningen har det betonats att analysen av 

texten måste relatera till helheten, denna pendling mellan helhet och del kan ses som en 

integreringsprocess som syftar till att få en större helhet. (Sohlberg, 2011, s. 88)  

 

Det är svårt att vara helt objektiv i en undersökning, vilket krävs med ett positivistiskt 

synsätt, då vi påverkar studien genom val av exempelvis problemformuleringen (Sohlberg, 

2011, s. 242).  Det är en av anledningarna till att ett hermeneutiskt förhållningssätt har 

valts. En annan anledning är att med en hermeneutisk kunskapssyn ligger tonvikten på 

tolkningen av människors handlingar och behovet av att utgå från den sociala aktörens 

uppfattning om saker och ting (Bryman & Bell, 2005, s. 589), vilket är utgångpunkten med 

vår studie där vi ämnar undersöka revisorernas uppfattning. 

 

En viktig skiljelinje för den hermeneutiska traditionen är åtskillnaden mellan det induktiva 

och deduktiva angreppssättet. Vid kvalitativa studier används ofta en induktiv metod som 

innebär att man först samlar in data och sedan utvecklar teorier utifrån dessa data. Med ett 

induktivt angreppssätt kan tolkningen växa fram under hand utifrån det material som finns. 

(Sohlberg, 2011, s. 247) Men eftersom syftet inte är att generera några nya teorier så har en 

deduktiv metod valts där vi går från teori till empiri (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 54-

56). Den deduktiva ansatsen tillåter oss att utgå från en teoretisk referensram och har 

påverkat den undersökningsstrategi vi arbetat efter. Denna strategi bygger på vår 

litteraturöversikt och de teorier vi funnit relevanta för undersökningsproblemet som 

utgångspunkt och utifrån dessa teorier har vi skapat en teoretisk referensram. Detta 

arbetssätt antyder att vi utgår från en deduktiv ansats (Saunders et al., 2012, s. 144).  

 

Vår avsikt med studien är att genom en empirisk undersökning skapa oss en djupare 

förståelse för revisorernas egna tolkningar och handlingar, för att sedan med hjälp av en 

inramning av lämpliga teorier kunna tolka och analysera dessa. Vad vi menar med 

förståelse är att förstå det som ligger bakom revisorernas handlingar, snarare än att förklara 

och förstå krafterna som påverkar dessa (Bryman & Bell, 2005, s. 29).  Tanken med vårt 

förhållningssätt till den kunskapssyn vi utgår ifrån är att den kunskap vi erhåller ska vara ett 

bidrag till vetenskapen inom problemområdet. Konsekvenserna av vårt sätt att arbeta är att 

studien kan bli för styrd då vi valt en deduktiv ansats. Eftersom en deduktiv ansats innebär 

en teoridriven ansats (Saunders et al., 2012, s. 48) finns risken att vi överser eller missar 

viktiga teorier, eller att valet av teorier färgats av subjektivitet. Men genom att ta hänsyn till 

olika forskares studier och resultat minimerar vi att dessa risker påverkar vår studie och 

resultatet.   
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2.5 Val av teorier 
Den teoretiska referensramen är uppbyggd med utgångspunkt från tidigare studier om 

sambanden mellan revisorns roll som oberoende granskare, revisorns roll som rådgivare 

och konflikten däremellan. Avsikten med referensramen är att den fungerar som en 

inramning av utvalda teorier och studier som vi sedan i vår roll som forskare använder oss 

av för att tolka den verklighet som revisorerna upplever och beskriver. Denna referensram 

blir därför en viktig komponent för att lyckas besvara vår problemfrågeställning. Utan en 

strukturerad inramning av teorier finns risken att vi inte kan koppla samman detaljer och 

analysera det empiriska materialet. Det kommande teorikapitlet innehåller både normativa 

och deskriptiva teorier och vi vill med detta avsnitt redogöra hur vi resonerat kring valet 

och dispositionen av dessa.  

 

Den första delen av referensramen behandlar revisorn som oberoende granskare. Genom att 

först lyfta fram och förklara den komplexitet som oberoende-begreppet kan innebära bildar 

vi oss en förståelse för oberoendet fungerar som en grundpelare i revisorns roll. Vi förklarar 

revisorns funktion och efterfrågan på revision utifrån agentteorin, revisionsprocessen och 

de lagar och regelverk som revisorn måste förhålla sig till.  

 

I vår andra del av referensramen behandlar vi revisorns roll som rådgivare, samt fördelar 

och nackdelar med fristående rådgivning. Vi har försökt att lyfta fram den forskning som 

hittills presenterats om huruvida dessa tjänster påverkar oberoendet och de varierande och 

spridda resultat som dessa studier haft. Genom att klargöra tidigare forskningsresultat av 

fristående rådgivningstjänsters påverkan och samband med oberoende kan vi identifiera 

vilka situationer som är mest påtagliga för att en konflikt mellan rollerna uppstår, vilket är 

viktigt i utformningen av den empiriska undersökningen.     

 

Referensramen avslutats med teorier som behandlar rollkonflikter och intressekonflikter. 

Dessa är både av generell och mer specifik karaktär, men fokus ligger på specifika teorier 

som belyser problematiken med att revisorn hanterar de dubbla rollerna. Dessa specifika 

teorier är “Moral Seduction theory” (Moore et al., 2006) och” Throughput model” (Guiral 

et al., 2010). Genom vår litteratursökning upptäcke vi att forskningen kring revisorns 

dubbla roller inte var så omfattande som vi inledningsvis hade anledning att tro, därmed 

ligger vårt fokus på de teorier och modeller som går att koppla ihop med vår 

problemfrågeställning och konflikten mellan dessa roller.   

 

2.6 Litteratursökning  
Vi har utifrån vår deduktiva ansats börjat med att genomföra en grundlig litteraturöversikt 

för att kartlägga tidigare forskning och identifiera det kunskapsgap som denna studie ämnar 

fylla. Sökandet av information till denna studie har huvudsakligen genomförts i Umeå 

universitetsbiblioteks databas Business Source Premier (EBSCO). I de fall en artikel inte 

funnits tillgänglig för nedladdning i Business Source Premier har vi använt oss av Google 

Scholar för att få tillgång till artikeln. Böcker har sökts genom både universitetsbibliotekets 

och Umeå stadsbiblioteks sökfunktioner. Vi har som sökord använt titeln eller författarens 

namn men även använt termer relaterade till ämnet för att finna relevant litteratur. En 

metod vi använt oss av är kedjesökning med utgångspunkt i tidigare publicerade artiklars 
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referenslistor. Med denna metod har vi kunnat finna relevant litteratur inom 

problemområdet och kunnat identifiera vilka författare som är framstående inom 

ämnesområdet. 

 

Vi har utgått från följande sökord och kombinationer av dessa: Audit, Quality, Non-audit 

services, Independence, Auditor, Audit history, ISQC1, Big four, Agency theory, SOX, 

Sarbanes, EC Green paper, Role conflict, Role Ambiguity, Role Theory, Moral Seduction 

Theory, Inter-role conflict, Throughput model.  

 

Exempel på kombinationer av sökord som används är: Audit quality, Independence + 

Auditor, Auditing + history, Auditor + role conflict, Auditor + Inter-role conflict.    

 

2.7 Källkritik 
Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är källkritiken en hermeneutisk metod med 

utgångspunkt i ett antal kriterier för att värdera och tolka data. Vid undersökningar där 

forskaren själv inte iakttar verkligheten fungerar denne som ett slags medium där mycket 

av informationen kan förvrängas på vägen. Källkritik behandlar alltså frågan om 

förvrängning av information.  (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 218-219) Vi kommer i detta 

avsnitt diskutera källornas kvalitet och tillförlitlighet utifrån ett antal kriterier och aspekter. 

 

Den största delen av litteraturen som ligger till grund för teori-avsnittet är så kallad 

sekundärlitteratur. Detta innebär att litteraturen är en efterföljande publicering av en 

förstahandskälla, även kallat primärkälla (Saunders et al., 2012, s. 83). Förstahandskällor 

kan vara svåra att finna då det oftast är en skrift som är opublicerad. Enligt Saunders et al. 

(2012) är sekundärskällan den mest användbara och mest tillgängliga typen av källa. För att 

finna dessa sekundärkällor har vi använt oss av teritära källor som exempelvis databaser. 

Eftersom utbudet av sekundärkällor är väldigt omfattande så har vi tagit vissa kriterier i 

beaktning när vi bedömt källorna för att säkerställa att informationen håller en viss nivå av 

kvalitet. 

 

De aspekter man bör bedöma sina källor utifrån är (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 235): 

 Äkthetskritik.  

 Tendenskritik 

 Samtidighetskritik 

 Beroendekritik 

    

Äkthetskritik innebär att bedöma om observationen är äkta eller falsk (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s. 235). Vi har haft detta i åtanke när vi valt vilken information som 

skulle lägga grunden för vår studie. De utgivna böckerna och doktorsavhandlingar som 

valts till studien har en väldigt starkt tillförlitlighet och är byggda på vetenskapliga grunder. 

För att säkerställa denna aspekt kring vetenskapliga artiklar så har vi genomgående 

kontrollerat att de artiklar som valts har varit peer reviewed, vilket innebär att de innan 

publiceringen har granskats och godkänts av andra forskare som är insatta i ämnet. Vi har 

också tagit i beaktning hur många gånger källan har citerats och sett detta som ytterligare 

ett tecken på källans kvalitet och dess tillförlitlighet. Kring böcker har vi resonerat att 
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förutsättningen för att dessa har blivit publicerade av en etablerad utgivare är att texten 

genomgått en hård granskning som innebär att man kan förlita sig på dess trovärdighet.  

 

Tendenskritik handlar om att bedöma ifall det föreligger en möjlig bias (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s. 235). En del av de studier vi har valt till den teoretiska grunden gör 

starka ställningstaganden. Ett exempel är Moore et al. (2006) som är väldigt kritisk mot 

nuvarande lagar och reformer kring revision. För att undvika att välja källor som möjligen 

ger en skev bild har vi försökt att finna liknande studier och motsägelsefulla studier för att 

belysa de olika synsätten på ett visst fenomen.  

 

Samtidighetskritik innebär hur långt efter iakttagelserna som den publicerades skriftligt 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 235). I de flesta av våra valda källor så sammanfaller 

publiceringen med iakttagelserna eller händelsen inom en viss tid som inte bör anses som 

att det negativt kan påverka källans användbarhet. En annan aspekt som vi haft i åtanke är 

publiceringsdatumet på källorna.  Vi har strävat efter att välja artiklar som varit relevant för 

vårt undersökningsområde och som publicerats inom de senaste tio åren. I vissa fall har vi 

använt oss av äldre artiklar speciellt kring delen om rollkonflikter. Anledning till detta är att 

det varit begränsat med relevanta studier med specifika kopplingar till revision och 

revisorns olika roller.  

 

Beroendekritik avser om inflytande från andra källor kan har påverkat den aktuella källan 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 235). Vi har som tidigare nämnt använt oss av 

sekundärkällor för att kontrollera att information inte har förvrängts genom att passera flera 

led än nödvändigt.  

 

Vi har även medvetet försökt undvika att använda tidigare kurslitteratur i allt för stor 

utsträckning för att fokusera på en mer djupgående litteratur. I de fall som kurslitteratur har 

använts har det varit på generellt grundläggande nivå och kunskaper.  

 

Genom att arbeta utifrån de ovanstående punkter och kriterier har vi byggt upp ett kritiskt 

synsätt och en plattform för utvärderingen av den valda litteraturen. Vissa av aspekterna har 

varit svårare att kontrollera som exempelvis beroende-aspekten då viss forskningen inom 

revision bedrivs genom uppdrag från revisionsfirmorna och kan färga utgången av studien.   
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3. Teoretisk referensram 
Denna teoretiska referensram kommer inledningsvis att ge en inblick i revisorns roll som 

granskare och revisorns roll som rådgivare. Detta för att skapa en förståelse för de 

konflikter som kan uppstå mellan dessa roller. Avslutningsvis belyser vi konflikter som 

dessa roller kan ge upphov till. Detta för att skapa en djupare förståelse för revisorernas 

resonemang och beteenden.     

3.1 Revisorns roll som granskare 
I och med de stora revisionsskandalerna, som vi tidigare nämnt, blev revisorns roll som 

granskare kraftigt ifrågasatt. Det finns en oro bland lagstiftare att revisorer inte är 

tillräckligt oberoende och kompetenta i sina granskningar, speciellt efter kollapsen av 

Enron och åtalet mot Arthur Andersen för brottslighet i samband med revisionen av Enron. 

(Fearnley et al., 2005, s. 40) Om Andersens revisorer kompromissade med det faktiska 

oberoendet är oklart men det synbara oberoendet var allvarligt skadat (Dopuch, 2003, s. 

83).  När revisorer misslyckas med att rapportera missvisande finansiell information så 

skadas det ekonomiska värdet av revisionen. Detta bidrar till att skada alla revisionsbyråer 

på lång sikt. Lagstiftarnas största oro är att revisionsmisslyckanden kan skada stabiliteten 

på kapitalmarknaden om trovärdigheten i revisionsprocessen går förlorad. (Fearnley et al., 

2005, s. 40) Ett revisionsmisslyckande uppstår när revisorn inte är oberoende (som i fallet 

med Arthur A.) eller när en oberoende revisor felaktigt utfärdar en revisionsberättelse enligt 

standardutformningen på grund av att denne inte har samlat tillräckliga revisionsbevis som 

krävs enligt god revisionssed (Francis, 2004, s. 349).  

 

För att ge trovärdighet åt den granskade ekonomiska informationen krävs det att revisorn 

utför revisionen med opartiskhet och självständighet. Detta avsnitt syftar till att beskriva 

revisorns roll som granskare genom att förklara varför revision behövs, hur den utförs och 

varför oberoende är en viktig faktor. 

3.1.1 Efterfrågan på revision förklarat utifrån agentteorin 

Agentteori är en populär teori för att beskriva behovet av revision och har varit 

utgångspunkten för många studier vid efterfrågan på revision (Svanström, 2008, s. 22). Den 

klassiska agentteorin går ut på att principalen anställer en agent för att agera i principalens 

intresse. Man upprättar ett kontrakt och försöker att motivera agenten att agera å 

principalens vägnar när agenten annars skulle ha andra intressen vilket blir en avvägning 

mellan incitament och kompensation. (Sundgren et al., 2009, s. 44-45) Inom agentteorin är 

antagandet att agenten är riskavert, denne är inte beredd att ta på sig risk utan kompensation 

i form av högre lön eller annan avkastning (Svanström, 2008, s. 21). 

 

Efterfrågan på revision kan förstås genom denna agentteori där företagsledaren är agenten 

och den utomstående aktieägaren är principalen. Relationen mellan företagsledaren och 

aktieägaren resulterar ofta i en asymmetrisk information då företagsledaren för det mesta 

har en bättre bild av företagets finansiella ställning än vad aktieägarna har. Det kan då 

uppstå en intressekonflikt om båda parter agerar för sin egen vinning. (Elifsen et al., 2011, 

s. 6) Företagsledaren kanske spenderar mycket pengar för att få personliga fördelar, 

manipulerar resultaträkningen för att uppnå bonusar eller agerar på annat sätt som inte är i 

aktieägarnas bästa intresse (Svanström, 2008, s. 22). Inom agentteorin är antagandet att 
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båda parter strävar efter att maximera den egna nyttan och då uppkommer det en naturlig 

intressekonflikt vilket gör att en oberoende granskare behövs. Om företagsledaren är ärlig 

så ligger det i dennes intresse att hans eller hennes arbete blir granskat. (Elifsen et al., 2011, 

s. 6) Behovet av en oberoende revisor kommer alltså ifrån att vi inte litar på att 

företagsledaren själv kan leverera en trovärdig ekonomisk rapport (Svanström, 2008, s. 20). 

 

Om principalen blir osäker på om agenten ansträngt sig maximalt så uppkommer 

agentproblemet. Därför föreslår agentteorin att kontraktet ska specificeras för att agentens 

incitament ska stämma överens med principalens. (Svanström, 2008, s. 52; Nilsson, 2010, 

s.108) 

 

Agentteorin har använts inom en mängd områden som exempelvis redovisning, 

finansiering, statsvetenskap och organisatoriskt beteende (Svanström, 2008, s. 20). Enligt 

Svanström (2008) så framgår det av den agentteoretiska utgångspunkten att redovisningens 

och revisionens existens ytterst bygger på en tilltro till företagens ekonomiska information 

och till den granskning som sker av denna information (Svanström, 2008, s. 262). 

3.1.2 Revisionsprocessen 

Genom att beskriva revisionsprocessen vill vi tydliggöra revisorns roll som granskare och 

vad denna roll innebär, samt påvisa oberoendet som viktig faktor i utövandet av denna roll.  

För att en revisor ska kunna bilda sig en uppfattning av en klients finansiella rapport måste 

revisorn skaffa sig en grundlig förståelse för klienten, klientens verksamhet och bransch. 

(Eilifsen, 2011, s. 14) Genom denna förståelse kan revisorn identifiera vilka risker klienten 

möter och vilka riskområden som kan innebära ett misslyckande med revisionen. Det är 

viktigt att förklara denna process för att förstå revisorns roll som granskare av finansiell 

information. För att denna granskning ska vara trovärdig krävs det att revisorn är 

oberoende, något som vi fördjupar i nästa avsnitt.  

 

Revisorn granskar kritiskt årsredovisning, bokföring, och förvaltning av styrelse och VD. 

Därefter uttalar sig revisorns om detta i revisionsberättelsen som är själva målet med 

revisonen. Det brukar definieras som ett bestyrkandeuppdrag. Det finns två grader av 

bestyrkandeuppdrag, antingen uttalar sig revisorn med hög men inte absolut säkerhet eller 

så är denna säkerhet begränsad vilket innebär att granskningsinsatserna inte är lika 

omfattande. Revisorn får aldrig göra ett uttalande med absolut säkerhet. (FAR Förlag, 2006, 

s. 19) 

 

Styrelse och VD är ansvariga för den ekonomiska informationen och intressenter måste 

kunna lita på att denna information stämmer och det blir då revisorns roll att kvalitetssäkra 

denna information. Revisionsberättelsen och årsredovisningen är således viktigt för 

bolagets intressenter och företagets finansiella information får ökad trovärdighet. Det är 

reglerat i lagen vilken typ av information som ska lämnas om den ekonomiska situationen 

beroende på olika företagsformers förvaltning och redovisning. (FAR Förlag, 2006, s. 19)  

 

Revisionsprocessen kan delas in i tre delar: planering, granskning och rapportering. Nedan 

beskrivs dessa tre delar för att få en förståelse för revisorns arbete. 
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Planering 
Först måste revisorn skaffa sig en god kunskap om själva företaget som ska revideras. För 

att förstå företagets verksamhet samlas information in och analyseras. Revisorn lär då 

känna interna och externa förhållanden som bransch, konkurrenssituation, finansiell 

situation och så vidare. När tillräckligt mycket kunskap har inhämtats ska revisorn kunna 

identifiera de förhållanden, händelser och transaktioner som kan ha en stor påverkan på 

årsredovisningen, bokföringen eller företagsledningens förvaltning. (FAR Förlag, 2006, s. 

35) 

 

En grundläggande redovisningsprincip är att ”företaget skall förutsättas fortsätta sin 

verksamhet” något som brukar kallas fortlevnadsprincipen. Revisorn ska i planeringsstadiet 

överväga riktigheten i att styrelse och VD tillämpat denna princip när årsredovisningen 

upprättades. 

 

En stor del av planeringen av revisionen består av att analysera och bedöma risker. 

Väsentlighet är ett viktigt begrepp inom revision och det avgör vart fokus ska ligga i 

revisionsarbetet så att det riktas mot områden där risken för väsentliga fel är som störst. 

Revisorerna brukar utgå från vissa minimibelopp som väsentlighetstal när de väljer ut 

poster som ska granskas extra noga. Dessa väsentlighetstal bestämmer revisorn beroende på 

typ av företag. 

 

Det finns en risk att revisorn gör ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen vilket brukar 

benämnas revisionsrisk. Denna risk påverkas av tre andra typer av risker: 

 

 Inneboende risk, det kan bli fel i redovisningen på grund av komplicerade 

förhållanden i företaget såsom svåra bedömningar vid värdering eller komplicerade 

transaktioner. 

 

 Kontrollrisk, fel som inte upptäcks på grund av att den interna kontrollen inte har 

fungerat då fel inte har upptäcks och tagits omhand. 

 

 Upptäcktsrisk, väsentliga fel kan missas vid revisionen. Detta i sin tur beror på 

granskningsinsatsernas omfattning och riktning. 

 

 När revisorn med hjälp av informationsinsamlingen kan urskilja vilka områden där 

risken för väsentliga fel är som störst kan planeringen sammanfattas i en generell 

revisionsplan.  

 

 

 

Granskning 
Revisorn granskar företagets årsredovisning, bokföring och därtill även styrelsen och VD:s 

förvaltning. Denna granskning ligger till grund för revisorns ställningstaganden i 

revisionsberättelsen. Beroende på hur god intern kontroll företaget har och hur stor risken 

för väsentliga fel är organiserar man revisionsuppdraget. Revisorn ska dokumentera alla 

moment i revisionsprocessen grundligt. För att styrka uttalandena i revisionsberättelsen 
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samlas revisionsbevis in som består av källdokument, information från andra källor och 

bokföringsmaterial. (Far Förlag, 2008, s. 65) 

 

Rapportering 
Revisorns viktigaste rapport är revisionsberättelsen. Den fungerar som en kvalitetsstämpel 

efter genomförd revision. I samband med den löpande granskningen under året kan även 

andra muntliga och skriftliga rapporter lämnas såsom påpekanden om felaktigheter och 

förslag till förbättringar men revisionsberättelsen är den enda offentliga årliga rapporten. 

 

I revisionsberättelsen ska revisorn tillstyrka eller avstyrka: 

 

o Fastställandet av resultat och balansräkning 

o Att vinsten eller förlusten leds till förslaget i förvaltningsberättelsen 

o Att ansvarsfrihet beviljas till styrelseledamöterna och VD 

 

(Källa: Far Förlag, 2006, s. 93-94) 

 

Hur kan man då mäta kvalitén på revisionen? Det är svårt att bedöma revisionskvalité 

eftersom revisionsberättelsen är det enda märkbara resultatet och de flesta 

revisionsberättelserna är enligt standardutformningen (Francis, 2004, s. 349). 

Revisionskvalité innebär att revisorn utfärdar en korrekt revisionsberättelse i enlighet med 

god redovisningssed (Francis, 2011, s. 127). God revisionssed kan beskrivas som god sed 

bland erfarna revisorer med stor integritet och professionellt omdöme (FARs 

samlingsvolym Revision, 2012). För att kunna utfärda en korrekt revisionsberättelse krävs 

det att revisorn är kompetent så att fel och brister upptäcks och att revisorn är oberoende så 

att dessa rapporteras på ett korrekt sätt (Svanström, 2008, s.71). 

 

                                       Kompetens                Upptäcka fel och brister 

Revisionskvalité 

                                       Oberoende                 Benägenheten att rapportera om upptäckta fel 

 

Figur 1. Revisionskvalité 

 

Enligt Svanström (2008) innebär revisorns kompetens förmågan att värdera, kontrollera och 

analysera klientens upplysningar för att sedan bilda sig en egen uppfattning om riktigheten i 

dem utifrån sin yrkesmässiga erfarenhet. I Sverige upprätthålls kompetenskraven för 

revisorer genom att kvalificerade revisorer har avlagt revisorsexamen genom prov hos 

Revisorsnämnden. Detta innebär att revisorers kompetens bör vara likvärdig och därför blir 

oberoendet det som direkt påverkar revisionskvaliten (Svanström, 2008, s. 72-75). Om 

revisionen håller en hög kvalité så innehåller en revisionsberättelse som avviker från 

standardutformningen mycket användbar information för investerare. Revisionen är av låg 

kvalité om den innehåller lite användbar information.  En högre kostnad för revisonen har 

visat sig medföra en högre kvalitet på revisionen och tvärtom. Förklaringen till detta anses 

vara att antingen har fler arbetstimmar lagts ner eller så har byrån många experter till priset 

av en högre kostnad. (Francis, 2004, s. 352) Enligt Svanström finns ett stort antal studier 

där revisorns oberoende och revisonskvaliteten mäts genom att kontrollera kvaliteten på 

redovisningen hos revisionsklienten (Svanström, 2008, s. 72-75).  
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3.1.3 Revisorns oberoende  

Enligt Svenska Akademiens ordbok innebär begreppet oberoende att någon är självständig i 

förhållande till någon annan (Saob.se). I den svenska revisorsregleringen används dock inte 

begreppet oberoende. Revisionsbolagskommittén ansåg att begreppet inte borde användas i 

svensk lagstiftning då det kan ge intrycket att det beskriver ett “absolut tillstånd” vilken 

revisorer måste uppnå. Istället används begreppen opartiskhet, självständighet och 

objektivitet. Utgångspunkten blir ändå att om revisorn värnar om sin opartiskhet, 

självständighet och objektivitet så är denne revisor oberoende. (Diamant, 2004, s. 29-30) 

Enligt Page och Spira är det erkänt att fullständigt oberoende är ett omöjligt ideal (Page & 

Spira, 2005, s. 303). 

 

Oberoende är ett fenomen som innehåller många dimensioner och har ett ömsesidigt 

förhållande med förtroende och etiskt beteende som uttrycks genom företagens “corporate 

governance” och gällande lagstiftning. Ur ett historiskt perspektiv har innebörden av 

begreppet oberoende varit och är fortfarande något otydligt, trots försök att förtydliga dess 

definition. Anledningen till denna otydlighet kring begreppet oberoende är att det skapar ett 

handlingsutrymme som inte hade funnits om det fanns en tydligare definition. (Page & 

Spira, 2005, s. 302)  

 

Enligt världsfederationen IFAC kan oberoende delas upp i faktiskt och synbart oberoende. 

Dessa två typer av oberoende kan fungera som ett stöd och ge vägledning till 

revisionsbyråer och personer i revisonsteam för att uppnå och bevara oberoendet. (Elifsen 

et al, 2010, s. 591) 

 

Faktiskt oberoende innebär att revisorns yrkesmässiga omdöme inte påverkas och att 

revisorn agerar med en professionell skepticism, integritet och opartiskhet (Elifsen et al., 

2010, s. 591). Det faktiska oberoendet handlar om revisorns förmåga att se till de 

omständigheter som är av betydelse för granskningsuppdraget men inte ta hänsyn till några 

andra omständigheter (FARs samlingsvolym Revision, 2012). Detta innebär en 

handlingsnorm som utgår från revisorns egen uppfattning av sin förmåga att utföra det 

enskilda uppdraget (Diamant, 2004, s. 164).  

 

För att ge den granskade informationen trovärdighet så räcker det inte med att revisorn själv 

anser att han/hon är oberoende utan revisorn måste också uppfattas som oberoende 

(Diamant, 2004, s. 164; Church & Zhang, 2011, s. 52). Detta brukar man benämna som 

synbart oberoende och det kan ses som omgivningens tilltro till revisionen. Det synbara 

oberoendet är i fokus när nya standarder och lagar stiftas för att förhindra situationer där 

revisorn hamnar i en intressekonflikt (Page & Spira, 2005, s. 307).  För att revisionen ska 

fylla sin funktion i näringslivet och samhället så krävs det att det inte förekommer några 

omständigheter som ger omvärlden anledning att ifrågasätta revisorns förmåga till 

objektivitet (FARs samlingsvolym Revision, 2012). Synbart oberoende innebär att 

revisionsbyråer eller en person i ett revisionsteam ska undvika förhållanden som en insatt 

person skulle anse som äventyrandet av objektiviteten, integriteten eller den professionella 

skepticismen (Elifsen et al., 2010, s. 591). 
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Enligt Page & Spira används dock inte begreppen faktiskt och synbart oberoende enhetligt i 

vare sig den akademiska litteraturen eller i de “etiska koderna” inom 

redovisningsprofessionen. Det saknas en tydlighet i språket för att diskutera begreppet 

oberoende och det används många metaforer. Det finns en oklarhet vad orden integritet, 

objektivititet och oberoende verkligen innebär och många författare använder dessa ord 

synonymt. (Page & Spira, 2005, s. 307)  

 

Vi har tidigare nämnt att revisionsberättelsen fungerar som en kvalitetsstämpel efter 

genomförd revision. Men om tredje part inte har förtroende för att revisorn är oberoende så 

fyller revisionen ingen funktion (Hope & Langli, 2010, s. 575). Ett problem för lagstiftare 

och de som sätter standarder är att revisionsprocessen inte är observerbar för tredje part, 

utan det är revisorn och högsta ledningen i det reviderade företaget som tar besluten. Därför 

krävs det att regleringen som finns kring revisorns oberoende och kompetens efterlevs och 

övertygar de som litar på att utfallet av revisionen ska vara trovärdig och korrekt (Fearnley 

et al., 2005, s. 40). Nedan följer de viktigaste regleringarna och reformer som framtagits 

och implementerats till följd av de revisionsskandaler som inträffat det senaste årtiondet. 

Huvudsyftet med dessa har varit att säkerställa revisorns oberoende och därmed försöka 

återställa förtroendet för revisionsyrket. Det är viktigt att förstå incitamenten bakom de 

regleringar som stiftats och hur dessa har påverkat diskussionen kring revisorns oberoende. 

 

Åttonde bolagsdirektivet 

Det åttonde bolagsdirektivet brukar benämnas "revisorsdirektivet" eftersom det reglerar 

vilka krav som ställs på en revisionsbyrå och enskild revisor (FAR Förlag, 2006, s. 108). 

