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Research questions: What criteria must an auditor meet to be considered independent? 

   Which problems can be identified with analysmodellen? 

   How much emphasis should an auditor place on their independence? 

Purpose: The aim of our study is to identify the various problems associated with 

analysmodellen. We also want to investigate what criteria the auditor must 

fulfill to be assumed to be independent, as well as the emphasis an auditor 

should place on their independence. 

Method: The study was conducted through a qualitative approach in order to gain a 

profound insight into the analysis model. The empirical data have been 

collected through four interviews with auditors. The theoretical framework 

has been created on the basis of relevant information from scientific 

articles and similar publications. 

Conclusion:  The study showed that an auditor must make decisions without the 

emotional impact and visualize his independence. Independence is of great 

importance, but the auditor must weigh the benefits of the increased 

independence in relation to its cost. Trust is crucial to achieve 

independence. The main problems with analysmodellen are that it is a self- 

audit approach and that it also houses a large scope for interpretation which 

leads to subjective opinions. 
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Titel:    Analysmodellen, revisorns verktyg för oberoende. 

Handledare:  Staffan Boström 

Nyckelord:   Revisor, oberoende, analysmodellen 

Frågeställningar: Vilka kriterier måste en revisor uppfylla för att anses vara oberoende? 

Vilka problem kan identifieras med analysmodellen? 

Hur stor vikt bör en revisor lägga på sitt oberoende? 

Syfte: Syftet med vår undersökning är att identifiera olika problem som finns med 

analysmodellen. Vi vill även undersöka vilka kriterier en revisor ska 

uppfylla för att antas vara oberoende, samt vilken betoning en revisor bör 

lägga på sitt oberoende. 

Metod:  Studien har genomförts via en kvalitativ metod i syfte att få en djupgående 

 insikt i analysmodellen. Genom fyra intervjuer med auktoriserade revisorer

 har empirisk data samlats in. Den teoretiska referensramen har skapats         

utifrån relevant informations från vetenskapliga artiklar och liknande 

tidskrifter. 

Slutsats: Studien visade att en revisor måste grunda och fatta beslut utan 

känslomässig påverkan och dessutom synliggöra sitt oberoende. 

Oberoendet är av stor vikt men en revisor måste väga nyttan mot ett ökat 

oberoende i förhållande till dess kostnad. Förtroendet är avgörande för 

vilken grad av oberoende som ska uppnås. De huvudsakliga problemen 

med analysmodellen är dels att det är en självgranskningsmodell och att 

den även inrymmer ett stort tolkningsutrymme vilket leder till subjektiva 

ställningstaganden.     
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet kommer vi att ge en introducerande överblick över vårt ämne. Vi kommer 

diskutera problemen som finns kring ämnet som sedan mynnar ut till en beskrivning av problemet 

och de frågeställningar vi valt att undersöka. Vi kommer även i detta kapitel att klargöra syftet 

med vår undersökning. 

 

1.1 Bakgrund 
Revision innebär att med ett yrkesskickligt och kritiskt förhållningssätt planera, granska och 

bedöma samt att yttra sig om ett företags årsredovisning, bokföring och förvaltning. Revision kan 

göras inom olika områden. Några exempel på revisionsområden är intern, extern, statlig och 

kommunal revision (Far Förlag, 2006). 

Revision finns för att förse beslutsfattare med information, där revisorns roll är att granska den 

information som intressenterna tar del av. Revisorns uttalanden om ett företags förvaltning och 

årsredovisning kan vara betydande i antagandet om informationen kan ses som trovärdig eller ej. 

En ren revisionsberättelse innebär att det inte finns några väsentliga felaktigheter att rapportera, 

detta är ett bra beslutsunderlag för intressenter. En oren berättelse innebär att det förekommer 

felaktigheter eller att berättelsen innehåller anmärkningar från revisorn. Den orena 

revisorsberättelsen uppfattas som negativ och mindre pålitlig (Cassel, 1996). 

Revisorers arbete bygger på att väsentliga intressenter litar på den information som revisorerna 

kvalitetssäkrar (Krishnamurthy, et al., 2006). Människor förlitar sig i stor utsträckning på 

experters uppgifter. Experter som förmedlar dessa uppgifter befinner sig ofta i en 

intressekonflikt. Experten kan ha ett egenintresse som gör att informationen han vill förmedla 

skiljer sig från den professionella skyldigheten att förmedla korrekt information. Den här typen 

av konflikt hade en central inverkan på flera stora skandaler i USA under 2000-talet. Enron-

kraschen är ett exempel på en av dem (Moore, et al., 2006). 

Det finns en känd teori som behandlar den intressekonflikt som Moore et al. (2006) beskriver. 

Denna teori kallas för principal-agent teorin och kan appliceras inom revisionen på den konflikt 

som kan uppstå mellan de skilda intressen revisorn kan ha, och det intresse ägarna till det 

reviderade företaget har (Diamant, 2004). 