Enligt detta direktiv ska medlemsstaterna försäkra att en revisor som har ett direkt eller 

indirekt intresse i ett företag inte får utföra den lagstadgade revisionen i detta företag 

(Holland & Lane, 2012, s. 115). Syftet med denna reglering var att tvinga fram en 

förbättrad intern kontroll och förtydliga att ekonomisk misskötsel är högsta ledningens 

ansvar. Skandia och Prosolvia är liknande exempel på revisionsskandaler som har inträffat i 

Sverige (Johansson, 2005, s. 14). 

 

International Standard on Quality Control (ISQC 1) 

Det har nyligen utkommit en internationell standard, International Standard on Quality 

Control (ISQC), med syfte att säkerställa kvaliteten av det interna kvalitetssystemet. 

Fr.o.m. januari 2011 ska svenska revisionsföretag enligt ISQC 1 upprätta ett internt 

kvalitetskontrollsystem. ISQC 1 gäller för alla revisonsföretag som utför yrkesmässig 

revision och granskning av finansiella bokslut. Målet med standarden är enligt FARs 

Samlingsvolym (2012) att revisionsföretaget med personal ska följa de lagar, standarder 

och författningar för yrkesutövningen. Kvaliteten ska kontrolleras i ett uppdrag innan en 

revisionsberättelse avges. Standarden riktar sig i första hand till ledningen i 

revisionsföretagen som ska införa systemet och följa upp att dessa kontroller efterlevs 

(Danielsson, 2011, s. 19). Det finns även specifika riktlinjer för rutiner i ISQC 1 som syftar 

till att upprätthålla kraven på oberoende, exempelvis ska revisionsföretaget kommunicera 

sina krav på oberoende till sin personal. 
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Analysmodellen 

I revisorslagens (SFS 2001:883) 

21§ finns en modell som kallas 

för analysmodellen. Denna 

innebär att revisorn ska avsäga sig 

ett uppdrag om det finns 

omständigheter som kan rubba 

revisorns opartiskhet eller  

självständighet. Om följande hot 

innebär att revisorns oberoende 

kan rubbas ska revisorn avstå från 

dessa uppdrag: 

 

Självgranskningshot 
Detta hot kan uppstå om revisorn 

har gett ett råd om värdet på ett 

företag som kunden tänker köpa 

och sedan när revisorn ska 

revidera balansräkningen är det 

kanske svårt för revisorn att inta 

en kritisk attityd till värderingen 

av aktierna. (FAR Förlag, 2006, s. 

130; Diamant, 2004, s. 195) När 

revisorn ska granska vissa 

transaktioner som han nyligen har 

gett råd om finns risken att 

objektiviteten hotas när revisorn i 

princip granskar sitt eget arbete (Lim & Tan, 2008, s. 201). Det finns dock en viss mån av 

självgranskning inbyggd i systemet som exempelvis om revisorn upptäcker ett fel i 

årsredovisningen som redan fanns föregående år men som inte revisorn upptäckt. Detta 

innebär att viss tillbakagranskning kan och får ske. Hotet mot revisorns oberoende 

uppkommer först när revisorn inte kan utföra denna återgranskning på ett adekvat sätt. 

(Diamant, 2004, s. 187-188) 

 

Egenintressehot  
Om revisorn får en stor andel av sina totala intäkter från sidouppdrag av en och samma 

klient kan denne frestas att gå med på en tveksam redovisningsprincip för att inte riskera att 

tappa sådana lönsamma uppdrag vilket leder till ett egenintressehot (FAR Förlag, 2006, s. 

130; De Fond et al., 2002, s. 1252). Ett annat typexempel är om revisorn äger eller handlar 

med värdepapper från revisionsklientens bolag vilket gör att revisorn har ett direkt 

ekonomiskt intresse i denna klient (Diamant, 2004, s. 246). 

 

Partställningshot 
Ett partställningshot kan uppstå om revisorn uppträder som ombud för en klient i till 

exempel en domstol (FAR Förlag, 2006, s. 130). Partställningshotet kan även uppkomma 

Figur 2- FARs flödesschema 

Figur 2.  FARs flödesschema  
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om revisorn uppträder mot revisionsklienten i en rättslig fråga där det förekommer 

meningsskiljaktigheter eller intressemotsättningar (Diamant, 2004, s. 246). 

 

Vänskaps-/förtroendehot 

Om revisorn ska granska någon som denne har en stark personlig relation till så kan det 

uppkomma ett vänskaps-/förtroendehot (FAR Förlag, 2006, s. 130). Den personliga 

relationen kan vara att revisorn och klienten har en mångårig vänskap eller sociala 

kontakter som ofta är återkommande till följd av att revisorn eller någon av revisorns 

medhjälpare har haft hand om uppdrag för revisionsklienten under en lång följd av år. I 

dessa fall finns risken att revisorn blir alltför välvilligt inställd till klientens intressen och då 

kan förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet minska. (FAR, 2011) 

 

Skrämselhot 
Skrämselhotet kan uppstå om revisorn påverkas av yttre påtryckningar som är avsett för att 

ge revisorn obehag från någon som ska granskas (FAR Förlag, 2006, s. 130). I ett sådant 

fall är det för att rubba förtroendet för revisorns förmåga till opartiskhet och 

självständighet. Klienters vanliga ifrågasättanden av revisorns ställningstaganden räknas 

dock inte hit. (FAR, 2011) 

 

Även om någon av de ovan preciserade hoten inte är aktuella ska revisorn enligt 

generalklausulen avböja eller avsäga sig uppdraget om det föreligger något annat 

förhållande som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet (FAR, 

2011). 

 

Vissa typer av hot mot revisorns oberoende kan mildras med olika typer av skyddsåtgärder 

som till exempel organisatoriska åtgärder, intern och extern kvalitetskontroll och speciella 

rutiner (Svanström & Sundgren, 2012, s. 58). Som tidigare nämnts ska svenska 

revisionsföretag enligt ISQC 1 upprätta ett internt kvalitetskontrollsystem och i denna 

standard finns även punkter som har för avseende att revisorernas oberoende ska 

upprätthållas (punkt 21-29). 

 

Om det finns någon omständighet som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller 

självständighet ska revisorn som huvudregel avböja eller avsäga sig uppdraget. Men om 

revisorn ändå kan inneha det aktuella uppdraget genom åtgärder som har vidtagits och med 

hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet så kan revisorn ansöka om förhandsbesked 

hos Revisorsnämnden (RN) enligt 22 § i revisorslagen (SFS 2001:883). 

 

Jävsregler 

För att man ska kunna förlita sig på att revisorn inte har påverkats av egna eller andras 

intressen finns det jävsregler i aktiebolagslagens (SFS 2005:551) 17 §. Dessa jävsregler 

innebär till exempel att revisorn inte får: 

 

 Äga aktier i företaget 

 Delta i ledningen 

 Vara anställd eller beroende av företaget 

 Låna pengar av företaget 
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Jävsbestämmelserna är riktade mot revisionsklienten och innebär att det föreligger ett 

absolut förbud att välja en revisor som omfattas av ovanstående punkter (Diamant, 2004, s. 

278). 

 

Ovan nämnda regleringar är alltså ett försök till att säkerställa revisorns oberoende. Trots 

detta vill EU-kommissionen, som vi nämnde i inledningen, gå ett steg längre genom att 

försöka få igenom sitt lagförslag, det så kallade “revisionspaketet”. 

 

Revisorns oberoende har de senaste åren varit flitigt debatterat till följd av de många 

revisionsmisslyckandena. Enligt Hope och Langli (2010) är inte detta särskilt förvånande 

med tanke på att revisorn får sin lön av klienten och detta skapar ett incitament för revisorn 

att vara oberoende. Lagstiftare hävdar att revisorns oberoende äventyras av höga löner för 

revision och fristående rådgivningstjänster. Många forskare däremot menar att lagstiftare 

ignorerar de positiva effekterna av tillhandahållandet av fristående rådgivningstjänster och 

att dessa faktiskt kan leda till en högre kvalité på revisionen. Det brukar framhållas att det 

finns två anledningar till att revisorn inte rubbar sitt oberoende trots höga löner. Dessa två 

anledningar är att de inte vill riskera rättsliga tvister och att de är rädda om sitt rykte. (Hope 

& Langli, 2010, s. 574) Forskning kring hur revisorns oberoende påverkas av höga löner 

från revision och fristående rådgivningstjänster har haft väldigt varierande resultat, vilket 

behandlas nedan under avsnittet “forskning kring rådgivningstjänster”.  

 

3.2 Revisorns roll som rådgivare 
Man räknar med att revisorn ger rådgivning i samband med revisionen som föranleds av 

granskningen och det är en naturlig del av revisionen (FAR Förlag, 2006, s. 127). Men det 

som har skapat stor debatt kring revisorns oberoende är de fristående rådgivningstjänsterna. 

I flera årtionden har det diskuterats huruvida revisorer som har hand om revisionen även 

ska få tillhandahålla fristående rådgivningstjänster (Svanström & Sundgren, 2012, s. 55, 

58). Ämnet är mer aktuellt än någonsin i och med att EU-kommissionen vill utfärda ett 

totalförbud för stora byråer att tillhandahålla rådgivningstjänster.   

 

3.2.1 Fristående rådgivningstjänster 

Revisionsbyråer utför ofta många olika tjänster. Därför bör det skiljas mellan vilka tjänster 

som tillhör revisionen och vilka som tillhör fristående rådgivning. Men enligt Prop. 

2000/01:146 så går det inte att reglera i lagen exakt vart gränsen går mellan 

revisionsrådgivning och annan rådgivning. Istället borde frågor angående detta klargöras 

genom utvecklingen av god revisors- och revisionssed via domstolarnas praxis. (Prop. 

2000/01:146, s. 42) 

 

Enligt revisionslagen omfattar revisionsverksamhet även rådgivning som ges på grund av 

iakttagelser i samband med revisionen. Rådgivning som faller utanför denna är fristående 

rådgivning (Diamant, 2004, s. 269). Vad som är revisionsrådgivning begränsas både av 

revisorns legala uppgifter och den kompetens som klienten har. Revisorn får inte ha ett 

sådant inflytande över klientens redovisning och bokföring att denne sedan ska ta ställning 

till sina egna tidigare redovisnings- och bokföringsinsatser. För de små och medelstora 
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revisionsklienterna blir förhållandet mellan revisionsrådgivning och fristående rådgivning 

särskilt problematiskt. Detta beror på att i större bolag blir de råd revisorn ger en del av 

underlaget som styrelsen ska fatta beslut om. De kan genom den egna interna kompetensen 

bedöma och värdera revisorns råd och eventuellt förkasta det. I de mindre och medelstora 

bolagen frågar ofta bolagsledningen om råd eftersom den egna kompetensen saknas och 

revisorn är medveten om att dennes råd med största sannolikhet kommer att följas. Detta 

kan leda till att revisorn får ett bestämmande inflytande i bolaget och det är just det som 

oberoende regleringen vill förhindra. (Diamant, 2004, s. 270) 

 

Exempel på olika typer av fristående rådgivningstjänster kan vara frågor som berör skatter, 

förberedning av bokslut, redovisning och värdering (Elifsen et al., 2010, s. 595). Även om 

skatterådgivning många gånger ges som ett exempel på en typ av fristående 

rådgivningstjänst så anges det i Propositionen till revisionslagen att skatterådgivning är en 

del av revisorernas verksamhet med utgångspunkten att kunskap om skattefrågor är centralt 

för revisorns granskningsuppdrag (Prop. 2000/01:146, s. 91; Diamant, 2004, s. 304-305). 

 

3.2.2 Fördelar med fristående rådgivningstjänster 

Revisorn har genom revisionsprocessen en god uppfattning om det reviderade företaget 

vilket gör att denne både billigare och effektivare kan ge rådgivning till klienten (FAR 

Förlag, 2006, s. 129; Svanström & Sundgren, 2012, s. 54-55). Man kan även vända på det 

genom att tänka sig att revisorn genom tillhandahållandet av rådgivningen får kunskap som 

medför att revisionen kan utföras effektivare. Studier har visat att det finns ett positivt 

samband mellan att revisorn ger skatterådgivning och revisionskvalitén, vilket kan kopplas 

till att det finns en kunskapsöverföring mellan revisionen och skatterådgivningen 

(Svanström & Sundgren, 2012, s. 59). De finner även stöd för att det rent generellt finns en 

kunskapsöverföring mellan att anlita samma revisor för både revision och 

rådgivningstjänster. I deras studie framkom att 79 % av företagen som anlitat fristående 

rådgivningstjänster gjorde det från deras revisor som även hade hand om revisionen. 

(Svanström & Sundgren, 2012, s. 56, 65) För mindre företag kan rådgivningstjänster leda 

till utveckling då expertkunskap tillför kompetens (Svanström, 2008, s. 43). Även Joe och 

Vandervelde (2007) drog liknade slutsatser i deras studie. De har funnit att det uppstår en 

kunskapsöverföring när samma revisor både har hand om revisionen och ger fristående 

rådgivningstjänster som inte skulle uppstått om olika revisorer hade utfört dessa. Klienten 

kan dock uppleva att detta sker på bekostnad av revisorns objektivitet men att 

kunskapsöverföringen leder till en högre revisionskvalité. (Joe & Vandervelde, 2007, s. 

484) 

 

Revisorn får alltså bättre kännedom om företaget genom de löpande kontakterna när de ger 

fristående rådgivning. Detta leder till att revisorn lättare kan identifiera risker och 

problemområden. Även revisionens intressenter såsom aktieägare, borgenärer, anställda 

och det allmänna kan finna intresse i att företagen får kvalificerad rådgivning från någon 

som har nära insyn i företagets förhållanden. (Prop. 2000/01:146 s. 52-53) 

 

I Sverige ser man det vanligtvis inte som ett problem om revisorn både anlitas för 

revisionen och ger fristående rådgivningstjänster. Jämfört med andra europeiska länder 
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anses oberoende-regleringen i Sverige som mindre restriktiv. (Svanström & Sundgren, 

2012, s. 56)  

 

Svanström och Sundgren (2012) har funnit ett positivt samband mellan köp av fristående 

rådgivningstjänster från samma revisor som har hand om revisionen och den upplevda 

kvalitén. De har även funnit ett positivt samband mellan köp av rådgivningstjänster och hur 

länge kunden stannar hos samma revisor/byrå. (Svanström & Sundgren, 2012, s. 54-55) 

När ett företag köper en fristående rådgivningstjänst är det svårt att i förväg veta vilken 

kvalité denna tjänst kommer att hålla. Därför är priset på tjänsten, ryktet för den 

revisionsbyrå som erbjuder dessa tjänster och företagens tidigare erfarenheter av denna 

byrå avgörande faktorer. (Svanström & Sundgren, 2012, s. 54-55) 

 

3.2.3 Risker med fristående rådgivningstjänster 

Det finns vissa risker med att anlita den valda revisorn för andra uppdrag än själva 

revisionen. Olika typer av sidouppdrag kan medföra att revisorn inte blir opartisk och 

självständig i revisionsuppdraget. De tre övergripande riskerna med att revisorn anlitas för 

fristående rådgivning är, som nämndes i inledningen, självgranskningshot, egenintressehot 

och partställningshot (Elifsen et al., 2010, s. 595-596). Det finns två förhållanden som 

särskilt brukar framhävas. Det första förhållandet är att revisorn kommer att granska 

resultatet av eget utfört arbete om denne gett fristående rådgivningstjänster och sedan har 

hand om revisionen vilket leder till självgranskningshotet. (Prop. 2000/01:146 s. 52; 

Diamant, 2004, s. 298). Det andra förhållandet är om revisorn får en affärsförbindelse med 

revisionsklienten genom rådgivningen och att denna till sin natur inte avviker från andra 

affärsförbindelser. I detta fall riskerar revisorn att få ett indirekt eller direkt ekonomiskt 

intresse i revisionsklienten vilket leder till egenintressehotet. Det kan rubba omgivningens 

tilltro till granskningen och granskningens tillförlitlighet kan ifrågasättas. (Prop. 

2000/01:146 s. 52). 

 

Vidare kan omfattande rådgivning leda till att revisorn får ett betydande inflytande över det 

företag som skall granskas och detta kan påverka revisorns objektivitet och omvärldens 

förtroende för revisionen. En annan risk som diskuterats är om revisionsuppdragen blir 

underprissatt för att revisionsbyråerna ska försöka förbättra sina möjligheter att få de mera 

lönsamma konsultuppdragen med fristående rådgivning. Detta kan, enligt prop. 

2000/01:146, medföra en konkurrenssnedvridning som i längden kan försämra 

revisionskvalitén. (Prop. 2000/01:146 s. 52; Diamant, 2004, s. 190). 

 

3.2.4 Forskning kring rådgivningstjänster 

Tidigare forskning som undersökt om fristående rådgivningstjänster är ett hot mot revisorns 

oberoende och hur revisionskvalitén påverkas när revisorn även anlitas för fristående 

rådgivningstjänster har, som tidigare nämnts, haft väldigt varierande resultat beroende på 

vad de har använt för mått för att studera detta. Enligt Holland och Jane så är lagstiftare, 

revisionsföretag och andra företag överens om att revisorns oberoende påverkas av det 

ekonomiska beroendet/bundenheten som uppkommer i och med arvodet klienterna betalar 

revisorn för de fristående rådgivningstjänsterna. Arvodet kan skada revisorns faktiska och 
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upplevda oberoende. Men empiriska studierna på området har misslyckats med att ge 

entydigt bevis på detta. (Holland & Jane, 2011, s. 136)  

 

För den kvantitativa forskningen om fristående rådgivningstjänster är förekomsten av 

oväntade periodiseringar och anmärkningar i revisionsberättelsen de två vanligaste måtten. 

Periodiserad redovisning innebär att affärshändelser och transaktioner bokförs när de 

inträffar. Oväntade periodiseringar görs i samband med bokslutet och är skillnaden mellan 

faktiska och förväntade periodiseringar. Stor del av tidigare forskning har även försökt 

använda andra kvantitativa variabler, vanligtvis rättstvister eller rättshandlingar mot 

revisorer som kan signalera en bristande revision. Enligt Ronen (2010) finns det svårigheter 

med att använda dessa variabler för att mäta revisionskvalitet. Variablerna är binära till sin 

natur och antyder att revisionen antingen är av hög- eller låg kvalitet, utan att ta hänsyn till 

att kvalitet kan variera. (Ronen, 2010, s. 195) 

 

De Fond et al. (2002) undersökte om arvodet från fristående rådgivningstjänster påverkar 

revisionskvalitén genom att undersöka om höga rådgivningsarvoden har något samband 

med revisorns benägenhet att anmärka i revisionsberättelsen. De fann att det ekonomiska 

beroendet kan uppkomma oavsett typ av arvode. (De Fond et al., 2002, s. 1249) Enligt 

Holland och Janes studie upplever aktieägare bara ett hot mot revisorns oberoende när 

lönerna från fristående rådgivningstjänster är höga i jämförelse med totala lönerna. Vid 

lägre rådgivningsarvoden anser investerare att fördelarna med fristående rådgivning 

överväger nackdelarna. (Holland & Jane, 2011, s. 136) 

 

Joe och Vandervelde (2007) drog slutsatsen utav sitt experiment att när revisorn ger 

fristående rådgivningstjänster och har hand om revisionen så uppstår en 

kunskapsöverföring som kan leda till en högre revisionskvalité. Men i dessa fall finns även 

en större risk för att revisorn missar väsentliga fel, revisorns professionella skepticism 

minskar. (Joe & Vandervelde, 2007, s. 484-485) Enligt Church och Zhang kan ett förbud 

mot fristående rådgivningstjänster leda till färre stämningar mot revisorer. Men ett sådant 

förbud skulle även leda till att de positiva fördelarna med rådgivningen som exempelvis 

kunskapsöverföring går förlorad. (Church & Zhang, 2011, s. 65) Church och Zhang utförde 

ett experiment där användare av en viss finansiell information fick ta ställning till två olika 

situationer och vad de ansåg om revisorns oberoende och fristående rådgivningstjänster i 

dessa situationer. Resultatet av experimentet visar att om värdet på en tillgång drastiskt 

hade sjunkit upplevde användarna av den finansiella informationen den fristående 

rådgivningen som negativ, och om värdet på en tillgång i stället hade ökat så upplevde de 

rådgivningen som någonting positivt. Detta visar att det är väldigt beroende på hur 

situationen ser ut. (Church & Zhang, 2011, s. 65) 

 

Genom detta avsnitt har vi försökt att lyfta fram revisorns roll som rådgivare och beskrivit 

fördelarna men även riskerna med denna roll. En sammanställning av tidigare forskning 

återfinns i appendix 1. Nästa avsnitt kommer att behandla den konflikt som kan uppstå 

mellan revisorns olika roller. 
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3.3 Rollkonflikt och intressekonflikt 
Revisorns dubbla roll som dels oberoende granskare, dels engagerad rådgivare kan ge 

upphov till en konflikt. När det ställs olika förväntningar och krav på dessa roller kan det ge 

upphov till rollkonflikter. Intressekonflikter kan uppstå på grund av att revisorn anställs för 

både revisionen och som rådgivare. När revisorn får betalt av klienten kan detta skapa 

gemensamma ekonomiska intressen speciellt om revisorn även tillhandahåller fristående 

rådgivningstjänster. Nedan följer en genomgång av hur rollkonflikter och intressekonflikter 

kan påverka revisorn, med betoning på den undermedvetna påverkan som intressekonflikter 

kan ge upphov till. 

 

3.3.1 Rollkonflikt 

Enligt nationalencyklopedin (2012) är en roll ett ”sociologiskt begrepp för de förväntningar 

och normer som är förknippade med en social position eller uppgift” 

(Nationalencyklopedin, 2012). En stor del av begreppet kan förklaras med ordet norm som 

syftar på det beteende som förväntas av en individ i en viss position eller som medlem av 

en specifik kategori av människor (Schenkir & Strawser, 1972, s. 14). Förväntningar som 

ställs på en roll skapas utifrån de komplementerande rollerna till individen, de roller som 

ingår i ett “role set”. Ett ”role set” är alla som interagerar med en individ eller grupp som 

innehar en specifik roll och som har förväntningar på individens eller gruppens uppträdande 

och handlingssätt. ”Role set” för en revisor kan inkludera dennes chefer, kollegor, klienter, 

intressenter till klienter och branschorgansationer. Genom att identifiera ett ”role set” kan 

man förklara vad som påverkar en grupp eller individs sätt att agera på. Om de som ingår i 

ett ”role set” misslyckas med att förmedla sina förväntningar till rollinnehavaren kan det 

uppstå tvetydighet kring rollen, även kallat ”role ambiguity”. När ena partens förväntningar 

inte stämmer överens med andra partens kan det uppstå en rollkonflikt. (Bloisi, 2007 s. 

497) En vedertagen definition av rollkonflikt är förekomsten av två eller flera olika 

uppsättningar av förväntningar som förefaller samtidigt, där eftergivenheten för en typ av 

förväntan gör det problematiskt med eftergivenheten för en annan (Lui et al, 2001, s. 471). 

 

Enligt Khan et al. (1964) referat i Bloisi (2007) finns det fyra typer av rollkonflikter (Bloisi, 

2007, s. 497-498): 

 Intrasender: Uppstår när en medlem i ett ”role set” sänder ut oklara förväntningar. 

 Intersender: När olika ”role set” hamnar i konflikt med varandra. 

 Inter-role: När olika roller som innehas av samma part kräver ömsesidigt 

uteslutande beteenden. 

 Person-role: När rollen krockar med individens behov och personliga värderingar. 

 

Vi har valt att fokusera på den typ av rollkonflikt som kan uppstå när en individ innehar 

olika roller, inter-role conflict. Med insikt i denna typ av rollkonflikt kan vi bilda oss en 

klarare uppfattning om hur revisorns olika roller kan skapa problem när det ställs olika 

förväntningar och krav på dessa. Genom att förklara rollkonflikt och inter-role konflikt 

inom kontexten av vår studie så kan vi analysera hur revisorerna upplever konflikten och de 

förväntningar som ställs, samt hur detta formar deras beteende och hanteras i praktiken.   
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Inter-role conflict uppstår oftast när kraven på olika arbetsrelaterade roller är oförenliga 

(Lui et al, 2001, s. 471). När en individ besitter två eller fler roller, där det ställs motsatta 

förväntningar på dennes beteende inom samma beteendemässiga område, finns det risk för 

denna typ av konflikt (Shenkir & Strawser, 1972, s. 14). Revisorns olika roller kräver dock 

inte fullständigt ömsesidigt uteslutande. Vi har tidigare i studien nämnt att rådgivning som 

ges i samband med den utförda revisionen förefaller under revisorslagen (SFS 2001:883) 

som en del av revisionsverksamheten. Men när rådgivningen ges utanför denna granskning 

i form av fristående rådgivningstjänster kan de olika förväntningarna och krav som ställs på 

revisorns olika roller kräva ömsesidigt uteslutande beteende. Därmed finns risken att det 

kan skapa en inter-role conflict vilket illustreras i en studie av Shenkir och Strawser från 

1972.  

 

Shenkir och Strawser (1972) menar att när revisorn både har hand om granskningen och 

den fristående rådgivningen för samma klient kan det ge upphov till en Inter-role conflict. 

Deras studie är en av de första studier att diskutera rollkonflikt och rollteori inom kontexten 

för revisorn som granskare och rådgivare.  Författarna använder sig av en figur för att 

illustera var denna konflikt kan uppstå. De två centrerade cirklarna visar den individuella 

revisorns funktioner som rådgivare och granskare i förhållande till övriga intressenter. 

Klienten har ett intresse av båda funktionerna. Granskningen skänker trovärdighet till 

klientens finansiella rapporter och rådgivning utanför denna granskning kan ha positiva 

effekter enligt Svanström och Sundgren (2012). Utifrån agentteorin har vi förklarat hur 

allmänheten och användarna av de finansiella rapporter endast är intresserade av revisorns 

roll som granskare.  Inom området P i figur 3 finns det risk att revisorns roll som rådgivare 

ingriper på revisorns roll som kritisk granskare (Shenkir & Strawser, 1972, s. 16).    

 
 

Figur 3. Inter-role conflict 

Källa: Shenkir & Strawser 1972 

 

Risken för att denna typ av rollkonflikt ska uppstå eller påverka revisorn kan minimeras 

genom att vidta olika åtgärder (Shenkir & Strawser, 1972, s. 18). Bland annat genom att 

försöka inrätta att de olika förväntningar stämmer bättre överens eller genom att avsiktligt 
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skilja på vilka som utför de olika rollerna. Detta för att undvika att inte samma person utför 

båda rollerna inom samma situation. Många revisionsföretag har implementerat det tidigare 

nämnda genom att låta olika avdelningar sköta respektive rolls funktion. Detta kan minska 

problemet med inter-role conflict men trots att olika avdelningar har hand om granskningen 

och rådgivningen finns ändå risken att dessa grupper samverkar (Shenkir & Strawser, 1972, 

s. 18). Avskilda avdelningar för respektive funktion löser problemet för den individuella 

revisorn men på firmanivå kvarstår fortfarande risken att dessa två funktioner inverkar på 

varandra. Ytterligare ett alternativ för att undvika rollkonflikten är att totalt förbjuda 

fristående rådgivning, som förslaget från EU-kommissionen föreslår för företag av allmänt 

intresse, eller att rådgivningen endast får ges åt klienter där man inte samtidigt har hand om 

revisionen.  

 

När en individ upplever en rollkonflikt kan denne erfara jobbrelaterad stress, missnöjdhet 

och minskad effektivitet i utförandet av yrket (Lui et al., 2001, s. 472). Förutom de 

emotionella konsekvenserna för den individuella revisorn kan även rollkonflikter och 

otydligheter påverka kvaliteten på firmanivå (Senatra, 1980, s. 594). Uttryckliga regler och 

procedurer inom organisationen reducerar risken för rollkonflikt. Men om det existerar 

informella regler inom organisationen som inte är tydligt förmedlade så ökar det risken för 

en potentiell konflikt. (Senatra, 1980, s. 601)   

 

Det har bevisats att det finns svårigheter med att upprätthålla två olika förställningar och de 

förväntningar som ställs utan dessa låter sig påverka varandra. Det är vanligt att många 

yrken kräver att individen samtidigt utför två eller flera roller med motsatta mål och krav. 

När det finns en oförmåga att växla mellan rollerna så kan det förklara hur 

intressekonflikter kan påverka det professionella omdömet. (Moore et al., 2010, s. 37) I 

följande avsnitt ämnar vi att förklara innebörden av intressekonflikt inom kontexten för vår 

studie. 

   

3.3.2 Intressekonflikt 

Boyd (2004) påpekar att trots de senaste uppmärksammade skandalerna så har 

facklitteraturen inom revision inte kunnat ge någon tydlig definition av intressekonflikt 

(Boyd, 2004, s. 377). Den akademiska litteraturen ger dock en djupare förklaring av 

konceptet intressekonflikt, då en tydlig yrkesmässig definition saknas. Gaas´ (1994) 

definition av intressekonflikt hänvisar till situationer där en part har en skyldighet till en 

annan part, men att andra intressen kan störa observationen av denna skyldighet (Gaa, 

1994, s. 97 refererad i Boyd 2004). 

 

En ytterligare definition av intressekonflikt är enligt Davies (2005, s. 4, refererad i 

Clements et al., 2012, s. 270) en situation där en individ eller juridisk person har ett visst 

förhållande till ett eller flera beslut. En intressekonflikt uppstår endast om (a) förhållandet 

kräver att bedömandet grundar sig på någon annans intressen och (b) om det föreligger 

speciella intressen som krockar med det korrekta utförandet inom relationen (Clements et 

al., 2012, s. 270). 

 

Beträffande revisionsyrket skulle en individ kunna vara en enskild revisor och en juridisk 

person skulle kunna vara ett revisionsföretag. En av revisorns huvudsakliga uppgift är som 
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vi nämnt tidigare att kontrollera och göra en opartisk bedömning av klientens finansiella 

rapporter. Revisorn har många intressenter som den står ansvarig inför men den största 

skyldigheten ligger på att upprätthålla allmänhetens förtroende. Därför finns risken att det 

föreligger intressekonflikter när speciella intressen (exempel revisorns egna eller klientens) 

ingriper på upprätthållandet av allmänhetens förtroende. (Clements et al., 2012, s. 270) 

 

En av de mest påtagliga intressekonflikter som kan uppstå är resultatet av att revisorn 

anställs och får betalt av klienten (Clements et al., 2012, s. 270; Jamal, 2008, s. 123). Om 

revisorn även tillhandahåller fristående rådgivningstjänster så skapar denna relation en 

inneboende intressekonflikt som kan påverka revisorns oberoende (Dangre, 2007, s. 84). I 

en sådan situation, där revisorn tillhandahåller både granskning och konsulterande 

rådgivning, finns risken att revisorn undviker att rapportera eventuella brister när den 

granskar trovärdigheten i sitt eget konsultarbete (Simnuic, 1984, s. 679). Revisionsbolag 

och revisorer har incitament att avstå från att lämna revisionsberättelser med anmärkningar 

på grund av dessa förhållanden (Moore et al., 2006, s. 10; Guiral et al., 2010, s. 152). 

 

Intressekonflikter behöver dock inte alltid resultera i oetiskt beteende. Trots att risken för 

en intressekonflikt föreligger så behöver den nödvändigtvis inte påverka personen som 

ställs inför konflikten (Clements et al., 2012, s. 269). Även yrken som generellt sett arbetar 

efter höga etiska standarder, som exempelvis revisorer, minskar risken för oetiskt beteende 

(Moore et al., 2006, s. 11). Dock kan intressekonflikter förekomma trots att man inte 

medvetet har för avsikt att ägna sig åt korruption. Det är viktigt att skilja på medveten 

korruption och undermedveten påverkan då de bägge grundar sig på olika incitament. 

(Moore et al., 2006, s. 16) Undermedveten påverkan innebär att revisorn låter fördomar och 

speciella intressen styra beslutsfattandet, snarare än att följa regler och riktlinjer. Många av 

de regleringar och reformer som exempelvis SOX (2002) har försökt att minska risken för 

intressekonflikter genom att introducera begränsningar på vissa typer av fristående 

rådgivningstjänster och obligatoriskt byte av revisorer (Guiral et al., 2010, s. 152). Enligt 

Jamal (2008) bör mer fokus riktas mot att ändra de incitament som kan skapa eventuella 

intressekonflikter, istället för att införa mer regleringar för revisorerna. Så länge dessa 

intressekonflikter existerar så finns risken att regleringar och etiska riktlinjer inte fyller sin 

funktion (Jamal, 2008, s. 126). Nuvarande regleringar har fokuserat på revisorns 

ekonomiska beroende till klienten som grunden till att oetiskt beteende när även kognitiva 

faktorer som undermedvetet kan påverka revisorer (Moore et al., 2006; Bazerman et al., 

2002). 

 

3.3.3 Moral Seduction Theory 

I en studie av Moore et al., Tetlock, Tanlu och Bazerman (2006) menar författarna att det 

finns kognitiva, organisatoriska och politiska faktorer som urholkat revisorns oberoende. Vi 

har valt att fokusera på de kognitiva faktorerna för att skapa en referensram som kan ge 

djupare förståelse vad som ligger bakom revisorernas tankesätt och deras syn på 

undermedveten påverkan. För att förstå den kognitiva processen måste det först klargöras 

vilka strukturella egenskaper som kan skapa intressekonflikter för revisorn och hur den 

kognitiva processen tillåter dessa strukturella egenskaper att påverka revisorns omdöme. 
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Moore et al. (2006) menar att införande av nya regleringar och reformer har bidragit till att 

skapat en miljö där kravet på oberoende är svårt att uppnå. Det nuvarande systemet skapar 

tre potentiella hot mot revisorns oberoende: klienten som anställer och betalar revisorn, att 

revisorn identifierar sig med klienten och tar dess ställning samt tillhandahållandet av 

fristående rådgivningstjänster. (Moore et al., 2006, s. 15) Dessa strukturella egenskaper 

som förekommer i relationen mellan revisorn och klienten bidrar till att skapa 

intressekonflikter enligt Moore (2006). 

 

För att förklara hur dessa strukturella egenskaper kan påverka revisorns professionella 

omdömen tar Moore et al upp den kognitiva processen och dess beståndsdelar. Inom denna 

process finns risken att många yrkesverksamma revisorer är omedvetna om den gradvisa 

urholkning av oberoende som kan inträffa och påtryckningar som kan leda till vinklade 

beslut; en process som utmärker sig som ”Moral Seduction” (Moore et al., 2006, s. 11). 

Moral Seduction Theory kan hjälpa till att förklara varför revisorns beslutsfattande inte 

endast grundar sig på det analytiska handlingssättet som krävs enligt standarder (Guiral et 

al., 2010, s. 154). 

 

Moore et al. (2006) menar att denna kognitiva process kan hjälpa till att förklara hur 

revisorns och klientens relation kan påverka revisorns omdöme och pekar ut selective 

perception, plausible deniability, escalation of commitment, inaccuracies in self-perception 

och effects of accountability som viktiga delar i teorin. 

 

Selective perception refererar till hur personer ofrivilligt har en tendens att välja beslut som 

gynnar sitt eget intresse även när de försöker undvika det. Denna typ av egennyttiga 

beteende kan ha stora konsekvenser i ekonomiska beslut. Det kan leda till att en revisor 

undermedvetet tenderar att uppfylla sitt eget intresse även när den har uppsåt att uppfylla 

kravet på oberoende och följer yrkesverksamma regler och riktlinjer. 

 

Forskning visar att personer är mer villiga att stödja ett partiskt beslut taget av någon annan 

än att bilda ett eget oberoende beslut. Detta fenomen, plausible deniablity, kan bidra till 

problem när det nuvarande redovisning systemet innebär att revisorn ska göra en 

bedömning över huruvida klientens finansiella rapporter stämmer överens med standarder. 

 

Escalation of commitment beskriver författarnas hypotes om hur Moral Seduction sker 

gradvis, exempelvis hur otydliga regelverk eller etiska gråzoner kan utvecklas till olagligt 

övertramp. En revisor kan till exempel första året bortse från att klienten redogör enligt en 

tvivelaktig redovisningsmetod för att sedan nästa år återigen bortse från denna metod när 

det möjligen har utvecklas till ett regelbrott. 

 

Revisionsföretag har anledningar att rapportera överträdelser på grund av de potentiella 

riskerna att bli stämd eller få ekonomiska sanktioner. Men Moore et al. (2006) menar att det 

är oklart om dessa risker är tillräckligt för att motverka incitament att bygga en relation där 

revisionsföretaget säljer tjänster till klienten. Även individuella revisorer kan ha andra 

incitament att inte rapportera tvivelaktigheter som exempelvis revisorer vars karriär bygger 

på relationen med klienten. 
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Inaccuracies in self-perception. Om ekonomiska incitament och yrkesmässiga förpliktelser 

inte stämmer överens så ökar det risken för att en intressekonflikt uppstår. Är det 

ekonomiska incitamentet för starkt kan det leda till att bristande yrkesmässig etik och att 

man inte är mottaglig för ändringar som kan lösa intressekonflikter. 

 

Effects of accountability. Ansvaret för implementering av professionella standarder måste 

komma inifrån revisionföretaget och det finns ett behov av regelmässigt- och rättsligt skydd 

för interna grupper som upprätthåller en självkritisk syn inom revisonsföretaget. Teorin 

föreslår att etiska övertramp har en större tendens att ske gradvis, snarare än i snabb följd 

(Moore et al., 2006, s. 22). Etiska standarder kan ibland skapa oklarheter och gråzoner om 

hur man ska förhålla sig. Modellen försöker förklara hur dessa oklarheter kan skapa en 

ingång till rättsliga övertramp där den etiska överträdelsen som sker gradvis kan vara 

enklare att motivera och rationalisera för den som genomför överträdelsen. 

 

Utgångspunkten i teorin är att mycket få personer ser sig själva som uppsåtligen korrupta, 

utan att korruption sker när de kognitiva processerna opererar undermedvetet samtidigt som 

individen uppehåller bilden av sig själv som en utövare med hög moral och etik. 

 

Moore et al. (2006) menar att samhället inte fullständigt kan eliminera risken för att 

intressekonflikter uppstår men att åtgärder kan tas för att minska uppkomsten av dem. 

Tidigare åtgärder har varit att införa strängare straff för överträdelser rikta mot korrupta 

individer men att detta inte har bidragit till att lösa den initiala orsaken: att stärka 

revisorernas oberoende. De nuvarande reformerna som exempel SOX är inte tillämpade att 

lösa problemet med oberoende eftersom de inte grundar sig på det ursprungliga problemet 

med partiska revisorer. 

 

För att stärka oberoende bör relationen mellan revisorn och klienten lämnas intakt men 

strängare regleringar bör införas. Exempelvis att förbjuda andra tjänster än ren revision, 

obligatorisk rotation både på individ och firmanivå, att klienten inte kan avskeda revisorn, 

förbjuda individer att anställas i firman de granskar, fler oberoende analytiska processer i 

stället för att bara bekräfta klientens finansiella rapport och att revisorn bör anställas av en 

revisionskommitté snarare än av företagsledningen. Moore medger att dessa regleringar 

varken vore enkelt eller billigt att införa. ( Moore et al., 2006, s. 24) 

 

Som svar på Moores et al. (2006) studie finns artiklar av Nelson (2006) och Francis (2006).  

Nelson (2006) instämmer att det existerar inneboende intressekonflikter och att revisorns 

incitament påverkar dess beslutsförmåga både medvetet och undermedvetet (Nelson, 2006, 

s. 30). Däremot delar Nelson (2006) inte Moores et al. (2006) åsikt om att de nuvarande 

regleringar och reformer är otillräckliga och menar att det krävs en djupare förståelse för 

dessa innan man kan avfärda dem. Nelson (2006) menar också att revisorer möter 

incitament att följa standarder och regler, dels på grund av risken för stämning och dels 

ekonomiska sanktioner (Nelson, 2006, s. 31). Francis (2006) är skeptiskt till Moores et al. 

(2006) påstående att en omedveten påverkan existerar (Francis, 2006, s. 749). Även Nelson 

(2006) är kritiskt mot den dikotomi som Moore diskuterar med “medveten/undermedveten” 

påverkan och menar att denna dikotomi inte är det centrala för att förstå de 

intressekonflikter som diskuterats i studien (Nelson, 2006, s. 32). Både Nelson (2006) och 

Francis (2006) påpekar att det istället bör bedrivas mer omfattande analyser av revisorernas 
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incitament och den institutionella miljön som revisorerna anställs och verkar inom för att 

erhålla en djupare förståelse för revisorns oberoende (Nelson, 2006, s. 32; Francis, 2006, s. 

749). Francis (2006) instämmer med Moore et al. (2006) att det finns problem med att 

revisorns anställs och får betalt av klienten och att detta kan vara en grund för Moral 

Seduction (Francis 2006, s. 749).      

  

3.3.4 Throughput model - en kognitiv modell 

Guiral et al. (2010) förser oss med en teoretisk och empirisk modell över Moral Seduction 

Theory. Denna kognitiva modell prövar Moores (2006) teori och undersöker 

beteendemässiga resultat hos 80 stycken revisorer från två internationella revisionsföretag. 

De finner stöd för att revisorer omedvetet påverkas av intressekonflikter men även att 

kompetens kan hjälpa till att minska denna omedvetna påverkan. 

 

Modellen bygger på en ”Throughput model” (TP) skapad av Rodgers (2006) och är 

sammanbunden med Moores et al. (2006) Moral Seduction Theory. TP-modellen är en 

kognitiv modell som förklarar hur perception påverkar beslutsfattningsförmågan. Den 

förklarar de steg och val av strategier som beslutsfattaren måste överväga innan ett beslut 

fattas (Rodgers & Gago 2006). TP modellen delar upp beslutsprocessen i fyra olika stadier: 

”perception”,” information”, ”judgement” och ”decision choice”.  

 

Kombinationen av Moral Seduction Theory och TP-modellen möjliggör undersökandet av 

både avsiktlig och undermedveten påverkan och om dessa har någon effekt på revisorns 

beslutsförmåga (Guiral et al., 2010, s. 155).  Inom denna modell är det perception (P) 

stadiet som skildrar Moral Seduction Theory och som kan ge en djupare förståelse för de 

etiska problem som en revisor kan ställas inför. Moore et al. (2006) beskriver den 

strukturella miljön och de egenskaper som omedvetet skapar det bristande oberoendet. En 

av dessa är den nära relationen mellan revisorn och klienten som bildar ett gemensamma 

ekonomiska intresse. Guiral et al. (2010) argumenterar för tre av dessa strukturella 

egenskaper som kan leda till att en revisor undviker att rapportera brister i klientens 

finansiella rapporter: selective perception, escalation of commitment och discounting of 

information (Guiral et al., 2010, s. 153). Discounting of information innebär att människor 

endast är medvetna om deras handlingar och beteende när det finns risk för direkta 

konsekvenser, snarare än osäkra och avlägsna konsekvenser. Exempelvis kan detta påverka 

revisorn att felaktigt utfärda en revisonsberättelse utan anmärkningar, om den upplever att 

risken för rättsliga tvister och skadat rykte inte är direkta konsekvenser. (Bazerman et al., 

2002, s. 100; Guiral et al., 2010, s. 154) Dessa tre komponenter betonas i P (perception) i 

modellen.  
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Figur 4. TP kognitiv modell. Källa: Guiral et al. 2010. 

 
P= perception, I = information, J = judgement, D = decision 
 

Perception (P) behandlar inramningen av informationen. Information (I) behandlar frågor 

om den insamlade information som ligger till grund för bedömningen. Genom kognitiv 

intergration via judgement (J) skaffar revisorn sig en uppfattning om klientens rapport för 

att fatta ett beslut om vilken typ av revisionsberättelse som skall utfärdas i stadiet decision 

(D). Detta illustreras i figuren som processen Information - Perception – Decision. Både P 

och I samvarierar då exempelvis informationen kan påverka hur en revisor väljer att rama 

in ett problem och tvärtom. (Guiral et al., 2010, s. 153) 

 

Den undermedvetna påverkan är utmärkt som 1) pilen från perception (P) till judgement (J) 

och 2) den indirekta kopplingen mellan perception (P) och information (I). 

Intressekonflikter kan även leda till att revisorer låter perception- stadiet (P) direkt påverka 

decision- stadiet (D), vilket illusteras i figuren genom pilen från perception (P) till decision 

(D). (Guiral et al., 2010, s. 154) Processen från insamlingen av revisionsbevis till 

utfärdandet av revisionsberättelsen ska innehålla en analytisk utvärdering av bevisen i 

informationsstadiet. Det analytiska beteende som krävs enligt standarder och riktlinjer 

illustreras genom processen: I (information) → J (judgement) → D (decision). (Guiral et 

al., 2010, s. 154) Dock finns det vissa hot mot oberoendet som kan påverka att revisorn 

avviker från detta antagna normativa beteende (Guiral et al., 2012, s. 153).  

 

Sammanfattningsvis visar Moral Seduction Theory att det kan finnas kognitiva faktorer 

som undermedvetet kan påverka revisorns bedömningsförmåga. Genom detta avsnitt har vi 

betonat hur rollkonflikter kan uppstå mellan revisorns olika roller och hur intressekonflikter 

undermedvetet kan påverka revisorns oberoende. I nästa avsnitt följer en sammanfattning 

av den teoretiska referensramen. 
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3.4 Sammanfattande föreställning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Sammanställning av den teoretiska referensramen 

 

Vi har genom den teoretiska referensramen förklarat revisorns roll dels som oberoende 

granskare och dels som engagerad rådgivare. Dessa roller i relation till varandra kan leda 

till en konflikt. 

 

Revisorns roll som granskare försvåras då det finns en otydlighet kring oberoendet. Ett 

problem för lagstiftare är att revisionsprocessen inte är observerbar för tredje part och 

därför krävs det att regleringen som finns kring revisorns oberoende efterlevs. Nya 
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standarder och regleringar uppkommer med jämna mellanrum för att försöka stärka och 

upprätthålla revisorns oberoende.  Något som lagstiftare har försökt hävda länge är att 

fristående rådgivningstjänster rubbar revisorns oberoende trots att empiriska studier inom 

området uppvisar ett minst sagt varierande resultat. Det finns dock studier som har visat att 

när revisorn hanterar rollerna som både granskare och rådgivare så kan detta ge upphov till 

både rollkonflikter och intressekonflikter på grund av bristande oberoende. Detta behöver 

inte alltid vara avsiktligt, intressekonflikter kan ha en undermedveten påverkan. Genom 

Moral Seduction Theory har vi beskrivit hur den kognitiva processen kan leda till att 

revisorn avviker från de analytiska metoder som standarder och regelverk kräver. Vår 

sammanfattade figur visar våra grundläggande teorier och hur en konflikt kan uppstå 

mellan revisorns dubbla roller som granskare och rådgivare. 
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4. Tillvägagångssätt 

4.1 Metodval  
Som det framkommit i inledningen och teoridelen är mycket av den tidigare forskningen 

inom revision utförd med kvantitativa metoder.  För att uppnå syftet med vår studie, att få 

en bredare kunskap för den praktiska problematiken kring oberoende och konflikten med 

revisorns dubbla roller, har vi valt en kvalitativ metod. En av anledningarna till att vi valt 

en kvalitativ metod är för att komma ifrån den begränsning vi beskrev i inledningen som 

finns när det gäller att studera oberoende och revisionskvalité kvantitativt, genom att 

studera olika mått från revisionsberättelsen. En annan anledning är att eftersom det är 

människor studien berör, kan ett kvalitativt angreppssätt som utgår från studiesubjektens 

perspektiv förse oss med den typ av data vi eftersträvar (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 

17). Ett centralt kriterium för en kvalitativ metod är att studera och fokusera på en öppen 

och mångtydig empiri vilket är något vi även eftersträvar med vår studie. En annan 

utmärkande egenskap för kvalitativ metod är att den utgår från studiesubjektens perspektiv, 

i vårt fall revisorernas, i motsats till en kvantitativ metod som istället utgår från forskarens 

idéer om vad som ska stå i centrum. (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 17) 

 

Genom en kvalitativ forskningsansats kan vi skapa ett konceptuellt ramverk med hjälp av 

olika datainsamlingsmetoder och analytiska processer (Saunders et al., 2012, s. 163). En 

kvalitativ forskningsmetod brukar oftast kännetecknas av att den kunskapsteoretiska 

tyngdpunkten är interpretativ, tolkningsinriktad. Detta innebär att en förståelse av den 

sociala verkligheten eftersträvas på basis av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna 

verklighet. Ett annat utmärkande drag för kvalitativ metod är en konstruktionistisk 

ståndpunkt som innebär att sociala egenskaper är resultatet av ett samspel mellan individer. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 297-298) Nedanstående citat kan hjälpa oss att förklara hur vi i 

vår studie har använt oss av det kvalitativa angreppssättet. 

 

“Forskare som använder kvalitativa metoder studerar saker i deras naturliga miljö och 

försöker göra fenomenen begripliga eller tolka dem utifrån den mening som människor ger 

dem.”  

(Denzin & Lincoln, 1994, refererad i Ryen, 2004, s. 14). 

 

Vår forskningsstrategi bygger på att tolka revisorernas synsätt och handlingar vilket innebär 

att vi utgår ifrån den sociala aktörens uppfattning. Vår ambition är att närma oss situationer 

och frågor som revisorerna kan ställas inför i deras naturliga arbetsmiljö, och utifrån deras 

tolkningar och ställningstaganden, använda vår teoretiska inramning till att erhålla den 

kunskap och förståelse vi eftersträvar. I nästa avsnitt redogör vi för våra val av 

datainsamlingsteknik som gör det möjligt för oss att närma oss revisorernas naturliga miljö.     

 

4.2 Val av datainsamlingsteknik 
Vi har som kvalitativ metod valt att använda oss av scenarier och en kompletterande 

kvalitativ intervju som datainsamlingsinstrument. Valet av scenarier är lämpligt för att bilda 

oss en uppfattning om hur revisorerna i praktiken resonerar och hanterar situationer som 

kan innebära konflikter. Genom att använda oss av scenarier försöker vi närma oss 
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revisorernas naturliga miljö för att studera deras beteenden och hur oberoende-

problematiken i praktiken hanteras. Vi anser att detta är det närmsta vi kan komma 

revisorernas naturliga miljö utan att genomföra observationer, vilket mest troligt inte hade 

varit genomförbart. Avsikten med scenarierna är att dessa ska kunna analyseras utifrån den 

teoretiska föreställningsramen som konstruerats i det föregående teorikapitlet.  

  

Eftersom vår studie även syftar till att undersöka hur revisorerna upplever konfliken så 

fyller den kvalitativa intervjun funktionen som datainsamlingsinstrument ur denna 

bemärkelse. Intervjun behandlar allmänna frågor gällande oberoende, fristående 

rådgivningstjänster och konflikt. Huvudavsikten med dessa är inte att jämföra enheter, som 

är specifikt för kvantitativa studier, utan den kvalitativa intervjun ämnar få tillgång till 

händelser och handlingar som är relevanta för vår problemställning (Ryen, 2004, s. 77). 

 

Eftersom vi inte vet den exakta orsaken bakom problematiken med revisorns dubbla roller 

så har vår studie en karaktär av en undersökande studie (Saunders et al., 2012, s. 171). En 

studie av undersökande karaktär innebär att vi även kan genomföra intervjudelen av vår 

datainsamling relativt ostrukturerat och fokusera på att bygga vidare på intressanta svar 

som uppkommer under intervjuerna. Men att genomföra en öppen intervju utan fastslagen 

uppläggning skulle innebära en risk att missa de centrala delarna i vår undersökning, därför 

valde vi att genomföra en semi-strukturerad intervju. I en semi-strukturerad intervju har 

man innan intervjuerna ställt upp huvudfrågor och teman men utan att fastslagit 

ordningsföljden och formuleringen av frågorna (Ryen 2004, s. 46; Saunders et al., 2012, s. 

374). Detta utförande av intervjun bidrar till ett samtal mellan oss och intervjupersonerna 

där det både ges möjlighet till fördjupning inom viktiga teman men också lämnar 

konversationen öppen för spontanitet. Valet av en semi-strukturerad intervju innebär att den 

struktureringsgrad vi arbetar efter är icke-standardiserad (Saunders et al., 2012, s. 374).  

 

4.3 Konstruktion av scenarier och intervjufrågor  
Vi har konstruerat tre scenarier (se appendix 2) utifrån gråzoner som kan uppstå på grund 

av otydlig reglering. Som inspiration har vi använt en juridisk akademisk avhandling 

(Diamant, 2004) och utgått från avgöranden från Revisorsnämnden (RN). Två av 

scenarierna är baserade på verkliga fall som tagits upp hos Revisionsnämnden (RN). I dessa 

fall har vi ändrat namnen samt bearbetat en egen text för att anpassa det till vår studie. Det 

tredje och sista scenariot är baserat på delar av Moral Seduction Theory (Moore et al, 

2006). Intervjufrågorna (se appendix 2) berör frågor kring revisorns roll som granskare, 

rådgivare och konflikten som kan uppstå mellan dessa roller. Till både scenarierna och 

intervjufrågorna har vi även utformat följdfrågor. Vid samtalen med revisorerna använde vi 

att oss av en intervju-guide (se appendix 2) som stöd för att inte riskera att förbise viktiga 

teman eller frågor. Avsikten med detta avsnitt är att redogöra hur intervju-guiden är 

konstruerad och våra tankar bakom scenarierna och frågorna.  
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4.3.1 Scenarier  

Det första scenariot är baserat på ett avgörande från Revisorsnämnden år 2010 (2010_884). 

I detta fall har en revisor åtagit sig att utföra en marknadsvärdering av Beta på uppdrag av 

företaget Alfa. Revisorn, som vi har valt att kalla “Andreas”, är vald som revisor i båda 

företagen. Revisorsnämnden ansåg att oberoendet hade varit bristande och att ett 

självgranskningshot förelåg i och med värderingen av marknadsvärdet. Det finns även en 

stor tvivelaktighet gällande Andreas roll som revisor i de båda företagen. Här finns en 

konflikt mellan att utföra en fristående rådgivningstjänst samtidigt som man är vald revisor. 

Tanken med detta scenario är att undersöka hur revisorerna skulle hantera en situation som 

innebär att ett oberoendehot kan föreligga med anledning till de dubbla rollerna.     

 

Det andra scenariot är också baserat på ett avgörande från Revisorsnämnden (RN) år 2010 

(2010_86). Detta scenario tar upp en situation där revisorn “Anna” ska utföra ett 

revisionsuppdrag åt en klient, och upptäcker att det är hennes ex-make som sedan många år 

tillbaka har utfört bokföringen. För att kunna koppla det scenario ytterligare till vår 

teoretiska referensram har vi utgått från premissen att “Anna” har en uppfattning om 

hennes ex-makes formella redovisningskunskaper. I det här fallet kan ett vänskapshot och 

“Plausible denialbility” föreligga om Anna tar för givet att hennes noggranne ex-make 

utfört redovisningen helt korrekt, och därmed inte kontrollerar alla led i 

substansgranskningen. Revisorsnämndens (RN) bedömning var att detta förhållande utgör 

ett hot mot revisorns opartiskhet och självständighet. Det som skulle kunna tala emot detta 

är att det gått lång tid sedan skilsmässan och att de inte har några minderåriga barn 

tillsammans. I detta fall menar dock Revisionsnämnden (RN) att det är det synbara 

oberoendet som innebär att opartiskheten kan ifrågasätts och att relationen då utgör ett 

oberoendehot enligt 21 § 1 st p.2 i Revisorslagen (SFS 2001:883). Syftet är att undersöka 

revisorernas uppfattning om vilka risker som kan finnas med denna typ av relation och 

vilken påverkan det synbara oberoendet har. Vidare ämnar även scenariot att undersöka hur 

förutfattade meningar eller tidigare erfarenheter kan ha en påverkan vid revisionen.       

 

Det tredje och sista scenariot har vi skapat utifrån två delar av Moral Seduction Theory; 

“Selective Perception” och “Escalation of Commitment”. Revisorn “Martin” upptäcker en 

brist i det företaget som han reviderar. Detta företag är en betydelsefull klient och 

ledningen vill inte att felet anmärks. “Selective Perception” är som vi tidigare nämnt 

tendensen att främja sitt egenintresse även när man försöker vara oberoende. I detta fall kan 

denna tendens föreligga då en stor del av revisionsföretagets inkomster genereras av endast 

en klient. “Escalation of Commitment” kan också bli aktuellt om revisorn bortser från att 

klienten redogör enligt en tvivelaktig redovisningsmetod, för att sedan nästa år återigen 

bortse från denna metod när det möjligen har utvecklas till ett regelbrott. Här vill vi skapa 

en diskussion kring den strukturella egenskapen som enligt Moore et al. (2006) innebär att 

det är klienten som anlitar revisorn och betalar dennes arvode. Genom att koppla denna 

egenskap till den undermedvetna påverkan kan vi utifrån Moral Seduction Theory (Moore 

et al., 2006) och Throughput model (Guiral et al., 2010) analysera revisorernas uppfattning 

och beskrivning av vilka risker de anser finns med denna strukturella egenskap.  

 

Avsikten med följdfrågor till scenarierna är att först tillåta revisorerna att resonera fritt 

kring händelseförloppen, för att sedan använda följdfrågorna till följa upp deras 
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resonemang eller lyfta fram själva huvudfrågan i respektive scenario. När vi under 

samtalens gång bedömde att vi hade erhållit ett utförligt svar och underbyggt resonemang, 

som även besvarade följdfrågorna, så ställdes inte dessa. Tanken var att inte leda in 

revisorerna för mycket på problematiken i varje scenario, utan låta de själva tolka scenariot 

och identifiera det som de ansåg som risker och konflikter, för att sedan ge sin egen 

uppfattning. Genom att låta revisorerna resonera fritt menar vi att det gav upphov till 

mycket intressanta resonemang, där det även fanns möjlighet att utläsa mycket mellan 

raderna.  

 

4.3.2 Intervjudelen  

När vi hade bearbetat teorin insåg vi att tre tydliga teman hade utformats. Efter att vi hade 

funderat kring vilken grad av strukturering på intervjun vi eftersträvade bestämde vi oss att 

konstruera frågor utifrån dessa tre teman. Den kompletterande intervjun (se appendix 2) är 

uppbyggd kring dessa förbestämda teman som är kopplade till undersökningsproblemet. 

Dessa teman är: oberoende, fristående rådgivningstjänster och konflikt. Inom dessa teman 

har vi använt oss av vår teoretiska referensram för att formulera huvudfrågor och 

följdfrågor. Med hjälp av följdfrågor undvek vi att missa aspekter som revisorerna själva 

inte lyfte fram utifrån huvudfrågorna.  

 

Vid konstruktionen av frågorna har vi använt oss av öppna frågor. Öppna frågor kan bidra 

till att undersökningspersonen lämnar utförligare svar och ge dem en möjlighet att utforma 

svaret som de önskar (Saunders et al., 2012, s. 391). Med tanke på studiens syfte var det 

viktigt att revisorerna själva hade möjlighet att beskriva hur de upplever och hanterar 

oberoendefrågor och konflikter, därmed valde vi att använda oss av många öppna frågor. 

Öppna frågor börjar eller inkluderar oftast ord som “vad”, ”hur” och ”varför” (Saunders et 

al., 2012, s. 391). Några konkreta exempel på öppna frågor vi ställde var: Vad innebär 

begreppet revisorns oberoende för Er? och Hur ser ni på att samma revisor/byrå utför 

revision och ger fristående rådgivning till en klient? För att följa upp öppna frågor har vi 

använt oss sonderingsfrågor. Dessa frågor kan likna öppna frågor men är oftast riktade mot 

ett specifik utvalt område. Sonderingsfrågor kan även användas för att förtydliga svar eller 

resonemang. Det innebär att man exempelvis kan parafrasera om undersökningspersonens 

svar och omvandla det till en följdfråga. (Saunders et al., 2012, s. 392) Några exempel på 

förbestämda sonderingsfrågor vi använt oss av är: Varför har rollerna varit oförenliga? 

eller Beskriv situationen och berätta varför! I de fall där dessa frågor inte var förbestämda 

kunde vi omformulera svaret som sådan: ni nämnde att .... utveckla eller berätta mer!. 

Genom att ställa frågan på detta sätt gav vi undersökningspersonen en möjlighet att 

utveckla sitt svar. Vi hade också i åtanke att be undersökningspersonerna att exemplifiera 

eller beskriva med en konkret situation och valde medvetet följdfrågor som kunde beskriva 

“vilka”, “varför” och “hur” för att erhålla så utförliga och relevanta svar som möjligt. 

Avslutningsvis ställde vi en öppen fråga till undersökningspersonerna om de ville tillägga 

något angående de dubbla rollerna eller konflikten. Frågan ämnade fånga upp ifall det var 

något viktigt som vi inte hade diskuterat under samtalet. Denna fråga visade sig vara en god 

avrundning på intervjuerna och inbringade även nya insikter som vi diskuterar i ett eget 

avsnitt i sammanställningen av empirin.  
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Innan vi började genomföra den empiriska undersökningen bad vi om vår handledares 

synpunkter på utformningen av frågorna. Vi hade planerat att be några bekanta, som arbetar 

som revisorer, om deras åsikter på intervju-guiden men dessa avböjde tyvärr på grund av 

tidsbrist.  Efter att den första intervjun hade genomförts utvärderade vi om intervju-guiden 

fungerade i praktiken och att frågorna uppfattades och besvarades enligt det syfte som 

dessa hade. Vi bedömde att intervju-guiden fungerade enligt den avsikt den hade och gjorde 

därmed inga ändringar efter den första intervjun.      

 

4.4 Datainsamlingsprocessen 

4.4.1 Urval 

Det första kriteriet vid val av aktörer var att urvalet skulle innehålla både stora och 

små/medel revisionsföretag. Vi var intresserade av att undersöka revisorer som är anställda 

på de fyra största revisionsföretagen även kallat “Big 4” (Deloitte, Pwc, Ernst & Young 

samt KPMG). I urvalet till en kvalitativ studie bör man sträva efter att få ett så varierat 

urval som möjligt (Ryen, 2004, s. 78).  För att erhålla ett mer varierat urval hade vi som 

mål att även inkludera sex små/medel revisionsföretag. Vår definition av små/medel 

revisionsbolag är de bolag som inte tillhör de fyra största revisionsföretagen. 

 

Andra kriteriet som vi beaktade var att undersökningspersonerna skulle delas upp i två 

kategorier; godkända och auktoriserade revisorer. Det är rimligt att anse att finns en 

skillnad vad gäller nivån på den formella kompetensen mellan godkända och auktoriserade 

revisorer, då auktorisationen kräver att revisorn avlagt högre revisorsexamen hos 

Revisorsnämnden (RN) och varit verksam som revisor i minst fem år. Anledningen till att 

dela upp dessa i två grupper är för att undersöka om det förekommer några skillnader i hur 

dessa agerar och resonerar. Vi har medvetet valt bort revisionsassistenter med anledning att 

dessa inte bedriver ett självständigt arbete med eget ansvar, utan assisterar den påskrivande 

revisorn i uppdragen. 

 

Tabellen nedan sammanfattar våra urvalskriterier:   

 

Tabell 1 - Urvalskriterier 

 Aktörer ska omfatta ”Big 4” och fyra små/medel revisionsbyråer 

 Två grupper/kategorier: Godkända och auktoriserade revisorer 

 

 

Eftersom vårt urval inte baserats på premisser av slumpmässig urvalsteknik så har vi 

genomfört ett icke-sannolikhets urval (Bryman & Bell, 2005, s. 111). Vid alla typer av 

icke-sannolikhets urvalstekniker finns det inga uttalade regler som forskaren måste förhålla 

sig till eller hur stort storleken på urvalet bör vara (Saunders et al., 2012, s. 283). Detta 

innebär att det är upp till oss som forskare att bedöma hur ett lämpligt urval bör väljas. 
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Som vi nämnt tidigare bör man eftersträva variation i urvalet och det ska grundas sig på 

teoretiska kriterier och inte slumpmässiga (Ryen, 2004, s. 78). Två premisser vi hade i 

åtanke vid urvalprocessen var att få ett varierat urval som samtidigt kan bidra till att uppnå 

en helhetsförståelse. Detta gav upphov till att urvalet valdes på basis av de antal definierade 

kriterier som vi förklarat ovan. Den urvalsstrategi vi valt kan närmast beskrivas som ett 

strategiskt urval, eller målinriktat urval, som faller under kategorin för icke-sannolikhets 

urval. Vår egen bedömning och tolkning av de förväntade studieresultaten var att tio 

stycken utförliga intervjuer skulle uppfylla det empiriska djup som krävdes.  

 

I praktiken genomfördes valet av undersökningspersoner enligt följande:  

 

Vi kontaktade de revisionsföretag som vi var intresserade av att intervjua veckan innan 

juluppehållet i december 2012. Detta skedde per telefon och beroende på byråns policy 

gällande studentuppsatser blev vi antingen direktkopplade till revisorer eller till en på byrån 

som kunde förmedla en revisor för oss att intervjua. Vi insåg att de flesta revisorer vi blev 

kopplade till eller erhöll genom byrån var godkända revisorer, därför bad vi byrån om 

direktnummer till de auktoriserade revisorerna som fanns på byrån och kontaktade dessa 

direkt, utan byrån som “mellanhand”. När vi kom i kontakt med dessa var de flesta 

intresserade av att ställa upp men att förberedandet inför revisionsbranschens högsäsong 

krävde mycket av deras tid.  Trots revisorernas höga arbetsbelastning under denna period 

lyckades vi boka in antalet önskade intervjuer under perioden december 2012 till mars 

2013. 

 

Vi hade redan i inledningsfasen av denna studie ambitionen att genomföra personliga 

intervjuer, där vi sitter ansikte mot ansikte med den vi intervjuar. Vår uppfattning är att 

personliga intervjuer skulle skapa en större tillit hos undersökningspersonerna samt bidra 

till öppnare och utförligare svar. Detta ledde till att samtliga byråer och revisorer vi 

kontaktade är verksamma inom Umeå regionen.  Att inkludera företag och revisorer utanför 

denna region hade varit önskvärt men vi insåg att begränsningar i tid och resurser för denna 

uppsats gjorde det svårt att genomföra. 

 

4.4.2 Genomförandet 

Vid den första kontakten med undersökningspersonerna presenterade vi oss och 

informerade kortfattat om studiens syfte (se appendix 3). Efter att intervjuerna var bokade 

erhöll revisorerna ett mail med kompletterande information angående studien (se appendix 

3). Denna information var till stor del en repetition av det som informerades vid den initiala 

kontakten. Genom detta mail blev även undersökningspersonerna informerade om att 

intervjun skedde anonymt och deras möjlighet att granska materialet och ta del av studien.  

 

Alla intervjuer skedde inom Umeå regionen. Risken med att bara intervjua revisorer i Umeå 

regionen är att dessa kan vara förberedda att ta emot uppsatsskrivande studenter och 

därmed redan har förbestämda svar och förhållningssätt när de låter sig intervjuas för 

studentuppsatser. Vi har försökt att kringgå detta genom att inte förse 

undersökningspersonerna med scenarierna och frågorna i förhand. Det var endast i två fall 

som personerna bad om att tillhandahålla frågorna innan intervjun. Men då fick dessa 

endast ta del av huvudfrågorna i intervjudelen och inga scenarier eller följdfrågor. 



40 

 

 

Alla intervjuer skedde ansikte mot ansikte på respektive revisors arbetsplats. Vi 

presenterade återigen syftet kortfattat som en påminnelse för personen vi hade framför oss. 

Vi bad även om undersökningspersonens samtycke till att samtalet spelades in och 

informerade om att inspelningen endast skulle användas till studien och inte vara 

tillgängligt för allmänheten, vilket alla utom en revisor godkände. Vid intervjun med denna 

revisor fördes istället detaljerade anteckningar. Samma revisor var även en av de som 

erhållit frågorna i förväg och lämnade även skriftliga svar i efterhand för att förtydliga sina 

resonemang.   

 

Under själva intervjun hade vi förbestämt att vi skulle inta två olika roller; en som 

genomför intervjun och den andra som en observerande roll. Den som genomförde 

intervjun fokuserade helt på undersökningspersonen och samtalet, medan den andra 

observerade och vid behov följde upp med intressanta följdfrågor som uppdagades under 

intervjun och kontrollerade inspelningsutrustningen. Eftersom intervjun bestod av två faser, 

scenarier och intervjudelen, så turades vi om att hantera dessa två roller för att båda skulle 

få prova då vi ansåg att det kunde vara lärorikt. 

        

Undersökningspersonerna fick först ta del utav scenarierna och därefter följde intervjun. 

Tanken med att först låta revisorerna ta del av scenarierna var att de inte skulle reflektera 

över frågor kring revisorns roller och oberoende i förväg, då detta omedvetet kunde styra 

deras tankesätt. Efter scenarierna följde den kvalitativa intervjun enligt intervjuguiden (se 

appendix 2). Ordningsföljden avvek sällan från denna guide utan samtalen fördes väldigt 

naturligt och vi behövde inte hoppa mellan olika teman eller frågor. I slutet av intervjun 

informerade vi att de skulle ha möjlighet att ta del av materialet och den färdiga 

undersökningen och bad om deras kompletta kontaktuppgifter i de fall där det saknades. Vi 

valde att inte anteckna något under intervjuerna, utan förlitade oss på en diktafon samt en 

backup, för att kunna fokusera till fullo på undersökningspersonerna. De få antal 

anteckningar vi förde under intervjun var för att tidsmarkera när intressanta resonemang 

och svar uppdagades för att lättare kunna bearbeta materialet i efterhand.    

 

Efter att intervjuerna var genomförda transkriberade vi dessa. Det finns vissa fördelar med 

att transkribera det material man samlat in. Några exempel på fördelar är att vi kan göra 

upprepade genomgångar av vad revisorerna sagt och att både texten och inspelningen kan 

granskas av andra forskare (Bryman & Bell, 2005, s. 374). Vid transkriberingen är det inte 

bara viktigt att ordagrant återge vad undersökningspersoner sagt, utan även försöka tolka 

och indikera på sättet det sagts och vilken ton som använts (Saunders et al., 2012, s. 550). 

Några instruktioner vi jobbade efter var att överföra det som sagts till skriftspråk och 

markera om tonen i det som sades förändrades. Risken med att överföra från talspråk till 

skriftspråk är att vi subjektivt kan påverka texten. Men i vissa fall var det svårt att tyda när 

meningar slutade och det förekom en överdriven användning av överflödiga ord vilket 

ledde till att vi var tvungna att överföra det till skriftspråk. Det var dock väldigt sällan som 

revisorerna avvek i den tonen de använde, men i de fall där det skedde markerade vi hur 

tonen hade förändrats. Transkriberingen skedde med kort varsel efter respektive intervju då 

vi fortfarande hade en minnesbild av samtalet. Efter en transkribering var färdig läste båda 

författarna igenom texten var för sig, för att säkerställa att vi inte hade misstolkat 

revisorernas svar. 
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4.4.3 Undersökningspersoner  

 

Totalt intervjuade vi 10 stycken revisorer under perioden december 2012 till mars 2013. 

Den första genomförda intervjun tog ungefär en timme att genomföra och de övriga 

intervjuerna höll sig inom denna tidsram, med ett undantag på en som varade 35 min. Detta 

berodde på att den revisorn gav mer konkreta och relativt kortfattade svar i förhållande till 

de övriga undersökningspersonerna. I tabell 2 nedanför har vi sammanfattat informationen 

om undersökningspersonerna som deltog i studien.  

 

Tabell 2 - Information om intervjuerna 

 

 Revisor 7 Revisor 8 Revisor 9 Revisor 10 

Titel Auktoriserad Auktoriserad Auktoriserad Auktoriserad 

Beteckning A1 A2 A3 A4 

Branscherfarenhet 7 år 13+ år 20+ år 30+ år 

Datum 29/1-13 15/3-13 22/3-13 26/3-13 

Typ av intervju Personlig Personlig Personlig Personlig 

Intervjulängd 50 70 50 50 

Intervjusituation Ostört på 

personens 

arbetsplats 

Ostört på 

personens 

arbetsplats 

Ostört på 

personens 

arbetsplats 

Ostört på 

personens 

arbetsplats 

Big 4 eller SME Big 4 SME Big 4 SME 

 

 

Vi har eftersträvat att hålla en hög grad av konfidentialitet och att kunna erbjuda deltagarna 

anonymitet. Eftersom valet av en kvalitativ studie innebär problem med konfidentialitet och 

anonymitet (Bryman & Bell, 2005, s. 562) så är det svårt att lyckas uppnå dessa i sin fulla 

grad.  När vi kontaktade revisorerna erbjöd vi de som deltog möjligheten att vara anonyma 

och att det insamlade materialet inte skulle vara tillgänglig för allmänheten. Vi trodde att 

dessa löften skulle hjälpa oss att erhålla en bättre access och bidra till att göra företagen och 

deltagarna mer villiga att delta i studien.  Därför har det varit viktigt för oss att kunna hålla 

dessa löften och arbeta utifrån dessa när vi bearbetat det insamlade empirimaterialet. 

Deltagarna hade även möjlighet att ta del av den färdigställda studien och även tillgång till 

deras transkriberade samtal vid önskan. Anledningen till att vi repeterade syftet med 

studien många gånger och frågade om deltagarna samtyckte till en inspelning av samtalet 

 Revisor 1 Revisor 2 Revisor 3 Revisor 4 Revisor 5 Revisor 6 

Titel Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd 

Beteckning G1 G2 G3 G4 G5 G6 

Branscherfarenhet Ca 24 år 3+ år Ca 10 år 32 år 8 år 17 år 

Datum 14/12-12 21/12-12 7/1-13 7/1-13 8/1-13 9/1-13 

Typ av intervju Personlig Personlig Personlig Personlig Personlig Personlig 

Intervjulängd 

(min) 

55 50 53 Ca 50 35 67 

Intervjusituation Ostört på 

personens 

arbetsplats 

Ostört på 

personens 

arbetsplats 

Ostört på 

personens 

arbetsplats 

Ostört på 

personens 

arbetsplats 

Ostört på 

personens 

arbetsplats 

Ostört på 

personens 

arbetsplats 

Big 4 eller SME SME Big 4 Big 4 SME SME SME 
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var att vi ville vara tydliga med att uppnå ett informerat samtycke (Dahmström, 2005, s. 

237), som är viktigt ur en etisk aspekt. Det innebär att man måste informera om 

undersökningen och erhålla samtycke från de utvalda personerna (Dahmström, 2005, s. 

357). 

 

4.4.4 Access  

Tillgängligheten till revisionsföretagen var tillräckligt god för att de kunde förse oss med 

kontaktuppgifter till godkända och auktoriserade revisorer.  Det enda som vissa av de 

tillfrågade revisionsföretagen påpekade var att det sker mycket förfrågningar angående 

studentuppsatser och att perioden som då rådde innebar en viss tidsbrist för revisorerna. 

Men trots detta var de villiga att låta oss komma i direkt kontakt med 

undersökningspersonerna.  

   

Gällande undersökningspersonerna kan vi beskriva accessen som väldigt god. Vi hade 

förutfattande meningar att revisorerna skulle vara återhållsamma med att diskutera 

oberoende och konflikter men detta visade sig vara obefogat. Det var enkelt att komma i 

kontakt med de som deltog och det var ingen fråga som revisorerna avstod sig från att svara 

på och de tog sig tid att svara utförligt på frågorna vi ställde. En problematik var dock som 

vi nämnt att revisionsbranschens högsäsong precis påbörjats vid denna tidpunkt, vilket 

innebar att många revisorer inte kunde låta sig intervjuas inom den korta varslen vi 

önskade, och därmed skedde intervjuer något utspritt under vintern och våren. 

 

4.4.5 Databearbetning och tillvägagångssätt i empiri och analys 

För att uppnå en trovärdig och valid empiriredovisning så är det viktigt att de medvetna val 

vi gör är konsekventa med våra ontologiska och epistemologiska utgångspunkter. Som vi 

tidigare nämnt vill vi uppnå en öppen och trovärdig empiri som grundar för en 

tolkningsinriktad analys.    Utifrån vår konstruktionistiska ståndpunkt har vi förklarat att 

den verklighet vi ämnar studera är en fristående social verklighet. Därför måste det 

insamlade materialet beskriva denna verklighet och då är det viktigt att vi väljer den mest 

lämpliga översättningen av det insamlade material för att uppnå detta.  

 

Vi eftersträvar inte att redovisa empirin som en fullständig neutral beskrivning av den 

studerande miljön utan väljer medvetet den framställningsform som vi anser är konsekvent 

med våra vetenskapliga utgångspunkter (Nylén, 2005, s. 24). Vi kommer vid bearbetningen 

av materialet låta oss inspireras av en framställningsstrategi beskriven av Nylén (2005) som 

“den sammanhållna fallbeskrivningen” (Nylén, 2005, s. 70). Denna framställningsstrategi 

ämnar att förmedla kunskap om den studerades sociala verklighet utan att forskarens 

personliga närmanden får allt för stort utrymme (Nylén, 2005, s. 72). Vi som författare och 

forskare planerar att ha en mer framträdande roll i analysen.  

 

Den sammanhållna fallbeskrivningen har för avsikt att ge trovärdighet inför forskarens 

tolkningar (Nylén, 2005, s. 71) och detta är konsekvent med vår hermeneutiska 

kunskapssyn. Vår eftersträvan med empirin är att beskriva en meningsfull helhet men 

samtidigt lämna det öppet att betona eventuell mångfald och motsägelser. Dock kommer 

analysen att utgå och relatera till helheten för att vara konsekventa i vårt hermeneutiska 
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synsätt. För att kunna skapa en läsbar och sammanhållen empiri så kommer det i stora drag 

att vara en sammanfattning av samtalen som genomförts, växlande med invävda poängrika 

citat för att stärka trovärdigheten och styrka det viktiga. Denna avvägning av 

detaljeringsnivån tror vi inte kommer att påverka trovärdigheten i sammanställningen utan 

bidrar till en mer överskådlig text som gör det enklare för läsaren. 

 

I vår analysprocess har vi tagit stöd av en metod som kallas tematisk analys. Denna metod 

ämnar att identifiera teman inom det insamlade materialet som sedan  analyseras (Braun & 

Clarke, 2006, s. 79). Detta tillvägagångsätt som vi använde innebar att vi först 

transkriberade alla samtal och grundligt bearbetade materialet. Därefter läste vi igenom 

materialet flera gånger för att sammanfatta samtalen och erhålla en helhetsbild. Vi 

markerade och valde ut citat som var relevanta för vår frågeställning. Eftersom vi redan 

hade förbestämda teman som vi skapat intervju-guiden utifrån så användes denna metod i 

huvudsak till att knyta samman viktiga citat, åsikter och återkommande resonemang till 

respektive tema. En ytterligare tanke var att uppdaga nya teman som eventuellt hade 

framkommit av samtalen. Slutligen sammanfattades dessa teman i analysen med våra egna 

ord och tolkningar. 
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5. Empiri 
Detta kapitel består av en sammanfattning av de intervjuer vi har genomfört med godkända 

och auktoriserade revisorer från olika revisionsföretag belägna i Umeå-regionen. Vi avser 

med detta kapitel att ge läsaren en förståelse och skapa en helhetsbild kring revisorns 

dubbla roller och hur dessa kan hanteras för att sedan kunna presentera vår analys och 

slutsatser i ett senare kapitel. Vi har valt att dela upp de godkända- och auktoriserade 

revisorernas åsikter och resonemang var för sig för att skapa en tydligare text och kunna 

urskilja eventuella skillnader mellan dessa grupper.  

 

Avsnittet inleds med en presentation av samtliga undersökningspersoner som medverkade i 

studien. Dessa har olika arbetslivserfarenheter både i form av branschinriktning och 

specialisering. Sex av de intervjuade är godkänd revisor och fyra är auktoriserad revisor. Vi 

kommer att dela in revisorerna i två kategorier, A och G, där A står för auktoriserade och G 

står för godkända revisorer. För att underlätta läsningen av detta kapitel kommer vi att i 

respektive kategori definiera hur många undersökningspersoner som svarat till “några”, 

“hälften”, “majoriteten” och “samtliga”. I kategorin godkända revisorer har vi definierat det 

som följande: ”Några” innebär en-två personer, “hälften” innebär tre personer, 

”majoriteten” är fyra-fem personer och “samtliga” omfattar alla sex personer. För kategorin 

auktoriserade revisorer lyder definitionerna: “Hälften” innebär två personer, ”majoriteten” 

är tre personer och “samtliga” omfattar alla fyra personer. Vi vill poängtera att vi inte anser 

att ett svar som majoriteten uttrycker är mer värt än ett svar som endast en revisor har 

uttryckt, utan detta sätt använder vi bara för att läsaren ska bli medveten om hur svaren 

varierar. Scenarierna presenteras enligt följden i den intervjuguide som användes och 

intervjufrågorna presenteras temavis.     

 

5.1 Presentation av undersökningspersonerna  
Den första intervjun gjordes med Revisor G1 som har jobbat inom branschen sedan slutet 

av 80-talet och är godkänd revisor sedan 2001. Denne revisor har tidigare arbetat på ett 

stort revisionsföretag i 19 år innan denne började på den nuvarande mindre byrån. Revisor 

G1 arbetar mestadels med ägarledda företag och har arbetat med redovisning en del 

tidigare. Numera arbetar Revisor G1 till störst del med revisionsuppdrag.  

 

Revisor G2 är godkänd revisor sedan tre år tillbaka och arbetar på ett stort revisionsföretag 

med både stora och små bolag. Denne revisor har inga publika uppdrag men många 

uppdrag med kommunala bolag och många egna mindre kunder.  

 

Den tredje undersökningspersonen, Revisor G3, började arbeta 2002 på ett stort 

revisionsföretag och blev godkänd revisor år 2007. Denne revisor har dock arbetat i störst 

utsträckning som assistent och har inte många egna uppdrag beroende på tjänstledighet och 

andra yttre omständigheter. Revisor C:s branschinriktning är bostadsrättsföreningar och 

ideella föreningar. 

 

Revisor G4 har arbetat som godkänd revisor i 32 år och är även godkänd 

redovisningskonsult. Tidigare har hon arbetat på ett stort revisionsföretag men nu arbetar 

hon på två små revisionsföretag varav ett är beläget i Stockholm. 
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Den femte intervjun gjordes med Revisor G5 som är godkänd revisor sedan 2011 och har 

jobbat på nuvarande byrå sedan 2005. Denne revisor är även auktoriserad 

redovisningskonsult. Eftersom byrån är av mindre storlek så har denne ingen speciell 

branschinriktning. 

 

Revisor G6 har tidigare arbetat på ett större revisionsföretag men arbetar i dagsläget på en 

mindre byrå. Denne har arbetat som revisor sedan år 1996 och blev godkänd revisor 2011. 

Revisor G6 har många klienter från transport- och entreprenadbranschen.  

 

Den sjunde intervjupersonen, Revisor A1, började arbeta som revisor 2006 och är 

auktoriserad revisor. Denne revisor arbetar med både små bolag och stora börsnoterade 

bolag i både Sverige och andra länder.  Uppdragen där revisor A1 själv är påskrivande 

revisor är oftast bland de små bolagen.  

 

Revisor A2, vår åttonde intervjuperson, är auktoriserad revisor sedan år 2000. Denne 

revisor har stor erfarenhet av att arbeta med både större och mindre bolag. 

 

Den nionde intervjun genomfördes med Revisor A3 som har varit verksam i branschen i 

över 20 år och jobbat som auktoriserad revisor sedan 1998. Revisor A3 arbetar med alla 

typer av företag, alla branscher, alla storlekar och ägarformer.  

 

Den tionde och sista intervjupersonen, Revisor A4, har jobbat inom branschen i över 30 år. 

Denne revisor arbetar en hel del åt åkeriförbundet. Förutom detta ansvarar denne för 

utbildning inom byrån gällande både redovisning och revision. Vidare har revisor A4 en del 

engagemang åt näringslivet och åt olika organisationer där denne är ute och pratar. 

 

5.2 Scenarier 

5.2.1 Scenario 1 

De godkända revisorernas resonemang (G1-G6) 
Revisorernas synpunkter kring det första scenariot handlade i huvudsak om att de ansåg att 

det kunde uppstå ett självgranskningshot och en oberoendekonflikt. En majoritet av 

revisorerna ansåg att Andreas inte borde tillåtas att utföra marknadsvärderingen eftersom 

det då uppstår ett självgranskningshot och revisorerna riskerar att bli partiska. Följande citat 

belyser detta: 

 

“Jag är vald revisor i Alfa och Beta sedan tidigare. Det här blir ju lite knepigt att uttala sig 

med någon exakthet om värdet på dessa aktier. Jag är ju som partisk eftersom jag är 

revisor i det ena bolaget… Så ja, det är ett litet hinder mot att vara oberoende där kan jag 

känna. Så att det skulle nog vara bra om det fanns någon ytterligare part som tittade på 

och gjorde den värderingen i det här fallet.” – Revisor G1 

 

En undersökningsperson, Revisor G2, resonerar om det faktiska och synbara oberoendet 

gällande första scenariot och menar att det viktiga är hur andra ser på en sådan här 
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situation.  Det spelar ingen roll att Andreas själv gör det här enligt konstens alla regler efter 

bästa förmåga, utan han måste tänka på hur tredje part (i det här fallet Ceasar) uppfattar det. 

 

Majoriteten av undersökningspersonerna ansåg att en extern part som utför 

marknadsvärderingen skulle kunna eliminera hoten mot oberoendet. De skulle även rådgöra 

med en senior revisor eller kollega angående de hot som kan uppstå i det första scenariot. 

Nedanstående citat belyser detta:   

 

“Nu är det så att tilläggstjänster som påverkar mitt oberoende, det går ju inte att 

genomföra. Så en sak här skulle kunna vara att jag ber någon annan på vårt kontor som får 

göra denna beräkning som är utanför revisionsteamet så att det blir en oberoende 

beräkning av marknadsvärdet.” -Revisor G3 

 

Vidare ansåg en majoritet av revisorerna att det är fel att tala om för en klient att “så här 

ska du göra.” För att komma ifrån självgranskningshotet ska man istället berätta hur 

regleringen ser ut. En revisor såg inga problem med det första scenariot utan uttryckte sig 

enligt nedanstående citat: 

 

“När man har en koncern så är det väldigt knepigt att inte vara revisor i dotterbolaget. För 

i moderbolaget så har du en stor post som heter aktier i dotterföretag. Så det är ofta vi är 

revisorer och det finns liksom inget oberoende hinder där emellan att det inte skulle vara 

okej, utan det är helt okej med den konstellationen. Så det ser jag inget bekymmer med 

alls.” - Revisor G6 

 

De auktoriserade revisorernas resonemang (A1-A4) 
Revisor A2 menar precis som revisor G6 ovan att moder och dotterföretag bör ha samma 

revisor. Därför vore det inget konstigt om Andreas skulle vara revisor i alla tre företagen.  

Men när Alfa ska betala en tilläggsköpeskilling till Ceasar baserat på ett marknadsvärde 

som revisorn i båda företagen har fastställt så blir denne revisor partisk.  Majoriteten av 

revisorerna är eniga om att Andreas kan då aldrig ifrågasätta den eller värderingen av 

aktierna i dotterbolaget om han själv sagt vad det är värt. På grund av denna partiskhet 

anser en majoritet av de auktoriserade revisorerna att Andreas inte borde beräkna 

marknadsvärderingen. Vidare är samtliga revisorer skeptiska till att utföra en 

marknadsvärdering överhuvudtaget som revisor, då detta dels är väldigt komplex och dels 

för att om någonting är felaktigt så blir det märkligt att som revisor ta ställning till en post i 

BR som denne själv har varit med och fastställt värdet på.  

 

Istället för att göra en regelrätt marknadsvärdering menar hälften av revisorerna att de kan 

ta fram en bedömning utifrån kända beräkningsmodeller rent matematiskt enligt följande: 

 

“Jag skulle aldrig kunna göra en bedömning åt dem och sen använda det i min granskning 

när man ska sätta värde på det. Men däremot så kan jag hjälpa dem att ta fram det utifrån 

att jag får siffror utav dem. För då känner jag att då har jag inte klivit över oberoendet.” -

Revisor A1 
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5.2.2 Scenario 2 

De godkända revisorernas resonemang (G1-G6) 
Det råder en stor osäkerhet bland de revisorer som deltog i studien kring hur denna typ av 

relation ska tolkas enligt närståendebegreppet. Några pekade ut att det råder ett juridiskt 

hinder att man är förevigt närstående med anledning till de gemensamma barnen. De övriga 

var osäkra på om de gemensamma barnen har betydelse. Några skulle först undersöka 

lagrum och regler för att ta reda på hur det föreligger med närstående när man har 

gemensamma barn.    

 

“Rent lagmässigt så får jag grubbla lite grann, jag vet inte riktigt hur de två barnen spelar 

in i det här fallet, om jag för evigt är närstående pga. barnen.” - Revisor G2 

 

“Däremot skulle jag säga att är man skilt från 15 år och lever helt skilda liv och så är det i 

mina ögon inte närstående. Däremot har de gemensamma barn så därför är jag lite osäker 

på om den kopplingen skulle klassificeras som närstående.”– Revisor G3 

 

Samtliga menar att det inte är befogat att titta mindre på bokföringen eller förenkla sin 

granskning genom att förlita sig på den som skött redovisningen. Det ska ändå ske en 

bedömning av oberoendet och man ska följa de riktlinjer som gäller utan undantag. Revisor 

G5 menar att en kännedom om att redovisningskonsulten sköter sitt uppdrag bra kan borga 

för bättre kvalitet på redovisningen, men att det inte innebär att denne revisor skulle 

använda andra metoder eller granska mindre. “... att lita på att någon gör det bra, det kan 

man inte göra som revisor utan det är alltid en sammantagen riskbedömning man gör.” – 

Revisor G5 

 

En annan revisor, revisor G6, menar att så länge Anna kan styrka sin bedömning om sin 

makes noggrannhet så är det inget oberoendeproblem men då måste hon ha genomfört en 

kontroll som kan stryka och verifiera hennes åsikt: “… ur oberoendesynpunkt är det inget 

problem. Men om det är någon annan som gör ett arbete så måste man alltid göra en 

bedömning av det arbetet.”.  Revisor G6 anser även att det i praktiken oftare borde 

kontrolleras kring de fall där man förlitar sig på någons kunskaper.   

 

Revisor G3 menar dock att detta inte är någon skillnad mot en extern redovisningskonsult 

utan att det handlar om att bedöma risker och dokumentera de ställningstaganden man gör. 

Denne menar att om man har en god kundkännedom och erfarenhet av en extern 

redovisningskonsult kan man välja att förenkla sin granskning genom att inte lägga fokus 

på de delar som man vet att denna konsult sköter bra, utan istället fokusera sin 

riskbedömning på andra faktorer eller andra granskningsinsatser. Samme revisor poängterar 

vidare att det är den arbetsmässiga erfarenheten och kännedomen som existerar mellan 

parterna som är viktig och att det i detta fall kan råda bristande grunder att förlita sig på 

exmakens redovisningskunskaper. 

 

Hälften av de godkända revisorerna skulle i denna situation rådgöra med en kollega eller 

senior revisor för att begära en “second opinion” om de kände sig osäkra. Genom att göra 

detta menar Revisor G3 att man kan gardera sig mot att det skulle råda några problem mot 

oberoendet och känner att man som revisor “inte tagit hela steget helt själv”, och att man 
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kan visa och redogöra för den ställning man tagit. Revisor G2 skulle exempelvis rådgöra 

med sina kollegor om hur de ser på risken och diskuterar innan denne skulle svara på 

uppdraget. Revisor G3 som arbetar på en större byrå menar att om denne själv skulle hamna 

i denna situation enkelt skulle kunna lämna över uppdraget till en kollega, just för att denne 

anser att detta är en gränsfallsfråga.   

     

Hälften av revisorerna nämner att riskerna med denna typ av relation är att det kan 

förekomma ett vänskapshot eller att det kan vara svårt att konfrontera om man upptäcker 

felaktigheter. Revisor G1 beskriver det som “någon slags jävsproblematik” att Anna i detta 

fall ska granska sin makes utförda arbete. Revisor G5 menar att den personliga relationen 

försvårar situationen: “Det kan bli jobbigt även om det är en helt oberoende 

redovisningskonsult och måste gå på, men ännu knepigare om man har en privat relation i 

bakgrunden”. Även Revisor G6 påpekar att relationen man skapar, oavsett om det är en 

exmake, släkt eller klient, gör det problematiskt att sätta ner foten och påpeka brister och 

fel. Denne revisor beskriver det som sådant: ”Det är inte lätt att göra mot någon som bara 

är ”vem som helst” men är det en person som man trivs med som klient så är det svårare. 

Även om det inte är något som påverkar ens oberoende objektivt så är det svårare att säga 

till folk som man har någon form av förtroende till att man tycker att de har gjort fel.” 

 

Det ansågs vara av betydelse att det var länge sedan skiljsmässan. Revisor G2 och G6 

menar att det kan finnas en risk med hur relationen mellan Anna och hennes make är idag 

och hur uppbrottet skedde. De menar att om relationen i dagens läge inte är neutral kan det 

leda till problem. Att exempelvis en för god relation dem emellan leder till att Anna kanske 

granskar mindre eller att en dålig relation leder till att personliga saker, som är inte är 

relevanta för revisionen, påverkar hennes arbete.    

 

Några påpekar att det synbara oberoendet är den viktigaste faktorn i denna typ av situation 

utöver risken med relationen mellan Anna och hennes make: 

 

“Men sen kommer vi till det som är det absolut viktigaste i oberoendet och det är: hur 

uppfattar de övriga det?” -Revisor G6 

 

“Även om hon kanske inte upplever att det är nått problem så kan omgivningen uppfatta 

det som att det finns för starka band emellan dessa två.” -Revisor G1 

 

Revisor G6 utvecklar sitt resonemang med att det sällan är någon utomstående som anser 

att oberoendet blir sämre för att en tidigare relation föreligger, utan att de utomstående tror 

att någon skulle få fördelar av att revisorn känner eller har en relation med den andra 

parten. 

 

Sammanfattningsvis är majoriteten av de godkända revisorerna överens om att det råder en 

osäkerhet huruvida Anna kan anta uppdraget där hennes exmake har tillhandahållit 

redovisningstjänsterna. Revisor G5´s ord sammanfattar på ett bra sätt den allmänna 

förhållningen och resonemanget som revisorerna för kring detta scenario: ”Här skulle jag 

känna att jag skulle få en oberoendekonflikt. Det skulle jag inte ta på mig spontant. Det 

skulle möjligen finnas motåtgärder man skulle kunna ta till men jag skulle ändå känna att 

det skulle vara för nära mig”.  
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De auktoriserade revisorernas resonemang (A1-A4): 
Likt de godkända revisorerna diskuterade de auktoriserade om huruvida detta scenario skall 

tolkas ur närståendebegreppet. Samtliga revisorer är dock överens om att de inte ser något 

hinder eller problem med att Anna skulle anta uppdraget med anledning till deras tidigare 

relation. Revisor A1 resonerar exempelvis att den långa tid som gått sedan skilsmässan och 

att de har vuxna barnen gemensamt innebär att det troligtvis inte behöver ha någon 

vardaglig kontakt. Revisor A3 menar att “formellt sätt kanske det finns ett sätt att klara 

jävsreglerna eftersom de inte är gifta och att de har ju inte gemensamma barn som står 

under deras försörjning”. Några revisorer diskuterar även scenariot utifrån de olika hoten i 

analysmodellen, och de eventuella motåtgärder som finns, som en metod för att hantera 

detta och styrka sin åsikt. Revisor A4 berättar: “Det är samma sak där, om man tittar på de 

hot som finns här så har ju om du vidtar motåtgärder där du kan visa på att du inte själv är 

inblandad i arbetet, du är en fristående person, så ser inte jag att det skulle vara några 

problem att vara revisor i det bolaget.”  

 

Revisor A4 jämför det med det arbetssätt som råder på dennes kontor, där 

redovisningstjänsterna hålls avskilt från revisionsverksamheten. Så länge exmaken inte 

deltar i revisionen anser Revisor A4 att det inte är något problem: “Det är ungefär som man 

gör här på kontoret, att man ser till så att arbetsfördelningen är sådan.” 

 

Även om samtliga revisorer menar att det formellt sätt inte råder något hinder så finns det 

fortfarande risker. De största riskerna som de auktoriserade revisorerna ser med detta 

scenario är som Revisor A3 beskriver det: “Man kan hamna i någon form av läge där man 

känner sig hämmad att agera som man inte annars skulle ha gjort om man inte hade haft 

någon relation överhuvudtaget.”  

 

Revisor A2 menar att relationen kan bidra till att det blir mer problematiskt om något fel 

skulle uppdagas men att det inte bara gäller denna specifika relation: “Men det har inte att 

göra med att det är min exmake, utan en bekant och då får man känna efter själva som 

revisor, är det här en kund som jag skulle uppleva det som jobbigt om det hände något? 

Mer jobbigt än normalt, då kanske jag ska tacka nej till det uppdraget.”  

 

Några auktoriserade revisorer framhåller att det synbara oberoendet har en viktig del i de 

fall som kan liknas med scenariot.  “Omvärlden torde vara medveten om deras tidigare 

förhållande också och ur det sammanhanget så kan man ju alltså som extern vara frågande 

inför hennes oberoende, hur hennes agerade är på olika sätt”, menar Revisor A3. Revisor 

A2 bidrar med att framhäva risken med en alltför personlig relation mellan revisor och 

klient, och riskerna med att sitta kvar för länge som revisor hos en klient.    

 

“Har man haft vissa kundrelationer under lång tid så kan fråga säg om det är lämpligt att 

vara kvar. Om kunden då inte vill ha en annan revisor så är ju det svar nog! Om kunden 

bara vill ha en viss person så kanske det är fel person egentligen ur ett 

oberoendeperspektiv.” -Revisor A2  

 

Majoriteten av revisorerna menar att de förväntningar man ställer på exmaken inte ska 

skilja från de man skulle ställa på en extern redovisningskonsult. Revisor A4 menar att det 
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är kompetensen på den som utfört konsulttjänsten som styr huruvida man väljer att förhålla 

sig till det. Även Revisor A3 instämmer med detta.  “Jag gör ju den bedömningen varje 

dag oavsett vem det är. Jag skulle inte sätta mig i den situationen; att det är mitt ex som 

har gjort redovisningen. Då skulle jag inte vara revisor. Men i relation till andra 

redovisningskonsulter som jag jobbar med så tar ju jag med det i beaktandet alltid, min 

erfarenhet av det tidigare arbetet som jag har tagit del av.” 

 

Några revisorer menar att det som ska ligga som grund för Annas uppfattning ska baseras 

på faktiskt erfarenhet. Den erfarenhet man har av bolaget spelar även in och en viktig faktor 

är att man kan styrka den uppfattning man har. På frågan om det finns några problem med 

att Anna litar på sin makes noggrannhet svara Revisor A2: ”Inte mer än att man kan lita på 

vilken redovisningskonsult som helst. Nu beror det kanske på varför hon litar på honom? 

Men jag kan inte se något bekymmer, man måste ha fog för sina förväntningar.” Samme 

revisor fortsätter att så länge hennes uppfattning baseras på den erfarenhet hon haft av 

maken tidigare så är det att jämställa med att man skulle lita på vilken extern 

redovisningskonsult som helst.   

 

Revisor A1 anser att det är fel av Anna att lita på sin exmake: “Det är fel att resonera så. 

Ska man tänka oberoende så ska man inte ta hänsyn till någon form av tidigare uppfattning 

eller tidigare relation eller hur han skötte deras privata ekonomi osv, det är egentligen helt 

ovidkommande. “ 

 

Risken är att man inte dokumenterar tillräckligt och att det kan innebära problem om det 

visar vara någon felaktighet. Samme revisor beskriver att den största risken är att det kan 

bidra till en bristfällig granskning: (...) du tar för få stickprov, du gör för små 

avstämningar, du förlitar dig på klienten: du inhämtar för få externa revisionsbevis helt 

enkelt och förlitar dig för mycket på någon form av känsla “. Revisor A4 poängterar att om 

man vet om att redovisningstjänsterna sköts på ett bra sätt så påverkar det hur mycket man 

granskar och vilka rutiner man har. Samme revisor beskriver att man kan bedöma 

kontrollrisken annorlunda om “man vet om att det är ordning i redovisningen”.  

 

5.2.3 Scenario 3 

De godkända revisorernas resonemang (G1-G6) 
Majoriteten av de godkända revisorerna menar att de största riskerna med att en stor del av 

inkomsterna kommer från en klient är att det kan vara svårt att bibehålla oberoende och 

rädslan för att göra sig ovän med kunden. Det som nämns i samtalen är att denna situation 

kan skapa påtryckningar på revisorn och att revisorn drar sig för att påpeka brister för att 

inte förlora kunden. Det framhölls som viktigt av samtliga revisorer att den första åtgärden 

för en revisor i denna situation bör vara att korrigera det eventuella felet. Revisor G6´s ord 

förtydligar detta resonemang: “Har man den uppfattningen att det är ett fel som är stort 

och väsentligt och ändras det inte då så att det övergår ens väsentlighetskriterium, då ska 

man skriva en avvikande revisionsberättelse.”  Samtliga revisorer menar att Martin i detta 

fall ska korrigera felet och ta de konsekvenser som kan uppstå. Han bör ta diskussionen 

med klienten och rätta till lagret till den kommande perioden då majoriteten påpekade att 

man inte kan ändra någonting bakåt i tiden.  
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Revisor G3 anser dock att det inte handlar om någon direkt form av oberoende-

problematik. “Det är klart att han riskerar att tappa kunden om det är så men samtidigt så 

agerar han ju felaktigt om han inte skulle göra det så jag skulle inte se det som någon 

oberoende-problematik.” Men att rädslan för att tappa kunden gör att Martin i detta fall 

drar sig för att påpeka bristen och därmed påverkar hans oberoende.  “Det blir väl en 

oberoende problematik om han känner att intäkterna är så pass mycket så att han inte 

vågar och är rädd att tappa kunden, då är han inte riktigt oberoende.” Skulle Martin backa 

tillbaka från att ta upp bristen, med anledning till att kunden inte vill detta, så har han 

åsidosatt oberoendet enligt Revisor G6. “Och gör man inte det för att kunden inte vill det 

då har man ju inget oberoende. Det är det oberoendet handlar om, man ska inte gå 

kundens ärenden.”  

 

Majoriteten menar att faran med en allt för dominerade kund är att det kan skapa 

påtryckningar som gör det svårt att rapportera avvikelser.  Revisor G2 förklarar det genom 

det gamla talesättet ”man ska inte bita den hand som föder en” och menar att den 

egenskapen att kunderna betalar revisorernas fakturor är ett generellt problem i hela 

branschen.  

 

Några menar att det finns ett oberoendeproblem bara genom att man accepterar en klient 

som genererar en stor del av inkomsten. De menar att detta bör diskuteras i den 

bedömningen man gör i oberoendeanalysen innan man åtar sig uppdraget och eventuellt 

försöka hitta motåtgärder som gör att man kan bibehålla sitt oberoende.   

 

Revisor G4 nämner specifikt att det kan skapas ett egenintressehot om en stor del av 

inkomsterna kommer från en klient och att detta kan riskera att påverka oberoendet.  “En 

revisor måste hela tiden tänka på att vara oberoende trots att det kan vara lockande att 

göra vissa val för att både rädda sitt eget skin och andras.” En av revisorerna, Revisor G6, 

menar dock att denna typ av situation är ovanlig i praktiken då arvodena är så pass 

minimala att det är svårt att leva på endast en kund. De enda som har möjligheten att hamna 

i den situationen är små revisionsbolag som reviderar de största revisionsbolagen menar 

samme revisor.   

 

Det råder delade meningar angående hur stor påverkan det undermedvetna kan bidra med. 

Några menar att detta kan vara en fara och att revisorn kan påverkas av att det är en viktig 

kund eller att revisorn inte har upptäckt det tidigare och därmed underlåter sig att påpeka 

felet. En annan risk är att den revisionsberättelse som lämnas är enligt 

standardutformningen då den egentligen borde vara avvikande. Revisor G3 förklara sitt 

resonemang kring den undermedvetna påverkan: “Även om man inte vill någonting så kan 

man nog styra vissa saker omedvetet och har man möjlighet att fria eller fälla, och man 

står vid ett vägskäl där det är, så tror jag ändå att man väljer till sin fördel en sådan här 

gång. Så det ligger en risk i det.” Revisor G2 delar även sin syn på hur det undermedvetna 

skulle kunna påverka i en situation som i scenariot. “ […]och då får man väl kanske säga 

vad man vill om hur man tror och anser sig agera men det är klart att någonstans i det 

undermedvetna ligger det och gnager att den här kunden vill jag verkligen inte tappa.”  

 

Övriga menar att det kan finnas en undermedveten påverkan men att den inte är tillräckligt 

stor. “Jag tror inte att han inte upptäckt det tidigare pga. att han undermedvetet inte har 
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velat, så mycket undermedvetet tror jag inte man håller på med … Men jag tror att Martin i 

den här rollen skulle vara mer mån om den här klienten än andra klienter och då påverkar 

det en”.  -Revisor G6 

 

Revisor G1 pekar ut att underlåtenhet att meddela bristen kan leda till större konsekvenser i 

framtiden. Denne revisor menar att om Martin skulle fortsätta att “sopa det här under 

mattan” så skulle det kunna slå tillbaka mot honom själv vid ett senare skede. Samme 

revisor menar även att Martin bör försöka hålla en så tydlig linje som möjligt och ta 

konsekvenserna. “För att annars är risken stor att det ändå kommer fram på ett eller annat 

sätt i förlängningen och då kanske det kan få ännu större konsekvenser den dagen.” 

 

De auktoriserade revisorernas resonemang (A1-A4) 
När vi frågar de auktoriserade revisorerna om vilka risker som kan finnas med att en stor 

del av inkomsten kommer från en enda klient menar samtliga att den största risken är att 

oberoendet påverkas. Revisor A1 menar att bygga hela verksamheten på en klient är det 

som gör det problematiskt att bibehålla oberoendet. Hur detta kan vara ett hot och vilka 

konsekvenser det kan få förklarar denne revisor som sådant: “Vad innebär det om jag 

rapporterar…. Kan detta påverka mig negativt om jag rapporterar en avvikelse från min 

granskning, kan det påverka mig negativt? Ja det kan hända att han inte gillar mig längre 

och väljer en annan revisor vilket innebär att då fallerar hela min verksamhet, vilket gör 

att man kanske håller igen den här rapporteringen helt enkelt. “  

 

Både Revisor A1 och A4 påpekar att denna typ av avvikande händelse, att lagret 

exempelvis att är felberäknat, är vanliga och båda menar att Martin i detta fall måste 

åtgärda felet. Revisor A4 uttalar sig: ”Upptäcker man ett sådant fel så måste han fixa det 

och det kan ju bli en kraftig smäll så fort han gör det men det måste göras.”  Revisor A1 

menar att felet kan uppstå oavsett om det är en stor eller liten klient men att det måste 

rapporteras. ”Ser man det nu så får man rapportera det och be dem att förändra det helt 

enkelt…” 

 

Risken att förlora kunden beskriver en majoritet av revisorerna som det största hotet. 

Revisor A4 anser att kunden inte får skaffa sig en sådan maktposition som innebär att 

klienten kan hota om att byta ut revisorn.  Revisor A2 beskriver hur den maktposition som 

klienten har i detta scenario har kan påverka det faktiska och synbara oberoendet ”Det är ju 

klart att den betalar en stor del av den mat som ställs på bordet hemma så att det är ju 

givet att oberoendet både är, liksom rent formellt sätt men även ”in appearance” som man 

säger, påverkat.” Samme revisor påpekar även att de regelverk som finns idag ”begränsar 

möjligheterna att vara beroende på det sättet”, genom att ange gränsvärden för hur stor del 

inkomsten som får komma ifrån en enda klient. Revisor A2 berättar att denne tror att det 

skulle vara svårt att ha en kund som man är så pass beroende av och klara av en 

kvalitetskontroll av FAR eller RN. Samme revisor fortsätter även att påpeka att 

analysmodellen ska begränsa möjligheterna att man blir för beroende av en klient. Med den 

ska man analysera om det råder något hot och kan man inte behålla uppdraget utan att vara 

oberoende så ska man inte åta sig uppdraget menar Revisor A2.    

  

Revisor A2 beskriver även konsekvenserna av att vara för mycket beroende av en klient.  

“Om vi exempelvis skulle ha en kund som står för 30 % av omsättningen, och vi tappar 
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den, så skulle det drabba mig själv ekonomiskt om inte annat. Så det är jättesvårt att ha en 

sådan kund i vår bransch och ändå kunna säga att man är helt oberoende.”   

 

Samtliga av de auktoriserade revisorerna är inte övertygade om att den undermedvetna 

påverkan har en särskild stor effekt. När vi ställer frågan om vilka faror som kan finnas 

med detta svarar Revisor A4: ”Ja, det är svårt att säga… Det är ju väldigt olika från 

person till person.”[...]” Det är klart att det kan påverka någon, alla är ju människor. Å 

andra sidan, gör du en sådan sak och det sprids, då är du ju körd ändå litegrann, i din 

profession.” Revisor A1 resonerar att den undermedvetna påverkan kan innebära att 

revisorn främjar klienten med anledning till att denne betalar en stor del av inkomsten. “Ja 

det är klart att det omedvetet är så kanske, att han vill främja den här klientens verksamhet 

för att det indirekt påverkar hans inkomster.” 

 

En viktig aspekt som Revisor A2 belyser är att revisorns sätt att agera kan påverkas utan att 

den är medveten om detta. “Det kan vara så att man inte tänker på det själv; att man 

faktiskt agerar annorlunda. Det är svårt att ställa två situationer mot varandra för det är 

sällan det är samma fel på två ställen, en i den stora kunden och i den lilla kunden. Så visst 

är det säkert så att man kan agera olika. Det behöver inte vara en stor kund utan kan vara 

en halvkänd person eller företagsledare som man har en viss respekt för.” Risken att 

förlora kunden eller ge vika för klientens vilja bör enligt Revisor A3 ligga högt i Martins 

medvetenhet om hur han väljer att agera. “Om det är medvetet eller undermedvetet, men det 

borde vara tämligen högt medvetet. Annars så skulle jag vara väldigt förvånad. Då är det 

nog bristande omdöme på fler plan i så fall om han inte har den insikten.” 

 

5.3 Intervjufrågorna 

5.3.1 Oberoende 

Godkända revisorer: 
Begreppet oberoende har olika betydelser för varje revisor. Men gemensamt för de 

revisorer vi tillfrågade var att de ansåg att en revisor inte ska falla för yttre påtryckningar. 

De tillfrågade revisorerna berättade att de inför varje uppdrag prövar oberoendet med hjälp 

av analysmodellen. 

 

“Oberoende innebär att jag ska utföra revisionen utan något som helst påtryck utifrån, jag 

ska vara opartisk och kunden ska kunna lita på det jobb jag utför” -Revisor G3 

 

En majoritet av revisorerna var av den åsikten att oberoende handlar mycket om hur tredje 

part uppfattar revisorns relation med kunden. De menade att en revisor är oberoende om en 

extern part uppfattar denne som oberoende och inte går i kundens ledband. Några revisorer 

ansåg att revisorns oberoende är viktigt för alla för att personer utanför ska känna att de kan 

få ett förtroende för den som är revisor och att denne gör det jobb som ska göras. Några 

andra revisorer ansåg att oberoendet är viktigast för de finansiella användarna, de som ska 

ta del av årsredovisningen ska veta att det här är granskat av en oberoende revisor. 

 

När vi ställde frågan om revisorerna kunde beskriva begreppen faktiskt och synbart 

oberoende så var dessa begrepp inte helt bekanta för en majoritet av revisorerna. Trots detta 
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så kunde de ändå besvara dessa frågor utifrån deras egna utgångspunkter. Resonemangen 

kring det faktiska oberoendet löd att det måste vara ett “riktigt oberoende”, att de har 

dokumenterat och uppfyllt lagkraven på oberoendet. Gällande det synbara oberoendet 

resonerades det om att detta blir mer hur omgivningen ser på revisorns oberoende. 

 

När vi frågar revisorerna vilka åtgärder och metoder som har vidtagits på deras byrå för att 

säkerställa oberoendet så svarar en majoritet att analysmodellen är “nummer ett”. Vidare tar 

de tillfrågade revisorerna upp att de kan be en kollega att ta sig an uppdraget om de själva 

är “för insyltade i någon form” som revisor G1 uttryckte sig. Andra revisorer tog upp 

befintlig stödjande lagstiftning som till exempel jävsreglerna samt FARs 

rekommendationer som gäller för hela branschen. Enligt Revisor G5 så ska man fundera 

över den relation man har till klienten, för om man har varit revisor i 10 år åt samma klient 

så kan man bli för mycket rådgivare och vän och då är det inte läge att vara kvar som 

revisor. Då skulle man kunna byta internt inom byrån. 

 

Slutligen så ställer vi frågan om analysmodellens praktiska tillämplighet och hur de 

använder sig av den övrigt gällande lagstiftningen för att säkerställa oberoendet.  En 

majoritet av revisorerna anser att analysmodellen fungerar bra som en “checklista”. 

 

“Den är ganska översiktlig, den går inte ner på djupet. Men den ställer de viktiga frågorna 

så den får en att tänka igenom situationen. Sen måste man utveckla den ibland beroende på 

specifika situationer men jag tycker att den fungerar bra.” -Revisor G3 

 

En av revisorerna är dock lite mer negativ, på frågan om hur praktiskt tillämplig 

analysmodellen är svarar denne: “ Sisådär om jag ska vara ärlig, det är klart att en del av 

frågorna är ganska solklara. Men alla revisorer är livegna och kan ha olika bilder av när 

man kliver över….“  -Revisor G2 

 

Auktoriserade revisorer: 
De auktoriserade revisorernas syn på oberoende beskrivs som en central och fundamental 

förutsättning för att kunna utföra det arbete de gör.  

 

“Revisorns oberoende är en av hörnstenarna i “my licens to operate” om man säger så. 

Det är oberoende, tystnadsplikten och det är kompetensen. Är någon av dessa tre inte på 

plats så är det svårt för mig att verka som revisor. För just oberoendet, är inte det på plats 

så är inte revisionsberättelsen värd det den skall vara.” -Revisor A3 

 

En majoritet av revisorerna berättar att för dem så handlar oberoendet mycket om hur de 

betraktas utifrån, alltså hur tredje person ser på dem. Revisor A3 fortsätter sitt resonemang 

ovan med att om andra inte ser revisorn som oberoende på grund av exempelvis 

släktförhållanden eller att en stor del av inkomsten kommer från en klient eller andra 

faktorer som påverkar ställningstaganden, så är det omöjligt att hävda att 

revisionsberättelsen är värd någonting.  

 

Det råder en stor enighet bland de auktoriserade revisorerna att oberoendet är viktigt för 

alla som tar del av de finansiella rapporterna. Det finns en mening med att utomstående ska 
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kunna förlita sig på att revisorer utför en opartisk bedömning av siffrorna och kvalitetssäkra 

sitt arbete. 

 

Även för de auktoriserade revisorerna är begreppen faktiskt och synbart oberoende inte 

riktigt bekanta. Men de sammantagna resonemangen mynnar ut i att de är ohämmade i 

deras utförande av revisionen. De ska inte påverkas inte av någon, inte ha intressen som 

kan styra och de ska inte gynna någon part.  

 

Gällande åtgärder och metoder som har vidtagits för att säkerställa oberoendet på 

respektive byrå nämner revisorerna först tillvägagångssätt som är reglerade i lag som 

exempelvis genomgången av analysmodellen vid varje nytt uppdrag och följandet av 

jävsreglerna. Andra tillvägagångssätt som nämns är att det kan finnas speciella avdelningar 

på byrån som arbetar med oberoendefrågor och upprättandet av ISQC 1-handböcker. 

 

Samtliga revisorer är eniga om att analysmodellen fungerar bra som en form av mall. 

Vidare anser de att det är med stöd av deras yrkesetiska regler som de hanterar eventuella 

hot som de kan upptäcka med analysmodellen. Hälften av revisorerna tycker att det borde 

finnas en återkoppling till modellen. 

 

5.3.2 Fristående rådgivningstjänster 

Godkända revisorer 
När vi frågar revisorerna vad fristående rådgivningstjänster är så tar en majoritet av 

revisorerna upp skatterådgivning som ett exempel på en sådan. En majoritet av revisorerna 

menar att inför en fristående rådgivningstjänst så måste de utvärdera oberoendet och om det 

finns något som påverkar detta så får de inte utföra den. Några av revisorerna tar upp 

gränsdragningen mellan vad som är revisionsnära rådgivning och vad som istället är en 

fristående rådgivning. Följande citat sammanfattar: 

 

“Det finns både fristående rådgivningstjänster och fristående rådgivningstjänster som är 

nära revisionsrådgivning och det är det där man måste skilja på. Vi måste fortfarande som 

revisorer kunna rådgiva inom vår roll och det som rör revisionen utifrån det vi ser och 

upptäcker och det vi ser brister i så måste vi kunna rådgiva till förbättrande åtgärder. Men 

när man kliver över helt till fristående rådgivning, som inte är kopplat till revisionen, det 

kan vara att göra budget och prognoser på försäljning, då är det en fristående 

rådgivningstjänst där vårt oberoende kan bli hotat.” -Revisor G4 

 

Majoriteten av revisorerna anser att samma byrå kan ha hand om revisionen och ge vissa 

fristående rådgivningstjänster så länge de fristående tjänsterna inte leder till ett 

självgranskningshot där revisorn granskar sitt eget arbete. Men det råder delade meningar 

bland de godkända revisorerna vart denna gräns går. De beskriver att det kan vara knepigt 

att avgöra när rådgivningen är av vardagskaraktär och när den övergår till någonting mer 

avancerat för att det ska anses stå utanför själva revisionen. Revisor G2 kallar detta för ett 

gränsland och menar att det blir problem när företaget vill ha hjälp med en sådan fråga som 

de själva ska granska sedan. 
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En revisor är helt emot att revisorer både har hand om revisionen och ger fristående 

rådgivningstjänster. “Fristående rådgivning, som till någon del ska granskas av revisorn, 

innebär en jävsituation och ska ej förekomma.”  -Revisor G4  

 

En annan revisor, revisor G6, anser att det generellt inom branschen ges för mycket 

fristående rådgivning inom områden där de inte ska ge rådgivning. Denne revisor är inte 

helt emot fristående rådgivningstjänster men anser heller inte att det bör gå till överdrift. 

 

På frågan vad som är olämpliga områden för en revisor att ge fristående rådgivningstjänster 

så anser en majoritet av revisorerna att stora skatteutredningar är ett olämpligt område. 

Revisorerna förklarar att de har etiska regler som handlar mycket om det här med just 

skatteupplägg. De får inte göra sådana saker för kunden och sedan sitta och revidera samma 

sak som de precis har gett råd om. Därför är det heller inte okej att till exempel ge 

rådgivning om massa bokföringstekniska delar som sedan ska revideras av samma revisor. 

Gällande frågan vad som krävs av en revisor för att kunna utföra fristående 

rådgivningstjänster så menar en majoritet av revisorerna att det handlar mycket om sunt 

förnuft.  

 

Auktoriserade revisorer: 
Samtliga av de auktoriserade revisorerna är överens om att fristående rådgivning är 

rådgivning som ligger utanför revisionen och de menar att så fort det handlar om en sådan 

typ av tjänst så krävs det att man prövar och dokumenterar. Då behöver man oftast ta in 

någon form av “second opinion” för att kunna göra det. De auktoriserade revisorerna 

berättar alla att de tycker att fristående rådgivningstjänsterna som kan hjälpa företaget att 

utvecklas är positivt så länge de inte ger råd om något som de sedan själva ska granska. 

Revisor A3 förklarar att eftersom de känner företagaren så kan de ganska snabbt och enkelt 

ge svar på olika frågor då de vet historiken. Skulle denna företagare istället gå någon 

annanstans så blir det en ganska lång startsträcka och denne skulle få betala väldigt mycket 

mer för den typen av tjänster. Samtidigt så sticker inte Revisor A3 under stolen med att det 

är en knepig gränsdragning gällande vad de får göra och inte göra. För att revisorns 

oberoende inte ska rubbas när de utför fristående rådgivning så krävs det att det inte har 

någon direkt påverkan på de finansiella rapporterna.  

 

“Så länge som jag fortfarande kan vara oberoende och att råden inte resulterar i 

någonting som jag sedan måste granska så ser jag egentligen inte det som ett bekymmer. 

Men man måste vara försiktig så att man inte ger råd som sedan kan påverka oberoendet” 

-Revisor A2 

 

På frågan om det finns något område där det är olämpligt att ge fristående rådgivning så 

nämner en majoritet av revisorerna områden där de inte har tillräcklig kompetens. Andra 

områden som nämns är värderingsfrågor (som exempelvis i det första scenariot), 

avtalsvillkor, skatterådgivning och moms. 
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5.3.3 Konflikt 

Godkända revisorer: 
Det råder en samstämmighet kring vilket som är det största problemet med att en revisor 

granskar och samtidigt ger fristående rådgivning. Samtliga menar att det utgör ett hot mot 

oberoendet i form av ett självgranskningshot.  Några specifika problem som revisorerna 

pekar ut är att de dubbla rollerna kan leda till underlåtenhet att kritisera sitt egna arbete och 

att denna risk ökar desto mer involverad man blir i den fristående rådgivningen.  Ett annat 

exempel är då revisorn har varit med och sammanställt en beräkning eller värdering som 

sedan visar sig vara olämplig och som då samme revisor ska granska. Revisor G6 berättar 

att det råder en konflikt mellan den förväntan som kunden har på revisionen och vad 

revisorn kan bidra med. Denna konflikt grundar sig tills stor del på oberoende och uppstår 

när kunden efterfrågar tjänster som sträcker sig utan för revisorns granskningsuppdrag. 

“Där kunden vill att man ska kunna allt och göra allt och där vi ibland måste säga att vi 

inte kan vara inblandade i utan här får de ta in någon annan” säger Revisor G6. 

 

När revisorerna förfrågas om att ge exempel på situationer när de upplevt att rollerna inte 

varit förenliga är det spridda svar. Några pekar på situationer där byrån de jobbar för har 

haft kombinerade uppdrag eller kollegor som de tycker gått över gränsen. En revisor menar 

att det kan finnas ett motstånd att kritisera sina närmaste medarbetare. Några revisorer 

nämner situationer där det skett förhandlingar med en tredje part och hur det synbara 

oberoende spelar in gällande hur förenliga rollerna är. Revisor G2 och G6 förklarar:   

  

“Framförallt i avtalssituationer, i förhandlingssituationer med tredje part där man har 

kanske trott att man skulle komma in i en förhandling och förklara hur RR och BR ser ut 

men när man väl sitter där så visar det sig att man visst var med i en part, vilket man själva 

inte hade trott när man klev in i rummet.” 

-Revisor G6 

  

“Men jag tycker återigen att i grund och botten så handlar det om hur kommer andra att se 

på den rådgivning jag har gjort. Jag måste fundera på; hur ser tredje part på min insats?” 

-Revisor G2 

 

En revisor berättar att okunskap hos klienten kan vid vissa tillfällen vara orsak till ett 

potentiellt självgranskningshot. Det handlar om situationer där klienten inte har kunskap att 

göra en viss beräkning eller bedömning och att revisorn då blir tvungen att hjälpa till att 

plocka fram underlag. Revisorn beskriver att det kan bli problematiskt om denne revisor 

sedan granskar de siffror som den hjälpt klienten att framställa. En annan revisor berättar 

att vid tillfällen då det börjar röra sig om för mycket skatterådgivning och långsiktig 

planering finns risken att självgranskningshotet ökar och att denne då helst lämnar över 

planeringen till en annan revisor.   

 

En av revisorerna menar att det sällan blir någon konflikt mellan rollerna för att oberoende 

säkerhetsställs som en första åtgärd innan varje uppdrag och även bedöms löpande. Samme 

revisor nämner att vid vissa tillfällen har den fått ta stöd av en kollega som inte varit lika 

insatt och mer kompentent inom området, men att detta inte har rört sig om en konflikt utan 

snarare för att erhålla andra synpunkter och infallsvinklar. 
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Majoriteten medger att det existerar ett problem med att det är klienten som anlitar revisorn 

och betalar dennes arvode. Några revisorer berättar om olika förslag och modeller som varit 

uppe för diskussion tidigare såsom lagstadgad rotation i större utsträckning och revisorn 

skulle vara statligt anställd. Samtidigt medger även dessa revisorer att andra lösningar inte 

skulle vara enklare än den nuvarande. ”Men samtidigt har jag svårt att se att någon annan 

modell skulle vara praktisk och lätt att tillämpa”. säger Revisor G1 och menar svårigheten 

att hitta någon annan metod för att avlöna revisionsuppdrag gör att det fortfarande är 

klienten som står för revisorns arvode. “I den bästa av världar så skulle det ju inte vara så, 

men det finns liksom inget annat enkelt sätt heller.” resonerar Revisor G2. 

 

En revisor menar att detta sätter revisorerna i en svår sits när det gäller att påpeka fel och 

brister för klienten som anställt dom. ”Kunden har alltid rätt” heter det i alla andra 

branscher men i vår bransch har kunden oftast fel. Det blir en väldigt knepig situation.” 

menar Revisor G5. Att revisorn skulle vara statligt anställd menar Revisor G6 skulle vara 

en lösning. “Skulle man verkligen vilja att revisorn var oberoende då skulle revisorsyrket 

vara statligt anställd. För det finns alltid en kundrelation och den kundrelationen värnas 

det om oavsett hur mycket oberoende vi pratar om. Revisor G3 instämmer; “Det är klart 

att det skulle bli mer oberoende om vi skulle få ersättning från staten för att kontrollera 

alla, då skulle vi inte vara styrda på något sätt.”  

 

Revisor G6 menar dock att det nuvarande systemet innebär att alla aktörer inom revision 

arbetar enligt samma förutsättningar, och att “den haken” har alla revisorer i sitt oberoende 

”på så sätt finns det i hela systemet.”  

 

Några av revisorerna berättar även att de kan känna att det uppstår vissa begränsningar med 

att klienten betalar revisonsarvodet. De förklarar att det kan bli svårt att granska mindre 

bolag som inte har råd med för höga revisionsarvoden och att det kan leda till revisorn inte 

har möjlighet att granska lika noga som denne önskar. En av dessa revisorer nämner att den 

diskussion som kan uppstå då revisionsarvodet passerar den förväntade gränsen kan vara en 

knepig situation.  

 

”Det är inte så att bara för att man granskar mer så hittar man mer fel. Ska jag då säga till 

kunden att jag kommer att granska mer för att jag hittade något som verkar vara konstigt 

så nu kostar det 10 k mer. Men om han säger nej, men jag måste det… för om jag inte får 

göra det… det är den konflikten som är väldigt konstig och som kan uppstå”. - Revisor G6 

 

På frågan om någon av revisorerna har nekat en klient fristående rådgivning någon gång så 

har majoriteten inte nekat klienter men i vissa fall har de själv inte kunnat utföra en viss 

tjänst. I dessa fall har man överlämnat uppdraget till en kollega på byrån eller efterfrågat 

annan expertis och konsulter när det exempelvis har gällt skattefrågor och upplägg. Några 

revisorer har nekat större bolag vissa typer av tjänster som t.ex. upprättandet av 

årsredovisning. Gemensamt för dessa revisorer är att båda dessa jobbar med större bolag 

som klienter och är anställda på de större revisionsbyråerna.  

 

Några metoder att hantera otydligheter som kan uppstå mellan gransknings- och 

rådgivningsuppdrag är att upprätta separata uppdragsbrev för tjänster utöver själva 
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revisionen. Några revisorer berättar att de vänder sig internt och att det finns utarbetade 

riktlinjer inom byrån för hur otydligheter ska hanteras. Det kan exempelvis vända sig till en 

kvalitetsansvarig eller kollega och följa de riktlinjer som finns för att dokumentera sina 

ställningstaganden.  

 

“Det vanligaste sättet att hantera det är att man frågar någon kollega och funderar på: är 

det här en tjänst som är förenlig, som vi kan leverera. Och det är väl så de flesta jobbar. 

Och jag menar, i andra fall när rådgivningstjänster kommer och vi inte är revisorer då är 

det som sagt inget problem längre.“ -Revisor G2   

 

“För det första så försöker vi undvika det genom att ha tydliga uppdragsbrev när de är 

fristående. Att man kan se det som en egen tjänst eller eget projekt, så vi försöker alltid 

särskilja det så. Annars blir det så att man dokumenterar de ställningstaganden man tar i 

oberoendeanalysen, alltså analysmodellen, att vi har biträtt med det och det men och så 

motivera varför vi anser att det inte ska vara något problem. Det är väl så man får hantera 

det.”  -Revisor G3 

 

 

Auktoriserade revisorer:  
Samtliga revisorer är överens om att det största problemet med att en revisor både är 

oberoende granskare och engagerad rådgivare är självgranskingsproblematiken. Genom att 

man agerar som engagerad rådgivare menar Revisor A1 att det “så kanske man har en mer 

nära relation till klienten och det gör det svårt att behålla oberoendet.” Det exempel som 

majoriteten av revisorerna beskriver är det självgranskningshot som kan uppstå då revisorn 

ska ta ställning till att räkenskaperna är korrekta och att detta hamnar i konflikt med 

rådgivning som samme revisor gett i ett tidigare skede. Det är viktigt att inte revisorn fattar 

beslut åt kunden utan att denna agerar som rådgivare och informerar om de val som kunden 

har poängterar Revisor A4.”Man får passa sig för att man lägger fram och beslutar åt 

kunderna. “Så här ska du göra!” Man måste presentera en lösning på ett problem och så 

får de ta ställning till det.” 

 

Revisor A2 berättar att sättet att bemöta detta problem är att begära hjälp och stöd internt av 

kollegor. Även det synbara oberoende och revisorns självinsikt spelar en viktig roll anser 

Revisor A3. “Då är vi tillbaka på det här; vad tycker tredje man? Och att man inte 

tillräckligt frågar sig; kan jag vara oberoende om jag utför den här fristående 

rådgivningstjänsten?”  

 

Majoriteten av revisorerna berättar att den vanligaste situationen där man upplever att 

rollerna inte är förenliga är när det kommer till att ge bokföringsråd eller hjälp med 

redovisningen. “Det vanligaste är att kunden behöver hjälp med bokslutsarbetet. Det är 

den vanligaste konflikten, så måste man säga till kunden att jag inte kan hjälpa till med 

årsredovisningen och jag kan inte boka bokslutsdispositioner.” Det behöver dock inte alltid 

innebär en konflikt enligt Revisor A1 utan handlar mer om att andra infallsvinklar och stöd 

i frågan. “Det behöver inte direkt vara en konflikt mellan att kunna utföra den oberoende 

granskningen utan det är mer att man ibland får tunnelseende när man tittar på det… så 

det är inte ofta man tycker att det är en konflikt.” Denna problematik hör till vardagen 
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enligt Revisor A3. Likande Revisor A1 har även A3 tagit hjälp och stöd av andra revisorer 

när det gäller uttalanden om poster i bokslutet eller ställnings taganden. 

 

“Så det är klart att man är ju hela tiden i det gränslandet”[...] ”Jag har ju varit i lägen där 

jag har tagit in som sagt second opinions eller fått andra revisorer att uttala sig om 

specifika saker i bokslutet eller så som stöd för dom ställningstaganden som ska göras.. så 

att det hör till vardagen på något sätt.” 

 

Att den granskade revisorn inte kan utföra vissa tjänster kan enligt Revisor A2 leda till 

irritation hos kunden. “Eftersom de vill att revisorn kan och ska fixa det. Vilket gör att det 

blir mycket besvärligare att jobba.”  En revisor berättar att denne undviker att agera som 

revisor åt vänner, släkt och bekanta. Då ser helst denne revisor att någon kollega tar hand 

om det uppdraget och påpekar att även aktiebolagslagen (SFS 2005:551) inte tillåter detta 

med anledning till jäv. 

 

Att det är klienten som betalar revisorernas arvoden är enligt Revisor A1 motsägelsefullt 

“[...]  att vi samtidigt ska utföra denna lagstadgade granskning samtidigt som vi får betalt 

av dom (klienten). Men det är så det är.”  Majoriteten är överens om att det ligger en 

problematik inom detta system men att det samtidigt inte råder någon bättre metod. Hälften 

leder in diskussion på hur det skulle vara om revisor var statligt anställd. Revisor A2 menar 

att granskningen ibland kan begränsas av kostnaden av revisionen. “Det man skulle kunna 

tänka sig är att jag som revisorer tycker att något blir dyrt för kunden och jag gör inte den 

granskningen.” och fortsätter berätta att en statlig lösning skulle kunna innebära en 

utförligare revision men att det skulle vara kostsamt för samhället.  

 

När revisor A3 får frågan svarar han:  

“Ja, det där är ju en klassiker förstås. Återigen om vi kallar dom för de oberoende 

talibanerna så skulle de helst vilja att revisorerna bodde på månen, flög ner och gjorde 

revision och aldrig visade sig mer om man skulle hårdra det vidare. Men samhället 

fungerar inte riktigt så det finns ju inte förutsättningar och jag tror inte heller att det skulle 

blir en bra revision på det sättet om man inte var en del av samhället.” 

 

Samme revisor menar dock att det skulle förenkla om revisoryrket vore statligt avlönat men 

samtidigt att en viktig del i utövandet försvinna och revisionen skulle inte vara lika effektiv 

som om det vore klienten som anställde revisorn.  

 

Hälften av revisorerna upplever det dock inte som något problem att klienten står för 

arvodet. Revisor A3 förklarar: ”Det finns en konflikt i det, så är det, det är alldeles 

uppenbart. Det vore ju konstigt om man skulle säga någonting annat men jag har aldrig 

känt att det i sig har varit hämmande på något sätt. Vare sig i utövandet av revisionen eller 

rådgivning som man ger, nej det tycker jag inte.” För Revisor A2 handlar det även om 

rättvisa och att revisionen skapar ett värde för kunden och att det därmed är de som ska 

betala för granskningen. “Någonstans kan jag tycka att det är en rättvisefråga att har 

företagen rörigt så får de höga revisionsarvoden. Sen är det ett värde för kunden att ha en 

revisor så det är klart att de ska betala för det. “   
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Samtliga auktoriserade revisorer har vid något tillfälle nekat en klient rådgivning. För 

majoriteten har det i dessa fall handlat om antingen redovisningstjänster eller 

servicetjänster som de ej har kunnat utföra medans de även var granskade revisor.  I de 

flesta fallen förklara revisorerna att det är just dem själva som inte kunnat utföra det, men 

att någon kollega på deras byrå har kunnat utföra tjänsten eller att de hänvisat klienten som 

någon extern specialist. En revisor har avsagt sig uppdrag vid misstankar om ekonomisk 

brottslighet och då även avsagt sig revisionsuppdraget.  

 

Revisor A2 upplever inte en svår gråzon mellan den rådgivning som tillhör revisionen och 

den fristående rådgivningen. “Fristående rådgivning känns som ett specifikt uppdrag av 

någonting annat, och då tycker jag inte att man blandar ihop det med revisionen.” och 

tillägger att denne själv möjligtvis har en för generös tolkning av revisionsnära rådgivning.  

För Revisor A1 är det viktigt att inte fatta besluten åt kunden när det gäller att skilja på 

olika typer av rådgivning. “Jag hjälper de att hitta vad svaret är och hur det fungerar. Men 

jag tar oftast inte någon ställning om det är att de vill ha stöd eller hjälp med någonting.“ 

Revisor A3 berättar att uppförandet av specifika uppdragsbrev för fristående 

rådgivningstjänster har underlättat och tydliggjord uppdragen. “Det skapar tydlighet så att 

säga, både vilka förväntningar som finns och vem som ska göra jobbet, på vilket sätt och 

när.”  För Revisor A4 innebär kommunikationen med kunden en viktig del av hur man 

åtskiljer mellan olika typer av rådgivning. Denne revisor jobbar mot många ägarledda 

företag med nära kontakt med ägarna med mycket uppföljning vilket innebär att det skapar 

tydlighet kring det förväntningar som kunden har.  

 

5.4 Nya insikter 
När vi avslutningsvis frågade undersökningspersonerna om de hade något att tillägga med 

hänsyn till de frågor vi ställt beskrev några revisorer hur ett problem kan vara att det 

generaliseras mycket när det diskuteras kring oberoende. Att mindre aktiebolag går under 

samma regler som ABB bolag anser flera revisorer är ett problem. “Man generaliserar så 

hårt, och de små bolagen är beroende av revisorn men är inte lika beroende av 

oberoendet.” säger revisor G6. Revisor A2 tillägger “Som liten företagare klarar man inte 

av att ha en jurist, en bokförare, en revisor osv. Det är ganska skönt för mindre företagare 

att spara tid och resurser och lägga alla ägg i samma korg, vilket vår lagstiftning sätter p 

för.“ och anser även att lagstiftningen har gått lite överstyr men att det samtidigt är bra att 

det värnas om oberoendet. “För gör vi inte det så försvinner mycket revisorns roll, om 

oberoendet skulle urholkas.” 

 

En viktig aspekt som revisorerna delar med sig av är att problematiken har ett samband 

med storleken på den klient som man genomför tjänsterna åt. Revisor G2 bidrar med ett 

beskrivande exempel: “Om exempelvis Olles kiosk … om jag skulle ge råd till honom 

samtidigt som jag är revisor så har vi en väldigt liten grupp externa parter som 

överhuvudtaget skulle bry sig om hans årsredovisning. Och dessutom är det sällan små 

bolag har så kvalificerade frågor så att jag ens ska tycka att det är fristående rådgivning, 

att det börjar bli den kategorin.” Samme revisor fortsätter och menar att desto fler 

intressenter klienten har desto större är hotet att det kan ske någon form av självgranskning. 

En annan revisor, G6, belyser samma dilemma: “Enron har förändrat hela synen på 

oberoende, Skandia likaså. Och det är klart att oberoendet i dessa typer av bolag ser helt 
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annorlunda ut än i t.ex. ”Sveas Kök” som utför catering.” [...] “Så jag skulle tycka att man 

kanske lättar på reglerna på oberoendet för de mindre bolagen för att underlätta 

företagandet och för att få revisorn att vara en viktig del i företagandet.” 

 

Revisor A3 menar att det ligger flera risker i att begränsa revisorernas möjligheter att vara 

rådgivare. Yrket skulle riskeras att bli “urvattnat eller tråkigt” enligt Revisor A3 och att det 

skulle bli svårt att rekrytera folk till branschen.  [...] många gillar den här branschen och 

upplever att det är dom delarna (rådgivningen) i jobbet som är kryddan.” 
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5.5 Sammanfattande tabell – empiri 
I följande tabell har vi sammanfattat både de godkända- och auktoriserade revisorernas resonemang.  

 
 Godkända revisorer (G1-G6) Auktoriserade revisorer (A1-A4) 

Scenario 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En majoritet av revisorerna ansåg att Andreas inte bör få utföra 

marknadsvärderingen eftersom det då uppstår ett självgranskningshot 

och att revisorerna riskerar att bli partiska.   

 

 En extern part som utför marknadsvärderingen skulle kunna eliminera 

hoten mot oberoendet. De flesta revisorer skulle även rådgöra med en 

kollega. 

 

 En revisor såg inga problem med att Andreas skulle utföra 

marknadsvärderingen. 

 Samtliga revisorer är skeptiska till att utföra en marknadsvärdering 

överhuvudtaget då detta är väldigt komplex. 

 

 En majoritet av revisorerna ansåg att Andreas inte borde utföra 

marknadsvärderingen. 

 

 Hälften av revisorerna föreslår att de istället för en regelrätt 

marknadsvärdering kan ta fram en bedömning av marknadsvärdet utifrån 

kända beräkningsmodeller. 

Scenario 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Samtliga revisorer var osäkra på hur denna typ av relation ska tolkas 

enligt närstående begreppet. Några pekade ut att det råder ett juridiskt 

hinder att man är förevigt närstående pga. barnen. De övriga var osäkra 

på om de gemensamma barnen har betydelse.  

 
 Några revisorer beskriver att motåtgärder i detta fall skulle vara att 

rådgöra med kollegor och dokumentera resonemangen utförligt. 

 

 Revisorerna är överens om att det råder en osäkerhet huruvida Anna kan 

anta uppdraget. 

 
 Några påpekade att det synbara oberoendet är den viktigaste faktorn i 

denna typ av situation utöver risken med relationen mellan Anna och 

hennes make. 

 

 

 Samtliga av revisorerna var osäkra hur detta skall tolkas enligt närstående 

begreppet men de var överens om att de inte såg något hinder för Anna att 

åta sig uppdraget. 

 

 Dock så ansåg de att det finns risker med denna typ av relation mellan 

Anna och ex-maken som exempelvis att känna sig hämmad att agera som 

man inte annars skulle ha gjort och att relationen kan bidra till att det blir 

mer problematiskt om något fel skulle uppdagas.  

 

 Några revisorer framhåller det synbara oberoendet som en viktig del i detta 

scenario.  

Scenario 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De största riskerna med att revisorn är ekonomiskt beroende av kunden 

är att det kan vara svårt att bibehålla oberoendet och rädslan för att göra 

sig ovän med klienten. 

 

 Det råder delade meningar om hur stor påverkan det undermedvetna kan 

bidra med. Några menar att det kan innebära en fara att revisorn 

påverkas av att det är en viktig kund. 

 Samtliga revisorer framhåller att största risken är att oberoendet påverkas 

om revisorn är ekonomiskt beroende av klienten. 

 

 Samtliga av revisorerna är inte övertygade om att den undermedvetna 

påverkan har en särskild stor effekt. 
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 Godkända revisorer (G1-G6) Auktoriserade revisorer (A1-A4) 

Tema 1: Oberoende 

 

 

 Gemensamt för de revisorer vi tillfrågade var att de ansåg att en 

revisor inte ska falla för yttre påtryckningar. 

 

 Alla de tillfrågade revisorerna svarade att de prövar oberoendet 

med hjälp av analysmodellen. En majoritet anser att 

analysmodellen fungerar bra som en “checklista”.  

 

 Om revisorerna känner att de inte kan vara oberoende kan de be en 

kollega att ta sig an uppdraget. Oberoende handlar mycket om hur 

tredje part uppfattar revisorns relation med kunden.  

 

 Gällande faktiskt och synbart oberoende så är inte dessa begrepp 

helt bekanta Trots detta så kunde de ändå besvara dessa frågor 

utifrån deras egna utgångspunkter. 

 

 Oberoende beskrivs som en central och fundamental 

förutsättning för att kunna utföra det arbete de gör. 

 

 Samtliga revisorer är eniga om att analysmodellen fungerar bra 

som en sorts mall. 

 

 En majoritet av revisorerna anser att oberoendet handlar mycket 

om hur tredje person ser på dem. 

 

 Begreppen faktiskt och synbart oberoende är inte riktigt bekanta 

men de kunde ändå resonera kring begreppen. 

Tema 2: Fristående 

rådgivningstjänster 

 

 

 Enligt undersökningspersonerna råder det en otydlig gräns mellan 

revisionsrådgivning och fristående rådgivning.  När den fristående 

rådgivningen leder till ett självgranskningshot så får inte revisorn 

utföra denna tjänst. 

 

 En majoritet av revisorerna anser att stora skatteutredningar är ett 

olämpligt område att ge fristående rådgivning inom och hänvisar 

till etiska regler gällande dessa.  

 Samtliga revisorer ansåg att fristående rådgivningstjänster som 

kan hjälpa företaget att utvecklas är positivt så länge de inte ger 

råd om något som de sedan själva ska granska. 

 

 Hälften av revisorerna uppger att det är en knepig gränsdragning 

gällande vad de får göra och inte göra. 

 

 En majoritet av revisorerna anser att olämpliga områden att 

rådgiva inom är områden där de inte har tillräcklig kompetens. 

Andra områden är värderingsfrågor avtalsvillkor, 

skatterådgivning och moms. 

 

 

 

 

 

Tema 3: Konflikt 

 

 Samtliga revisorer anser att den största risken med fristående 

rådgivningstjänster är självgranskningshotet. Revisorns dubbla roll 

kan leda till en underlåtenhet att kritisera sitt eget arbete och att 

denna risk ökar desto mer involverad denne blir i den fristående 

rådgivningen. 

 

 Majoriteten medger att det existerar ett problem med att det är 

klienten som anlitar revisorn och betalar dennes arvode. 

 

 Metoder för att hantera otydligheter som kan uppstå mellan 

gransknings- och rådgivningsuppdrag är att upprätta separata 

uppdragsbrev för tjänster utöver själva revisionen. 

 

 Majoriteten har inte nekat klienter rådgivning men i vissa fall har 

de själv inte kunnat utföra en viss tjänst och då har de överlämnat 

uppdraget till en kollega på byrån eller efterfrågat annan expertis. 

 

 Samtliga revisorer anser att det största problemet med att en 

revisor både är oberoende granskare och engagerad rådgivare är 

självgranskingsproblematiken. 

 

 Majoriteten av revisorerna beskriver att den vanligaste 

situationen där de upplever att rollerna inte är förenliga är när de 

ger bokföringsråd eller hjälp med redovisningen.  

 

 Majoriteten är överens om att det finns en problematik med att 

det är klienten som anlitar och betalar revisorn men att det 

samtidigt inte finns något bättre alternativ.  

 

 Samtliga revisorer har vid något tillfälle nekat en klient 

rådgivning. För majoriteten har det i dessa fall handlat om 

antingen redovisningstjänster eller servicetjänster som de inte 

har kunnat utföra medan de även var granskade revisor. 
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6. Analys  
I detta avsnitt kopplas resultaten av det insamlade materialet ihop med vår teoretiska 

referensram. Vi har valt att analysera resultaten utifrån de scenarion vi presenterat och tre 

teman: oberoende, fristående rådgivningstjänster och konflikt. Denna analys ska även 

bidra med vår egen tolkning av fakta som vi funnit utifrån empirin i förhållande till den 

teoretiska referensramen.    

 

Som utgångspunkt för vår analys kommer vi att återkoppla till studiens syfte: 

 

”Huvudsyftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för revisorernas förhållningssätt till 

oberoende och hur detta påverkar deras arbete i praktiken. Detta för att kunna få en 

djupare förståelse för den praktiska problematiken kring oberoende och konflikten med 

revisorns dubbla roller. Vidare är ett delsyfte att undersöka om det föreligger några 

skillnader mellan godkända- och auktoriserade revisorers förhållningssätt utifrån 

problemformuleringen. ” 

 

6.1 Scenarierna 

6.1.1 Scenario 1  

Vi kan utifrån vår granskning av det empiriska materialet konstatera att en övervägande 

majoritet av revisorerna anser att den roll Andreas har som påskrivande revisor gör att han 

inte kan utföra marknadsvärderingen. En revisor såg dock inga problem med värderingen. 

Detta avvikande tror vi beror på att denne revisor möjligen kan ha misstolkat situationen i 

scenariot. Flera revisorer nämner att denna form av värdering är väldigt komplext och 

därmed inte kan anses som en del av den revisionsnära rådgivningen, vilket innebär att det 

även finns en inneboende risk som kan leda till att det blir fel i redovisningen på grund av 

detta. Enligt teorin uppstår ett självgranskningshot när revisorn granskar sitt eget arbete, 

vilket i det här fallet innebär att om Andreas ifrågasätter marknadsvärderingen eller 

värderingen av aktierna i dotterbolaget så kommer han att granska sin egen värdering. Detta 

anser revisorerna är ett hot mot oberoendet då risken att revisorn anses som partisk är stor.  

 

Utifrån ovanstående resonemang kan vi uttyda att anledningen till att de inte skulle 

acceptera att utföra värderingen är för att detta skulle innebär en potentiell inter-role 

conflict. Risken för att uppfattas som partisk skulle inte stämma överens med de 

förväntningar som utomstående har på en oberoende granskade revisor.  Vi tolkar 

revisorernas resonemang som sådant att risken att hamna i en situation likande modellen i 

Shenkir & Strawser (1972, s. 16), där man både är granskande revisor och engagerad 

rådgivare, är något man undviker som revisor då detta kan skada bilden av att man är 

oberoende. Genom att skilja på vilka som utför rollerna kan man minimera risken för en 

inter-role conflict (Shenkir & Strawser, 1972, s. 18). Ur samtalen kan vi urskilja att 

revisorerna i en situation som i Scenario 1 skulle ålägga värderingsuppdraget till en kollega 

eller en extern part för att undvika att en rollkonflikt uppstår.  Några av revisorerna nämnde 
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möjligheten att ta fram ett förslag till ett marknadsvärde genom att använda kända 

beräkningsmodeller, för då ansågs det att man inte klivit över oberoendet. 

 

6.1.2 Scenario 2  

En majoritet av de tillfrågade revisorerna framhåller att det i detta scenario finns risk för ett 

vänskaps-/förtroendehot. Enligt analysmodellen kan det uppkomma ett vänskaps-

/förtroendehot om revisorn ska granska någon som denne har en stark personlig relation till 

(FAR Förlag, 2006, s. 130). Den personliga relationen som beskrivs i teorin är mellan 

revisorn och klienten, men i vårt scenario är relationen mellan revisorn och den som har 

upprättat bokföringen. De tillfrågade revisorerna jämställer ändå detta med ett vänskaps-

/förtroendehot och därmed finns risken att revisorn blir alltför välvilligt inställd till 

klientens intressen, vilket innebär att förtroendet för revisorns opartiskhet och 

självständighet kan minska. Revisorerna resonerade kring vårt konstruerade scenario att en 

för god relation mellan parterna leder till att revisorn kanske granskar mindre eller att en 

dålig relation leder till att personliga saker, som är inte är relevanta för revisionen, påverkar 

dennes arbete. 

 

Några revisorer framhåller att det är viktigt hur omvärlden uppfattar deras tidigare relation. 

En extern part kan ställa sig frågande inför revisorns oberoende och hur dennes agerade kan 

påverkas av den tidigare relationen. Detta kopplar vi till det synbara oberoendet som i 

teorin innebär att det inte räcker med att revisorn själv anser att denne är oberoende utan 

revisorn måste också uppfattas som oberoende av omvärlden. För att revisionen ska fylla 

sin funktion så krävs det att det inte förekommer några omständigheter som ger omvärlden 

anledning att ifrågasätta revisorns förmåga till objektivitet (FARs samlingsvolym Revision, 

2012). Enligt vår insamlade empiri framkom det att revisorerna ansåg att om inte 

omvärlden uppfattar dem som oberoende så blir utfallet att revisionsberättelsen riskerar att 

tappa sin trovärdighet. 

 

I vår empiri framkom det att samtliga av revisorerna inte skulle granska mindre eller 

förenkla revisionen med anledning till att de inte enbart kan förlita sig på den som upprättat 

bokföringen. Detta går emot tidigare forskning och det fenomen som Moore et al. (2006) 

beskriver som plausible deniability, där man är mer villig att stödja ett beslut än att bilda 

sin egen oberoende uppfattning. Det framhölls som oerhört viktigt att även om man har 

tidigare erfarenheter av en redovisningskonsult så ska man alltid göra en “sammantagen 

riskbedömning”. Det spelar alltså ingen roll om det är en exmake eller extern 

redovisningskonsult när man utför denna riskbedömning och vi tolkar det som att 

revisorerna inte skulle låta deras förväntningar eller förutfattade meningar var en faktor 

som påverkar deras objektivitet. Däremot kvarstår dock risken att det undermedvetet skulle 

kunna påverka revisorn i enligt med modellen av Guiral et al. (2010). 

  

6.1.3 Scenario 3  

I empirin framgick det att revisorerna ansåg att Martin måste korrigera felet och 

konfrontera de konsekvenser som kan uppstå. En revisor beskrev hur underlåtenhet att 

korrigera det upptäckta felet kan leda till något som i teorin kan beskrivas som Escalation 
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of commitment (Moore et al., 2006). Om Martin skulle fortsätta att “sopa det här under 

mattan”, som den tillfrågade revisorn uttryckte det, så kan det utvecklas till ännu 

allvarligare konsekvenser i framtiden. Att endast vara medveten om direkta konsekvenser 

beskriver Bazerman et al. (2002, s. 100) och Guiral et al. (2010, s. 154) som discounting of 

information. Revisorerna uttrycker att Martin som första åtgärd bör korrigera felet och ta 

konsekvenserna av detta. Detta antyder att dessa konsekvenser, oavsett hur allvarliga de 

blir, inte får leda till en underlåtenhet eller stoppa revisorn från att påpeka brister eller 

utfärda en revisionsberättelse med anmärkningar. Något som även framkom ur den 

insamlade empirin var att en felvärdering av lager, som en avvikande händelse, är vanligt 

förekommande.  I teorin beskrivs risken att revisorn gör ett felaktigt uttalande i 

revisionsberättelsen som revisionsrisk. Utifrån revisorernas resonemang tolkar vi detta som 

att det råder en inneboende risk att exempelvis värdera ett lager då detta är komplicerat.    

 

Några menade att revisorn kan påverkas av att det är en viktig kund. Både de godkända och 

de auktoriserade revisorerna beskrev att största risken med att en betydande del av 

inkomsterna kommer från en dominerande klient är att oberoendet påverkas. Revisorerna 

uttryckte att rädslan för att tappa kunden kan skapa påtryckningar som gör det 

problematiskt att bibehålla oberoendet och anmärka på bristen. I en del av Moral Seduction 

teorin av Moore et al (2006) nämns det att om de ekonomiska incitamenten är för starka 

kan det leda till bristande yrkesmässig etik. När dessa två faktorer inte stämmer överens 

ökar risken för en intressekonflikt. Moore et al. (2006) beskriver detta fenomen som 

Inaccuracies in self-preception. Bara genom att acceptera att man blir ekonomiskt beroende 

av en klient så uppstår det ett oberoendeproblem. Några av revisorerna påpekade dock att 

denna situation är ovanlig med anledningen till revisionsarvodena inte är tillräckliga för att 

kunna leva på en klient, eller att regelverk sätter begränsningar för hur stor del av 

inkomsten som får komma från en klient.  

 

Endast en revisor påpekade att situationen i scenariot kan leda till ett egenintressehot. Vi 

hade förväntat oss att fler av de tillfrågade skulle nämna detta hot utifrån analysmodellen. 

Men även om de övriga inte specifikt nämnde detta hot så tolkade vi att deras resonemang 

utgick ifrån att detta hot föreligger när en revisor får en för stor del av sina intäkter från en 

enda klient.      

 

Bland revisorerna råder det en tveksamhet om hur stor effekt den undermedvetna påverkan 

har. Utifrån Moores et al. (2006)  teori har vi kunnat utläsa att när de kognitiva processerna 

opererar undermedvetet så råder det störst risk för att korruption eller bristande moral 

uppstår. I våra samtal med revisorerna upptäckte vi att majoriteten inte var särskilt 

övertygade om detta men att de ändå medgav att det existerar en risk att man agerar 

annorlunda när man ställs inför problem som berör viktiga klienter. I studien av Guiral et 

al. (2012, s. 155) förklaras hur den undermedvetna påverkan kan ha en effekt på 

revisorernas beslutsförmåga. En begränsning med denna studie har varit att undersöka hur 

Moral Seduction Theory påverkar revisorernas perception. Utifrån våra samtal med 

revisorerna har vi fått en förståelse för hur de skulle resonera och hantera situationer där det 

finns potentiell risk för en undermedveten påverkan, men vi inser att deras svar och 

resonemang kan skilja sig mot hur de verkligen skulle agera i liknande situationer.  
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6.2 Oberoende  
Vår empiri visar att revisorerna beskriver begreppet oberoende på olika sätt. Detta tror vi 

beror på den otydliga definitionen av oberoende. I teorin beskrev vi att innebörden av 

begreppet oberoende har varit och fortfarande är något otydligt för att skapa ett 

handlingsutrymme som inte skulle existera om det hade funnits en tydligare definition. 

Begreppet oberoende används inte, som nämnts i teorin, i lagstiftningen utan ersätts av 

begrepp som opartiskhet, självständighet och objektivitet istället. Det finns även en oklarhet 

vad dessa begrepp verkligen innebär då många författare använder dessa ord synonymt. 

Med detta i baktanke får vi en djupare förståelse för revisorernas olika uppfattningar om 

oberoendets innebörd.  

 

Trots de olika uppfattningarna om begreppet oberoende var de tillfrågade revisorerna dock 

eniga om att en revisor inte ska falla för yttre påtryckningar och att oberoendet anses som 

en central och fundamental förutsättning för utförandet av professionen. En majoritet av 

revisorerna framhävde att oberoende till en väsentlig del handlar om hur tredje part 

uppfattar revisorns relation med kunden, något som i teorin benämns som det synbara 

oberoendet. Enligt vår insamlade empiri känner en majoritet av revisorerna inte till 

begreppen faktiskt och synbart oberoende.  De resonerade sig dock fram till vad begreppen 

kunde innebära och enligt Page & Spira (2005) används de inte enhetligt i vare sig den 

akademiska litteraturen eller i de “etiska koderna” inom redovisningsprofessionen (Page & 

Spira, 2005, s. 307). Detta tolkar vi som att det kan bero på att själva begreppet oberoende i 

teorin är otydligt. 

 

En majoritet av revisorerna anser att analysmodellen är “nummer ett” för att säkerställa 

oberoendet. Revisorerna beskriver den praktiska tillämpningen av modellen som en sorts 

mall eller checklista. Utöver denna tar de stöd av deras yrkesetiska regler som de hanterar 

eventuella hot som de kan upptäcka med analysmodellen. De flesta revisorerna uppgav att 

de ofta ber en kollega om råd när de känner sig osäkra på om de kan vara oberoende. I de 

fall de känner att de inte kan vara oberoende är det oftast någon annan kollega som får ta 

över. I vår teori beskrev vi självgranskningshotet som ett första hot i analysmodellen. Enligt 

Diamant (2004) så uppkommer hotet mot revisorns oberoende först när revisorn inte kan 

utföra återgranskning på ett korrekt sätt (Diamant, 2004, s. 187-188). En parallell kan dras 

till att revisorerna förklarar att de har etiska regler att följa, de får inte ge rådgivning om 

bokföringstekniska delar som sedan ska revideras av samma revisor.   
 

Förutom ovanstående så använder de tillfrågade revisorerna sig av den lagstiftning och de 

rekommendationer som vi nämnde i teorikapitlet som till exempel jävsreglerna och FARs 

rekommendationer som gäller för hela branschen. Andra tillvägagångssätt som nämns är att 

det kan finnas speciella avdelningar på byrån som arbetar med oberoendefrågor och 

upprättandet av ISQC 1-handböcker. Detta tolkar vi som att revisorerna följer de regelverk 

som finns tillgodo men att de även söker internt stöd och att båda dessa delar är viktiga för 

att säkerställa oberoendet. 
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6.3 Fristående rådgivningstjänster  
I inledningen beskrev vi skillnaden mellan vad som är fristående rådgivning och vad som är 

rådgivning som tillhör revisionen, även kallat revisionsnära rådgivning. I empirin framkom 

det att detta är en svår gränsdragning. Revisorerna menade att det ibland kan vara svårt att 

skilja mellan vad som är revisionsnära rådgivning och vad som istället är fristående 

rådgivning. I teorin beskrev vi att det som hör till revisionsrådgivning begränsas både av 

revisorns legala uppgifter och den kompetens som klienten har. Revisorn får inte ha ett 

sådant inflytande över klientens redovisning och bokföring att denne sedan ska ta ställning 

till sina egna tidigare redovisnings- och bokföringsinsatser. Här kan vi urskilja ett samband 

mellan den otydliga lagstiftningen och revisorernas upplevda gränsdragningsproblematik 

som kan uppkomma kring detta. Enligt Prop. 2000/01:146, som vi nämnde i teorin, går det 

inte att reglera i lagen exakt var gränsen går mellan revisionsnära rådgivning och annan 

rådgivning utan att dessa frågor bör klargöras genom utvecklingen av god revisors- och 

revisionssed via domstolarnas praxis (Prop. 2000/01:146, s. 42). 

 

Revisorerna berättar att de inför en fristående rådgivningstjänst måste utvärdera oberoendet 

och analysera om det finns något som påverkar detta eller förhindrar dem från att utföra 

uppdrag. En majoritet av revisorerna ansåg att fristående rådgivningstjänster som kan 

hjälpa företaget att utvecklas är positivt så länge revisorns oberoende inte hotas. 

Revisorerna förklarade att eftersom de känner klienten så är det möjligt att snabbt och 

enkelt ge svar på olika frågor så det blir både mer tidseffektivt och billigare för klienten, 

vilket vi finner stöd för genom Svanström & Sundgrens artikel (Svanström & Sundgren, 

2012, s. 54-55). 

 

I teorins lyfts det fram att om revisorn både tillhandahåller fristående rådgivning och 

granskning finns risken att revisorn undviker att rapportera eventuella brister när den 

granskar trovärdigheten i sitt eget konsultarbete (Simnuic, 1984, s. 679). Detta 

överensstämmer med det som framkom i intervjuerna där en samstämmig majoritet pekade 

ut att de dubbla rollerna kan leda till en underlåtenhet att kritisera sitt egna konsultarbete. 

Självgranskningsproblematiken beskrevs som det största hotet och det framgick även av 

empirin att detta hot ökar desto mer involverad revisorn blir i den fristående rådgivningen.    

Sammanfattningsvis ansåg revisorer att områden där det är olämpligt att ge fristående 

rådgivningstjänster är avancerad skatterådgivning och skatteupplägg. De kan exempelvis 

inte utföra större skatteupplägg till kunden och revidera samma sak som de precis har gett 

råd om för då uppstår självgranskningsproblematiken. Vår tolkning är att avancerad 

planering av en klients skatteupplägg är något man undviker som granskade revisor med 

anledning av att risken för självgranskning blir för påtaglig.  

 

 6.4 Konflikt  
Liknande situationen och resonemangen i Scenario 1 kan vi antyda att de dubbla rollerna 

som granskare och rådgivare är problematiska att kombinera för att det existerar en stor risk 

för att en inter-role conflict uppstår. Denna typ av rollkonflikt uppstår enligt teorin när 

kraven på olika arbetsrelaterade roller är oförenliga (Lui et al., 2001, s. 471) och vi kan 

utifrån empirin konstatera att revisorerna anser att rollerna som engagerad rådgivare och 

oberoende granskare inte är förenliga.  
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Det framgick av empirin att den vanligaste situationen när rollerna inte är förenliga uppstår 

när revisorn på något sätt ska ge bokföringsråd och hjälpa till med redovisningen. Även om 

några av revisorerna menade att denna typ av konflikt “hör till vardagen” så är vår 

tolkning att revisorerna är väldigt medvetna om att exempelvis bidra med 

bokslutsdispositioner eller ställningsantaganden i bokföringen kan innebära stora risker för 

att självgranskning uppstår. Därför är det även vanligt förekommande att revisorerna nekar 

klienter vissa typer av rådgivningstjänster. Med stöd av empirin kan vi påvisa att det oftast 

är redovisningstjänster och andra typer av servicetjänster som revisorn själv inte kan utföra 

samtidigt som denne även är granskade revisor.     

 

I teorin beskrivs en av de mest påtagliga intressekonflikter som den egenskapen att revisorn 

anställs och får betalt av klienten (Clements et al., 2012, s. 270; Jamal, 2008, s. 123). 

Majoriteten av revisorerna medger att det existerar ett inneboende problem med detta 

system. Problemet ligger, som vi kan utläsa av empirin, i själva kundrelationen mellan 

revisorn och klienten. Att påpeka för en klient att denne har fel eller brister i sina 

räkenskaper en viktig del i utövandet av professionen. Men samtidigt finns risken att denna 

relation begränsar revisorns objektivitet om det samtidigt värnas för mycket om relationen.  

Moore et al. (2006) menar att relationen mellan revisorn och klienten bör lämnas intakt 

men att strängare regleringar bör införas för att stärka oberoendet. Utifrån teorin och 

empirin är vår tolkning att det skulle vara problematiskt att införa åtgärder som skulle 

begränsa relationen mellan revisorn och klienten, då det även finns positiva fördelar med 

denna relation.   

 

Vi kan uttyda att revisorerna har skilda inställningar till att revisorn skulle vara statligt 

anställd. Några uttrycker att detta skulle vara en potentiell lösning på oberoende-

problematiken, medan andra är mer skeptiska och menar att det skulle vara en kostsam 

lösning för samhället. Det som majoriteten är överens om är att statlig anställning skulle 

leda till att revisorns oberoende skulle stärkas. Vår tolkning är även att revisorerna medger 

att de skulle vara mindre styrda av kundrelationen om arvoderingen skedde statligt.        

 

Några revisorer beskrev för oss hur de upplever vissa begränsningar med denna relation 

speciellt när det gäller mindre bolag som ska granskas. En revisor beskrev även att det kan 

uppstå en konflikt där arvodet sätter en begränsning för hur mycket granskning som 

revisorn kan utföra. Om klienten säger nej till fortsatt granskning så hamnar revisorn i en 

svår situation. Vad vi kan uttyda av detta är att kunden i viss mån kan påverka hur mycket 

granskning som sker och att detta inte skapar goda förutsättningar för en utförlig oberoende 

granskning.  

 

Hanteringen av hur revisorerna skiljer på ett gransknings- och rådgivningsuppdrag sker 

oftast genom att det upprättas specifika uppdragsbrev för fristående rådgivningstjänster. 

Revisorerna berättade även att de kan vända sig internt till en kollega för att rådgöra hur 

otydligheten ska hanteras. Utifrån revisorernas resonemang råder det inget större problem 

att skilja på gransknings- och rådgivningsuppdrag. Vi kunde utläsa att det finns olika sätt 

att hantera detta antingen genom som tidigare nämnt separata uppdragsbrev, rådgöra med 

kollegor och att ha en tydlig kommunikation med klienten. En viktig aspekt som framkom 

under empirin är att revisorernas tolkning av revisionsnära rådgivning möjligtvis kan skilja 
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sig åt vilket skulle påverka gränsdragningen mellan revisionsnära- och fristående 

rådgivning. 

   

6.5 Skillnader mellan godkända- och auktoriserade revisorer gällande 

empirin 
Som vi beskrev i kapitel 4 valde vi att i urvalsprocessen dela upp revisorerna i två grupper: 

godkända och auktoriserade revisorer. Vi ansåg det som rimligt att anta att det finns en 

skillnad vad gäller nivån på den formella kompetensen mellan dessa. I detta avsnitt redogör 

vi för de skillnader vi funnit utifrån empirin och lyfter även fram vår tolkning av dessa 

skillnader. 

 

En skillnad som framgick av empirin var att hälften av de auktoriserade revisorerna 

påpekade att marknadsvärdet i det första scenariot skulle kunna beräknas med hjälp av en 

känd beräkningsmodell. Detta för att ta fram ett förslag till ett marknadsvärde och 

presentera det för klienten snarare än att göra en regelrätt marknadsvärdering. Vår tolkning 

är att de auktoriserade revisorernas bredare formella kompetens möjliggör för dessa att 

finna motåtgärder så att deras oberoende kan upprätthållas. En majoritet av de godkända 

revisorerna ansåg istället att en extern part som utför marknadsvärderingen skulle kunna 

vara en motåtgärd för att oberoendet inte ska hotas. En tydlig skillnad vi fann var att de 

godkända även skulle rådgöra med en senior revisor eller kollega angående de hot som kan 

uppstå i det första scenariot. Detta tolkar vi som att de godkända revisorerna vid 

otydligheter och oberoendefrågor ofta tar stöd av extern eller intern kompetens, medan de 

auktoriserade revisorerna arbetar mer självständigt och därmed inte har samma behov av 

extern konsultation.    

 

Vidare framkom att de auktoriserade revisorerna framhävde positiva fördelar med 

fristående rådgivningstjänster medan de godkända istället lyfte fram gränsdragnings-

problematiken mellan revisionsnära- och fristående rådgivning. Denna problematik var 

inget som de auktoriserade revisorerna lade särskilt stor vikt utan menade uttryckligen att 

de kunde åtskilja olika typer av rådgivning. Vår tolkning är att detta dels beror på 

erfarenhet, dels att de även genom sin formella kompetens tydligare kan definiera när 

rådgivningen övergår till att klassificeras som fristående.     

 

I vår empiri framkom att de auktoriserade revisorerna ansåg att det är olämpligt att rådgiva 

om områden där de inte har tillräcklig kompetens. Andra viktiga områden de nämnde var 

bland annat skatterådgivning och värderingsfrågor. När vi frågade de godkända revisorerna 

lyfte de fram att just skatterådgivning kan vara särskilt problematiskt. Som förklaring till 

detta uppger de godkända revisorerna att “etiska regler” sätter begränsningar för vad som är 

tillåtet och moraliskt acceptabelt att utföra vad gäller exempelvis skatteupplägg. Här 

uppfattade vi en skillnad i resonemang mellan dessa två grupper av revisorer. De godkända 

framhöll den etiska aspekten som viktigast när det gäller olämpliga områden att utföra 

fristående rådgivningstjänster. Utifrån de auktoriserade revisorerna resonemang tolkar vi 

det som att det snarare handlar om revisorns kompetens som sätter gränserna för vad som är 

olämpliga områden. Det gemensamma vi observerade var dock att båda grupperna ansåg att 
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mer avancerad skatterådgivning bör undvikas när revisorn samtidigt är den som har hand 

om revisionen.  

 

6.6 Nya insikter  
Avslutningsvis vill vi bidra med de nya insikterna som framkommit. En intressant aspekt 

som uppkom under insamlingen av empirin var hur vissa revisorer anser att det är ett 

problem att mindre aktiebolag går under samma reglering som större börsnoterade bolag. 

Därmed sker en generalisering när det diskuteras kring oberoende som innebär att mindre 

aktiebolag påverkas av lagstiftning som utifrån revisorernas resonemang inte är anpassad 

för dessa typer av mindre bolag. Enligt Diamant (2004) finns det dock ett skäl till 

oberoende-regleringen och det är för att förhindra att revisorns får för stort inflytande i 

bolaget (Diamant, 2004, s. 270).  De revisorer som påpekade denna generalisering arbetar 

för revisionsbolag som arbetar med mindre aktiebolag. Därmed ligger det möjligtvis ett 

större intresse för införandet av enklare regelverk för mindre aktiebolag hos dessa revisorer 

än hos de övriga.      

 

Vidare framkom det att revisorerna även ansåg att omfattningen av intressenter till det 

bolag som revideras har betydelse. Desto färre intressenter ett bolag har desto mindre är 

riskerna för att oberoende-problematik eller konflikter ska uppstå. Vi har i denna studie valt 

att inte diskutera intressentmodellen, som är ett grundläggande ekonomiskt begrepp, men 

vår tolkning är att vi utifrån dessa resonemang återigen kan utläsa att revisorerna anser att 

ett mitigerande av oberoende-reglerna skulle underlätta för mindre aktiebolag.   

 

En revisor menade att begränsa möjligheterna för revisorer att agera som engagerad 

rådgivare skulle innebära att yrket möjligtvis skulle uppfattas som mindre attraktivt och att 

färre skulle söka sig till branschen. Ett konkret exempel skulle vara om ett förbud mot 

fristående rådgivningstjänster skulle antas och implementeras. I vår studie har det 

framkommit att vissa revisorer är mer rådgivningsinriktade än andra och det tolkar vi som 

att det finns två olika typer av revisorer: en granskade och en mer konsultinriktad. Vår 

tolkning är att om regleringar skulle leda till för omfattande begränsningar för en revisor att 

agera som rådgivare så skulle de mer konsultinriktade troligtvis söka sig till andra 

branscher.  
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7. Slutsatser & rekommendationer 
I detta kapitel presenteras våra sammanfattande slutsatser som vi har uppnått utifrån vår 

analys av empirin. Vårt syfte med uppsatsen är att skapa en djupare förståelse för 

revisorernas förhållningssätt till oberoende och hur detta påverkar deras arbete i 

praktiken. Ett delsyfte är att undersöka om det föreligger några skillnader mellan 

godkända- och auktoriserade revisorers förhållningssätt. Utifrån de slutsatser vi 

presenterar lämnar vi även rekommendationer till berörda parter och ger förslag till 

vidare forskning. Med detta avslutande kapitel ämnar vi att på ett koncist sätt ge svar på 

vår problemformulering som lyder: 

 

 Hur upplever och hanterar revisorer den konflikt som kan uppstå i den dubbla 

rollen som rådgivare och oberoende granskare? 

 

7.1 Hur revisorerna upplever och hanterar de dubbla rollerna 
 

Inter-role conflict och självgranskningshot 

Shenkir och Strawsers (1972) studie visade att en inter-role conflict kan uppstå när revisorn 

både har hand om granskningen och ger fristående rådgivning. Vår analys av empirin 

antyder att risken är stor att denna typ av rollkonflikt uppstår när revisorn besitter de dubbla 

rollerna. Det största hotet med dessa roller visar sig enligt vår analys vara 

självgranskningshotet som är närvarande i en övervägande del av empirin. Revisorerna 

upplever att de vanligaste situationerna där rollerna inte är förenliga är när revisorn ska ge 

bokföringsråd, ta ställning till poster i redovisningen och vid mer avancerad 

skatterådgivning. Som slutsats kan vi fastställa att dessa roller är svåra att förena och att 

självgranskningshotet ökar med revisorns involvering i den fristående rådgivningen.       

 

 

Inneboende konflikter 

Vår uppfattning är att revisorn hela tiden befinner sig i gränslandet där det finns risker för 

att roll- och intressekonflikter uppstår.  Det tolkar vi som att det finns inneboende 

konflikter i själva utövandet av professionen och även i systemet hur revisorn anställs och 

arvoderas av klienten. Vi kan som en av våra slutsatser notera att detta system skapar den 

mest påtagliga intressekonflikten. De tillfrågade revisorerna i vår studie är medvetna om att 

denna intressekonflikt existerar och risken att den kan påverka revisorn. Trots detta kan vi 

utifrån vår empiri och den befintliga teorin konstatera att det i dagsläget inte finns något 

alternativ som skulle vara realistiskt att implementera, som exempelvis att staten anställer 

och arvoderar revisorn.   

 

 

Undermedveten påverkan 

Gällande hur stor effekt den undermedvetna påverkan har råder det skilda åsikter om. En 

del forskning som presenterats i vår teori pekar på att den undermedvetna påverkan är det 

största problemet gällande urholkandet av revisorns oberoende. En slutsats vi kan klarlägga 

utifrån vår analys av revisorernas resonemang gällande det tredje scenariot, är att det i 

praktiken existerar en låg risk för det som Moore et al. (2006) beskriver som Inaccuracies 
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in self-perception, då regelverk sätter arvodesbegränsningar för hur mycket inkomst en 

klient får inbringa. Tidigare forskning har även påvisat plausible deniability som en del av 

denna gradvisa urholkning av revisorns oberoende. Vårt resultat pekar på att revisorerna 

motverkar detta genom att göra en riskbedömning i varje situation och inte låta deras 

objektivitet påverkas av förväntningar eller förutfattade meningar. De resultat vi presenterat 

skiljer sig från tidigare studier men vi kan konstatera att den undermedvetna påverkan ändå 

riskerar att ha en inverkan på revisorns agerande när denne ställs inför intressekonflikter 

eller konflikter mellan de dubbla rollerna.         

 

Oberoendebegreppet  

Vi kan som slutsats fastställa att det i praktiken är lika otydligt som i teorin hur 

oberoendebegreppet ska definieras. Men även om definitionen är otydlig så är vår tolkning 

att revisorerna ändå upplever oberoendet som en central och fundamental förutsättning. Vi 

fann i vår studie att revisorerna resonerar betydande kring hur omvärlden uppfattar deras 

oberoende, det som i teorin benämnts som synbart oberoende. Resultatet av vår analys visar 

att det synbara oberoendet är en betydande faktor ur många aspekter. En av dessa aspekter 

som vi funnit är att även om det faktiska oberoendet föreligger så har det mindre betydelse 

om inte omgivningen uppfattar revisorn som oberoende. Ytterligare en aspekt kan vara att 

eftersom det föreligger en gränsdragningsproblematik mellan revisionsnära- och fristående 

rådgivning så är vår tolkning att det upplevs som viktigare för revisorerna att uppvisa ett 

synbart oberoende. 

 

Skillnader mellan godkända- och auktoriserade revisorers resonemang 

Utifrån vår analys över de skillnader vi funnit kan vi konstatera att formell kompetens och 

erfarenhet spelar roll för hur revisorerna upplever och praktiskt hanterar den problematik 

som kan uppstå i det dagliga utövandet. Vi kan även konkludera att formell kompetens 

påverkar hur gränsdragningen mellan olika typer av rådgivning upplevs. Kompetensen har 

även visat sig vara betydelsefull för hur de auktoriserade upplever vad som är olämpliga 

områden att rådgiva inom. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de skillnader vi funnit kan härledas till revisorns 

formella kompetens.  Detta påverkar hur de sedan hanterar den konflikt som kan uppstå 

mellan den granskande och rådgivande rollen. Slutligen kan vi utifrån vår analys presentera 

att de auktoriserade revisorernas formella kompetens leder till att de inte upplever 

konflikten mellan de olika rollerna lika problematisk som de godkända. Detta beror på att 

auktoriserade revisorer har större insikt i vilka motåtgärder som kan användas för att 

upprätthålla oberoendet.  

 

 

Svar på vår problemformulering  

Det framkom i vår empiri att det uppstår svåra gränsdragningar för revisorerna gällande vad 

som är revisionsnära- eller fristående rådgivning, samt vad de kan och är tillåtna att göra 

gällande dessa. En av våra slutsatser är att det beror på hur revisorerna väljer att tolka 

denna gränsdragning och att detta påverkar hur de upplever och hanterar konflikten som 

kan uppstå mellan de dubbla rollerna. Det har även framkommit att revisorerna upplever 

konflikter på ett annorlunda sätt än vad vi kan konstatera utifrån vår teoretiska referensram. 

Vår tolkning är att revisorerna inte betonar att dessa konflikter skapar oberoende-problem i 
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samma utsträckning som tidigare forskning visar. Vi kan fastslå att anledningen till detta 

beror på att konflikter är något som revisorerna upplever och hanterar i det dagliga 

utövandet av professionen. För att hantera dessa konflikter tar de stöd av praktiska 

tillvägagångssätt och metoder som exempelvis genomgången av hoten i analysmodellen. 

En praktisk hantering som används för att särskilja fristående rådgivningstjänster från övrig 

rådgivning är att upprätta separat uppdragsbrev.  Utifrån vår studie har det även 

framkommit att en viktig del i hanteringen av oberoendefrågor innefattar att rådgöra med 

kollegor för att erhålla internt stöd. Vi kan konstatera att detta är det vanligaste 

tillvägagångssättet utöver analysmodellen när en revisor är osäker på om det föreligger ett 

hot mot oberoendet. 

 

7.2 Forskningsbidrag    
Denna studie är utförd utifrån revisorernas perspektiv för att kunna studera hur revisorerna 

upplever och hanterar problem som kan uppstå med de dubbla rollerna. Studiens teoretiska 

bidrag är ur tre aspekter. För det första är denna studie är unik därför att vi utifrån konflikt-

teorier kunnat klargöra vilka bakomliggande faktorer som är upphov till konflikten mellan 

rollerna. Utifrån den insamlade empirin och vår analys av denna har vi funnit två 

bakomliggande faktorer. Dessa faktorer är;   

 

 

 Klienten anställer och arvoderar revisorn  

 

 Svåra gränsdragningar mellan revisionsnära- och fristående rådgivning.  

 

För det andra har vi genom vår analys även funnit hur revisorerna förhåller sig till 

inneboende konflikter och uppkomsten av en inter-role conflict om revisorn agerar som 

oberoende granskare och engagerad rådgivare. Våra resultat kan bidra till fortsatt forskning 

inom dessa områden och inte endast studier inom revision, utan även i till fortsatta studier 

inom konflikt-teori. 

 

Slutligen kan vår studie bidra med att förklara revisorernas beteende utifrån en kvalitativ 

metod och ge en insikt i hur revisorerna upplever och hanterar konflikten som granskare 

och rådgivare. Vi argumenterade i inledningen av denna uppsats att det finns vissa 

begränsningar med att använda en kvantitativ metod när det kommer till att studera 

oberoende. De flesta kvantitativa studier, har som tidigare nämnts, använt 

revisionsberättelsen för att studera detta och dessa har visat ett varierande resultat.  

 

Chrystelle (2006) använde sig av en kvalitativ metod som inriktade sig på 

revisionsprocessen för att studera oberoende och revisionskvalité (Chrystelle, 2006, s. 154). 

Balansen mellan oberoende och kompetens skapar enligt Chrystelle revisionskvalité. Vi 

kan konstatera att vi vår analys fann att kompetens har stor betydelse för att upprätthålla 

oberoendet. Särskilt de auktoriserade revisorerna framhöll detta. Medan Chrystelle (2006) 

intervjuade både revisorer och klienter är vår studie ur revisorernas perspektiv där dessa har 

fått möjligheten att både genom scenarier och intervjufrågor resonera sig fram till olika 

svar. Ytterligare en kvalitativ studie i vår teoretiska referensram är en studie av Joe och 

Vandervelde (2007). Deras experiment visade att det sker en kunskapsöverföring när 
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samma revisor utför både granskning och fristående rådgivningstjänster (Joe & 

Vandervelde, 2007, s. 484). Under studiens gång uttryckte revisorerna liknande fördelar 

som Joe och Vandervelde (2007) fann i sin studie. Eftersom vi valde revisorernas 

perspektiv är vi medvetna om att detta inte ger en helt objektiv bild av dessa upplevda 

fördelar. För att uppnå denna objektivitet skulle vi även behöva undersöka klienternas 

perspektiv.      

 

Vår kvalitativa studie bidrar till att studera oberoende och konflikten mellan de dubbla 

rollerna ur ett perspektiv som inte genomförts tidigare. Vi har inte funnit någon studie med 

liknande utgångspunkt och har därmed svårt att jämföra våra huvudresultat med de tidigare 

kvalitativa studier vi funnit.  

 

7.3 Praktiska rekommendationer 
Genom denna studie har det visat sig att det förekommer svåra gränsdragningar mellan vad 

som kan anses som revisionsnära tjänster och fristående rådgivningstjänster. Trots att vi 

genom teorin är medvetna om att lagstiftare vill skapa ett handlingsutrymme så kan detta 

vara för omfattande enligt vår empiri.  Därför är en rekommendation till FAR att vidta 

åtgärder dels för att förtydliga revisionsnära och fristående rådgivningstjänster, dels 

förtydliga oberoende-begreppet. Detta skulle skapa tydligare riktlinjer för revisorerna att 

förhålla sig till. 

 

Det har även framkommit att en del av de tillfrågade revisorerna anser att oberoende-

reglerna bör mitigeras för mindre aktiebolag. Vi är medvetna om att incitamenten för 

oberoende-regleringen är att revisorn inte ska få ett för stort inflytande. Trots detta 

rekommenderar vi att lagstiftarna bör se över oberoende-reglerna för mindre aktiebolag 

som har färre intressenter och enklare ägarstruktur. Detta med anledning till att underlätta 

för mindre aktiebolag att nyttja revisorns kompetens. 

 

Med denna studie har vi uppmärksammat gränsdragnings-problematiken gällande 

rådgivning som främst visat sig finnas hos de godkända revisorerna. Utifrån denna 

observation vill vi rekommendera revisorerna och revisionsbyråerna att organisera interna 

workshops där både etiska aspekter och den ovanstående gränsdragnings-problematiken 

diskuteras. Vårt förslag är att revisionsassistenter, godkända- och auktoriserade revisorer 

ska delta för att lyfta fram olika scenarier och diskutera olika ställningstaganden. Detta för 

att öka revisorernas medvetenhet kring etiska ställningstaganden samt olika motåtgärder 

som kan vidtas för att säkerställa oberoendet. 

    

7.4 Förslag till vidare forskning 
En aspekt som vi inte undersökt i denna studie är hur detta påverkar oberoendet på 

firmanivå. I studien av Shenkir och Strawser (1972) menar författarna att trots att olika 

avdelningar har hand om granskningen och rådgivningen finns ändå risken att dessa 

grupper samverkar (Shenkir & Strawser, 1972, s. 18). Vi har diskuterat och undersökt hur 

detta påverkar den individuella revisorn men på firmanivå kvarstår fortfarande risken att 

dessa två funktioner inverkar på varandra. Därför bör forskning i framtiden fokusera på hur 

oberoende-problematiken och konflikter hanteras på firmanivå.  
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Vi anser att det krävs mer forskning för att klarlägga hur de kognitiva processerna verkar 

och vad den undermedvetna påverkan har för effekt i konflikten mellan revisorns dubbla 

roller samt hur dessa skiljer sig åt mellan godkända- och auktoriserade revisorer. Vi har 

med denna studie försökt att klarlägga denna kognitiva process och vi anser att den 

forskning som hittills presenterats inte är tillräcklig och att det krävs mer studier inom detta 

fält. Den forskning vi funnit som behandlar rollkonflikter i samband med revision kan 

anses som aningen föråldrad och därmed vill vi uppmana till vidare forskning. 

 

7.5 Diskussion kring studiens samhälleliga och etiska aspekter 
Det framkom enligt vår empiri och analys att revisorn ständigt ställs inför många etiska 

dilemman i vardagen. Revisorns samhälleliga och etiska aspekter var inget vi valde att ta 

med i vår teoretiska referensram eftersom vi fokuserade på konflikten gällande oberoende 

och de dubbla rollerna som granskare och rådgivare. Dessa aspekter har visat sig 

betydelsefulla genom många resonemang och ställningstaganden som vi observerat i denna 

studie. Framför allt när det gällde skattefrågor beskrev revisorerna att det blev särskilt 

tydligt att ta hänsyn till etiska regler. Om revisorn inte förhåller sig till de etiska regler som 

finns och samhället inte har det förtroende som krävs för revisorns funktion som granskare 

och rådgivare blir utfallet av revisionen inte trovärdigt. Detta skulle i sin tur skapa en stor 

osäkerhet för de intressenter som finns. Detta har visat sig i de skandaler som uppdagats 

under det senaste decenniet som exempelvis Enron. Revisorns oberoende syftar därmed till 

många aspekter som juridiska, sociala och ekonomiska och är därmed en grundpelare för att 

revisorn ska kunna upprätthålla allmänhetens förtroende. 

 

Som vi nämnde i inledningen spelade oberoendet en stor roll i de skandaler som skett och 

detta har lett till en stark misstro mot revisionens verkan. Genom att lyfta fram revisorernas 

perspektiv och förhållningssätt till oberoende och den problematik som dessa kan ställas 

inför kan det skapa en större förståelse. Därmed kan vår studie bidra till diskussionen kring 

revisionens funktion och oberoende-problematiken utifrån en större medvetenhet kring 

revisorns dubbla roller. Detta skulle kunna stärka tilltron för revisorernas arbete och 

därmed gynna samhället på lång sikt.  

  

Den konflikt vi diskuterat genom denna uppsats visar sig betydelsefull ur många 

samhälleliga och etiska kriterier. Det existerar många svåra gränsdragningar och etiska 

dilemman där det uppstår gråzoner. Vår studie har belyst några av dessa och förklarat hur 

konflikten uppstår, men även hur den upplevs av revisorer.      
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8. Sanningskriterier 
I detta kapitel ämnar vi att sammanfatta och presentera en utvärdering av vår studies 

giltighet. Syftet är att öka trovärdigheten och beskriva hur studien uppfyller det vi avsett att 

undersöka. Genom att diskutera sanningskriterier kan vi påvisa att vår insamlade empiri 

har koppling till verkligheten och kan anses som trovärdig. Detta kapitel inleds med en 

förklaring till varför traditionella sanningskriterier såsom reliabilitet, generaliserbarhet 

och validitet kan innebära problem vid kvalitativa studier. Vidare diskuteras de alternativa 

kriterier vi valt för att bedöma giltigheten av vår studie. Dessa kriterier är trovärdighet och 

äkthet.  

 

8.1 Kritik och diskussion kring datainsamlingens kvalité   
Ett kvalitativt angreppssätt och valet av en semi-strukturerad intervju kan innebära vissa 

problem gällande datainsamlingens kvalité. Dessa problem gäller: reliabilitet, olika former 

av bias, generalisering och validitet. Anledningen till varför vi diskuterar dessa är för att 

lyfta fram de risker som kan haft en verkan på studien och tydliggöra våra motiv till varför 

vi valt att diskutera alternativa sanningskriterier  

 

Att uppnå en hög grad av reliabilitet anses vara en utmaning i den kvalitativa forskningen 

(Ryen, 2004, s. 16). En anledning till detta är avsaknaden av standardisering som kan leda 

problem med reliabilitet (Saunders et al., 2012, s. 381). Vissa forskare anser dock att 

reliabilitet bara angår den kvantitativa traditionen (Ryen, 2004, s. 16). Vi är även medvetna 

om att det kan förekomma olika typer av bias. Enligt Saunders et al. (2012) kan denna bias 

antingen uppstå oss som genomför intervjuerna eller hos undersökningspersonerna 

(Saunders et al., 2012, s. 381). Genom att tydliggjort vår förförståelse kan den potentiella 

bias som föreligger hos oss som författare minimerats. Bias som förelåg hos 

undersökningspersonerna har dock varit svårare att kontrollera och därmed en faktor som 

kan ha påverkat på studien. Vi kommer inte heller ha möjlighet att generalisera resultatet 

och det beror på det mindre urvalet som inte kan anses representera hela populationen. 

Ytterligare ett problem med kvalitativ intervju är validiteten (Saunders et al., 2012, s. 382; 

Ryen, 2004, s. 17). Detta syftar till hur väl vi lyckats erhålla access till 

undersökningspersonernas tolkningar och handlingssätt och hur väl vi lyckats tolka den 

information vi erhållit genom intervjuerna (Saunders et al., 2012, s. 382). Risken finns att 

det inte lyfts fram avvikande fall och därmed minskar validiteten (Ryen, 2004, s. 17). Dock 

har vi haft detta i åtanke och försökt att betona eventuell mångfald och motsägelser genom 

empirin. Med anledning till problemen som beskrivits har vi valt att använda två alternativa 

sanningskriterier som vi finner passande för att stärka giltigheten i vår studie, nämligen 

trovärdighet och äkthet. 

 

8.2 Trovärdighet 
Vi har valt att diskutera trovärdigheten utifrån dess fyra begrepp; tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera.  
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Tillförlitlighet 

För att uppnå kriteriet för tillförlitlighet har vi använt oss av en metod som kallas 

respondentvalidering. Denna metod syftar till att erhålla en bekräftelse på att den verklighet 

som vi förmedlat är korrekt.  (Bryman & Bell, 2005, s. 307-308) Efter att vi hade 

sammanställt empirin skickade vi ut denna till respektive undersökningsperson. Vi valde att 

inte bifoga analysen eftersom denna bestod av våra tolkningar och teoretiska kopplingar 

och därmed mindre intressant för personerna som deltog. Däremot fick dessa personer 

chansen att ta del av den färdiga studien och då även analysen och slutsatser. En påtaglig 

risk med att förmedla den empiriska sammanställningen är risken att deltagarna vill 

censurera vissa delar. Dock hade ingen av revisorerna som deltog i studien några 

invändningar mot den sammanställda empirin och detta bekräftar att den verklighet vi 

förmedlat ger en rättvis och korrekt bild.        

 

Överförbarhet 

Överförbarhet innebär vid kvalitativa studier att fokusera på att beskriva och lämna en 

utförlig redogörelse av kontexten (Bryman & Bell, 2005, s. 307). Det har varit 

problematiskt att lyfta fram och ge en rättvis bild av den kontext som insamlingen av 

empirin genomfördes i. Detta beror på att vi inledningsvis lovade undersökningspersonerna 

en hög grad av konfidentialitet, därmed skulle en allt för detaljerad beskrivning av 

kontexten innebära en större risk att dessa personer blev identifierbara. Vi har istället 

försökt att ge utförliga redogörelser och citerade resonemang för att läsaren själv ska kunna 

bilda sig en uppfattning om den kontext som revisorerna möter konflikter i. Därmed är det 

upp till läsaren att bedöma hur överförbara resultaten i denna studie är. 

 

En diskussion vi dock vill lyfta gällande detta kriterium är överförbarheten till andra 

grupper av revisorer. Utöver den grupp av revisorer som vi grundar våra slutsatser på, som i 

huvudsak är externa revisorer, skulle även resultatet kunna överföras till gruppen av 

internrevisorer. Detta med anledning till att internrevisorn dels agerar som en försäkrande 

roll inom en organisation, dels bidrar med rådgivning och konsulterande tjänster. Därmed 

finns riskerna att denna grupp möter liknande rollkonflikter som externa revisorer och en 

likartad studie hade varit möjlig att genomföra utifrån internrevisorers perspektiv.  

 

Pålitlighet 

Eftersom reliabilitet inte ansetts som ett passande kriterium har vi istället valt att diskutera 

dess motsvarighet till kvalitativa studier, pålitlighet (Bryman & Bell, 2005, s. 307).  Under 

studiens gång har vi regelbundet haft möten med vår handledare som granskat våra 

metodologiska och praktiska val. Vi har även haft arbetsseminarier där de val som påverkat 

studiens utformning har granskats. Därmed har våra val möt konstruktiv kritik och gett oss 

möjlighet att vara eftertänksamma och eventuellt ändra de val som inte passat studiens 

inriktning. Med anledning till att vår studie har genomgått dessa regelbundna granskningar 

kan vi påvisa att vår studie, ur detta sanningskriterium, håller en hög nivå.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera  

Som forskare är det viktigt att inte låta personliga värderingar påverka utförandet eller 

slutsatserna i studien (Bryman & Bell, 2005, s. 307). Denna studie har skrivits av två 

författare vilket gett oss möjlighet att kritisera och diskutera varandras åsikter och förslag 

om hur studien bör utformas. Vi anser att detta har minskat risken för att personliga 
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värderingar påverkat uppsatsen och dess slutsatser. Vi har även lämnat en detaljerad 

redogörelse i kapitel 4 över våra praktiska val, vilket tydliggör studiens tillvägagångssätt.  

 

8.3 Äkthet  
Äkthet innebär att beakta mer generella frågor som berör forskningspolitiska konsekvenser 

(Bryman & Bell, 2005, s. 309). Ett kriterium är att ställa frågan om studien återger en 

rättvis bild av det som har studerats.  Det är upp till oss som forskare att förmedla att 

undersökningen ger en rättvis bild av deltagarnas åsikter och uppfattning om verkligheten. 

Denna studie har ämnat att beskriva hur revisorerna upplever verkligheten och deras bild av 

konflikten med de dubbla rollerna, därmed finns möjligheten att andra intressenter inte 

uppfattar detta på samma sätt.  Genom att vara objektiva när vi transkriberat intervjuerna 

och lyft fram material till empirin så har vi försökt att förmedla en rättvis bild utifrån 

revisorernas perspektiv.  Vi har även haft i åtanke att lyfta fram olika åsikter och mångfald 

för att erhålla en bredare bild som speglar den studerade verkligheten. Alla dessa åtgärder 

anser vi bidragit till att stärka autenticiteten i vår studie.   
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Appendix 1: Sammanställning över tidigare forskning kring 

oberoende och fristående rådgivningstjänster 

Årtal Författare Land Privat/publikt 

företag 

Typ av studie, 

variabler 

Slutsats 

2002 De Fond, Mark, 

L., 

Raghunandan, 

K., 

Subramanyam, 

K. R.  

USA Publika företag som 

har negativt 

resultat eller 

negativt 

Kvantitativ, 

benägenheten att 

anmärka i 

revisionsberättelsen 

och arvoden från 

fristående 

rådgivningstjänster 

Finner inget samband mellan 

benägenheten att anmärka i 

revisionsberättelsen och 

arvoden från fristående 

rådgivningstjänster 

2002 Frankel, 

Richard, M., 

Johnson, 

Marilyn, F. & 

Nelson, Karen, 

K. 

USA Publika företag Kvantitativ, arvoden 

från fristående 

rådgivningstjänster och 

oväntade 

periodiseringar 

Positivt samband mellan 

rådgivningstjänster och 

oväntade periodiseringar 

2003 Ashbaugh, 

Hollis., LaFond, 

Ryan & 

Mayhew, 

Bryan, W. 

 

USA Publika företag Kvantitativ, arvoden 

från fristående 

rådgivningstjänster och 

oväntade 

periodiseringar 

Finner inget samband mellan 

arvoden från fristående 

rådgivningstjänster och 

justerade oväntade 

periodiseringar 

2003 Geiger, 

Marshall, A. & 

Rama, 

Dasaratha, W. 

USA Publika företag 

som har negativt 

resultat eller 

negativt kassaflöde 

Kvantitativ, 

benägenheten att 

anmärka i 

revisionsberättelsen 

Finner inget samband mellan 

benägenheten att anmärka i 

revisionsberättelsen och 

arvoden från fristående 

rådgivningstjänster 

2006 Chrystelle, 

Richard.  

Frank

rike 

Publika företag Kvalitativ, experiment. 

Relationen mellan 

revisorn och klient 

Om revisorn får en för nära 

relation med klienten minskar 

oberoendet, är relationen dålig 

minskar revisorns kompetens 

2007 Joe, Jennifer, R. 

& Vandervelde, 

Scott, D.  

USA Revisorer från ”Big 

4” 

Kvalitativ, experiment. 

Riskbedömning för 

lager, leverantörs-

skulder, svagheter i den 

interna kontrollen, 

benägenhet för 

bedrägerier och risker 

med klienten 

När samma revisor ger 

fristående rådgivningstjänster 

och har hand om revisionen så 

uppstår en kunskapsöverföring 

som kan leda till en högre 

revisionskvalité. Men även en 

större risk för att revisorn 

missar väsentliga fel. 

2010 Hope, Ole-

Kristian & 

Langli, John, C.  

USA Privata företag 

som har ett negativt 

resultat eller 

negativt kassaflöde 

Kvantitativ, 

benägenheten att 

anmärka i 

revisionsberättelsen 

Finner inget samband mellan 

benägenheten att anmärka i 

revisionsberättelsen och 

arvoden från fristående 

rådgivningstjänster 

 

 



86 

 

2011 Church, 

Bryan, K. & 

Zhang, Ping.  

USA Studenter från stora 

universitet i USA 

Kvantitativ, 

experiment. Värdering 

av tillgångar och 

fristående rådgivning 

Om värdet på en tillgång 

drastiskt hade sjunkit upplevde 

användarna av den finansiella 

informationen den fristående 

rådgivningen som negativ. Om 

värdet på en tillgång i stället 

hade ökat så upplevde de 

rådgivningen som någonting 

positivt.  

2011 Holland, 

Kevin & 

Jane, 

Jennifer.  

Storbrita

nnien 

Publika företag med 

positivt bokfört 

värde 

Kvantitativ, 

benägenheten att 

anmärka i 

revisionsberättelsen 

Aktieägare upplever ett hot 

mot revisorns oberoende när 

lönerna från fristående 

rådgivningstjänster är höga i 

jämförelse med totala lönerna. 
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Appendix 2: Intervjuguide  
 

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för revisorernas förhållningssätt till 

oberoende och hur detta påverkar deras arbete i praktiken. Studien bygger på att 

undersöka hur revisorer upplever de olika rollerna som granskare och rådgivare. Närmare 

bestämt är vi intresserad av att se hur revisorerna resonerar kring vissa scenarier och 

frågor som berör oberoende, fristående rådgivningstjänster och konflikter som kan uppstå. 

 

Vi vill försäkra oss om att det är okej att vi spelar in detta samtal. Inspelningen kommer 

enbart att användas till denna studie och är inget som kommer att vara tillgängligt för 

allmänheten. Vi inleder med ett par frågor för att skapa oss en bild av vem Ni är. 

 

Berätta lite om Er själv och Er bakgrund som revisor! 

-Vad har Ni för utbildning? Arbetslivserfarenhet? 

-Hur länge har Ni arbetat som godkänd/auktoriserad revisor?  

-Har Ni någon specialisering? Någon speciell branschinriktning eller typ av klienter?  

 

Scenarier  
Vi börjar huvudfasen i denna intervju med att presentera tre olika scenarier. Resonera fritt 

kring händelseförloppen och lyft fram de aspekter Ni finner är viktiga. Vi vill gärna att Ni 

motiverar och argumenterar för era ståndpunkter! 

 

1. Andreas är vald revisor i två aktiebolag, Alfa och Beta. Fram till år 2010 ägde Alfa större 

delen av aktierna i Beta. De återstående aktierna ägdes av ett annat bolag, Ceasar. Den 9 juni 

2010 slöts ett avtal mellan Alfa, Beta och Ceasar som innebar att Alfa förvärvade Ceasars 

aktier i Beta. Enligt avtalet skulle Alfa erlägga betalning för aktierna till Ceasar dels genom ett 

angivet belopp och dels genom en tilläggsköpeskilling efter två år baserat på Betas 

marknadsvärde. Om parterna inte kunde enas om detta marknadsvärde angavs i avtalet att Alfas 

revisor på parternas begäran skulle beräkna marknadsvärdet. 

 
Vad anser Ni om att Andreas är vald revisor i både Alfa och Beta? Argumentera för Er 

ståndpunkt. 
-Vilka problem ser Ni med att Andreas utför marknadsvärderingen? Hur kan dessa i sådana 

fall hanteras? 
 

2. Den auktoriserade revisorn Anna bedriver ett eget revisionsföretag och hon åtager sig ett 

uppdrag som vald revisor åt en klient. Under arbetets gång upptäckter hon att hennes f.d. 

makes redovisningsbyrå sköter redovisningen åt samma klient. Det är även hennes f.d. 

make som personligen utför de aktuella redovisningstjänsterna. Anna är sedan 15 år skild 

från hennes f.d. man och de har två vuxna barn tillsammans. Både Anna och hennes f.d. 

make har sedan åtta respektive sex år tillbaka nya förhållanden. Anna anser att hon efter 

alla år de tidigare varit gifta kan lita på att hennes noggranna ex-make utfört redovisningen 

helt korrekt.    
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Bör Anna få revidera en klient där hennes f.d make  har skött redovisningen?      

-Har det betydelse att det gått så många år sen skilsmässan? Att de har vuxna barn ihop? 

 

Vilka risker gällande oberoende kan finnas med denna typ av relation?  

-Varför är det risker? 

 

Kan det finnas några problem med att Anna litar på sin makes noggrannhet? Motivera!   

 

3. Martin driver ett eget revisionsföretag. Företag X är en väldigt viktig klient åt Martin då 

en stor del av inkomsterna kommer från detta företag. Trots detta känner Martin sig säker i 

sin revisorsroll och skulle inte åsidosätta oberoendet på grund av detta. Martin finner en 

brist i hanteringen av lagret som om några år framöver kan få allvarliga konsekvenser om 

den inte åtgärdas. Vid närmare undersökning upptäcker Martin att bristen borde ha 

anmärkts på vid tidigare revisioner som utförts utav honom.  

 

Vilka risker kan det finnas med att en stor del av inkomsterna kommer från en klient?  

-Varför är det risker? 

 

Vilka faror för Martins objektivitet i form av undermedveten påverkan tror Ni att det kan 

föreligga hos Martin?  Motivera ert svar!  

 

Intervjufrågor 
I följande del tänkte vi ställa några frågor kring tre teman. Dessa teman är: oberoende, 

fristående rådgivningstjänster och konflikt. Även här får Ni gärna ge ingående svar och 

exempel.  

 

Oberoende 
Vad innebär begreppet revisorns oberoende för er? Exemplifiera! 

-Kan ni ge exempel på dess innebörd och betydelse? För vem är oberoendet viktigt?  

-Hur skulle ni beskriva faktiskt oberoende? Synbart? Kan ni ge några konkreta exempel? 

 

Vilka åtgärder/metoder har vidtagits på Er firma för att säkerhetsställa oberoendet? 

-Hur använder Ni Er av analysmodellen?  

-Hur praktiskt tillämplig anser Ni att analysmodellen är?  

-Hur använder Ni Er av den övrigt gällande lagstiftningen för att säkerhetsställa 

oberoendet?  

 

 

Fristående rådgivningstjänster 
Vad innebär fristående rådgivningstjänster för Er?  

-  Ge exempel på dess innebörd. I vilken utsträcknings arbetar Ni med dessa typer av 

tjänster? 
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Hur ser Ni på att samma byrå/revisor utför revision och ger fristående rådgivning till en 

klient?  

-Vilka områden tycker Ni att det är olämpligt för en revisor att ge fristående rådgivning? 

Varför? 

 

Vad anser Ni att det krävs av en revisor för att han/hon ska kunna utföra fristående 

rådgivningstjänster utan att oberoendet rubbas? 

 

Konflikt  

Vilka problem anser Ni det finns med att en revisor fungerar som både oberoende granskare 

och engagerad rådgivare vid sidan av revisionsuppdraget? 

-Kan Ni ge exempel på situationer när Ni upplevt att rollerna som granskare och rådgivare 

inte varit förenliga? Varför har rollerna varit oförenliga?  

 
Vad anser Ni om att det är klienten som anställer revisorn och betalar dennes arvode? 

Motivera! 
 
Har Ni nekat en klient rådgivning någon gång? Beskriv situationen och berätta varför!  
 

Hur hanterar Ni otydligheter som kan uppstå mellan ett gransknings- och 

rådgivningsuppdrag? Ge exempel!  

 

Avslutning 
Med tanke på de ovanstående frågorna, finns det någonting annat som ni vill tillägga ang. 

revisorns dubbla roller och konflikten som kan uppstå mellan dessa? 
 

Tack så mycket för din medverkan! Efter vi har sammanställt materialet så kommer 
vi att skicka det till er så ni har möjlighet att granska sammanställningen.  
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Appendix 3: Information till undersökningspersoner 
 

Vi heter Ludvig Johansson och Liza Roos och läser Civilekonomprogrammet vid 

Handelshögskolan i Umeå. Vi genomför just nu vårt examensarbete med inriktning mot 

revision, där vårt syfte är att skapa en djupare förståelse för revisorernas förhållningssätt till 

oberoende och hur detta påverkar deras arbete i praktiken.  

 

Studien bygger på att undersöka hur revisorer upplever de olika rollerna som granskare och 

rådgivare. Närmare bestämt är vi intresserad av att se hur revisorerna resonerar kring vissa 

scenarier och frågor som berör oberoende, fristående rådgivningstjänster och konflikter 

som kan uppstå. 

 

Kompletterande information till undersökningspersoner 

Vi är väldigt tacksamma att ni vill ställa upp på en intervju! Här kommer lite detaljer 

angående studiens syfte och information om intervjun. 

 

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för revisorernas förhållningssätt till 

oberoende och hur detta påverkar deras arbete i praktiken. Studien bygger på att undersöka 

hur revisorer upplever de olika rollerna som granskare och rådgivare. Närmare bestämt är 

vi intresserad av att se hur revisorerna resonerar kring vissa scenarier och frågor som berör 

oberoende, fristående rådgivningstjänster och konflikter som kan uppstå. 

 

Intervjun beräknas tidsmässigt till ca en timme. Ni har möjlighet att vara anonyma både 

som person och företag. Ni har även möjlighet att kontrollera innehållet och 

sammanställningen av intervjun. Notera även att uppsatsen kommer att bli en offentlig 

handling och publiceras i DiVA (nationell databas för uppsatser från svenska universitet).  

 

Om det finns möjlighet så är vi intresserade av att intervjua fler godkända eller 

auktoriserade revisorer från ert företag. Så fundera gärna om det finns fler på er byrå som 

skulle vara intresserade av att ställa upp på en intervju. 

 

Med vänliga hälsningar,  

Ludvig Johansson & Liza Roos  
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