Kritiken mot revisorerna i Enron-skandalen grundar sig i att revisorerna i det här fallet agerat 

både som rådgivare och revisor. Bolaget använde sig av partnerbolag för att gömma sin 

skuldsättningsgrad och ta fram vinster för att hålla upp kursen på aktierna. Det framgår att 

revisorn och ledningen i Enron valde att bedra aktieägarna genom att undanhålla information, för 

att istället se till sina egna ekonomiska intressen (Li, 2010). Enron-Kraschen ledde till nya lagar 

kring bolagsstyrning i USA (Finansinspektionen, 2002). 
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Trovärdigheten hos revisorer har fallit under årens gång. En anledning till detta är att det 

historiskt skett uppmärksammade revisionsskandaler. Några av de skandaler som har påverkat 

svensk revision är Carnegie, HQ Bank, Kraft & Kultur, Prosolvia och Skandia (Brännström & af 

Ekenstam, 2013). 

Det är inte enbart i och med de senaste skandalerna som revisorns oberoende har ifrågasatts. 

Revisorns oberoende är en fråga som har funnits lika länge som revisionen. Eftersom näringslivet 

har blivit allt mer komplicerat och kravet på den information som säkerställs har ökat, växer 

intresset för dessa frågor. Det finns vissa frågor som har diskuterats frekvent, en fråga är hur 

säkerställandet att revisorn utför sina uppgifter på ett objektivt och opartiskt sätt, och om detta 

ska fastställas genom lagstiftning (Far Förlag, 2006). 

Informationsflödet till kapitalmarknaden från företag har varken varit tillförlitlig, relevant eller 

aktuell. De senaste misslyckandena inom revisionsbranschen visar att omfattande förändringar 

krävs för att förbättra informationsflödet (Imhoff, 2003). 

Den 1 januari 2002 infördes nya direktiv i hur revisorers oberoende ska prövas (Revisorslagen 

2001:883). De nya reglerna i revisorslagen bygger på analysmodellen som går ut på att analysera 

olika typer av hot som kan rubba revisorers oberoende (Revisorssamfundet SRS, 2003). 

Analysmodellen bygger på att revisorn själv ska pröva om det finns något hot mot dennes 

opartisk och självständighet. Modellen är uppbyggd av ett flertal steg som revisorn ska beakta vid 

avgörandet om hot föreligger. Stegen finns utformade i revisorslagens 21 §. Modellen tar upp 

några typiska fall där revisorernas tilltro kan ifrågasättas. Vanliga fall där tilltron kan ifrågasättas 

är hot mot egenintresse, självgranskning, partsställning, vänskap samt skrämsel. I modellen finns 

även en klausul som ska behandla alla andra hot som kan rubba en revisors opartisk- och 

självständighet (Revisorssamfundet SRS, 2003). 

 

1.2 Problemdiskussion 
Nya direktiv och lagar har fastslagits under årens gång. Debatten kring revisorernas oberoende 

har under det senare decenniet blivit intensivare på grund av den snabba utveckling som skett 

inom näringslivet. Precis som i USA förändrades regler kring den svenska revisionen efter 

Enron-kraschen. Analysmodellen infördes strax efter millenniumskiftet i hopp om att vägleda 

revisorer och försäkra sig om att intressenter vågar lita på den information som revisorerna 

kvalitetssäkrar (Far Förlag, 2006). 

Trots de nya reglerna uppstår nya skandaler och kritiken mot revisorers oberoende är fortfarande 

ett problem för ekonomin som helhet. En bransch i kris, är inledningen på en debattartikel skriven 

av Brännström & af Ekenstam (2013). De uttrycker att medierna förmedlar en bild av en 

revisionsbransch som befinner sig i kris. Flera skandaler där revisorer sitter på dubbla stolar har 

uppmärksammats under det senaste årtiondet vilket har gett en negativ bild av branschen 

(Brännström & af Ekenstam, 2013). 
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Revisionsbranschen är en bransch som i stor utsträckning måste ha ett förtroende från 

allmänheten och marknaden. Branschen är i dagsläget hårt kontrollerad och styrd av lagar och 

regler, även fast denna hårda styrning finns, menar Brännström & af Ekenstam att branschen 

ifrågasätts inom etik och förtroendefrågorna. På grund av misstron för branschen har FAR startat 

ett forum för dialog där dessa frågor kan diskuteras (Brännström & af Ekenstam, 2013). 

Det är av stor vikt att en revisor är oberoende. Frågan får dock inte drivas för långt då det finns en 

interaktion mellan oberoende och den ekonomiska nyttan som revisorn utgår ifrån i framtagandet 

av information för revisionen. Det finns ett stort behov att reglera oberoendefrågan inom 

revisorsområdet (Diamant, 2004). 

På grund av dessa faktorer kan funderingar uppstå kring analysmodellen och dess funktion. När 

organisationer som FAR utrycker sin oro över förtroendet för branschen väcker det stora frågor 

kring hur regelverket faktiskt fungerar. Införandet av analysmodellen skulle enligt regeringen 

säkerställa för utomstående att revisorn handlade opartiskt, självständigt och objektivt 

(Justitiedepartementet, 2001). Eftersom analysmodellen är en självgranskningsmodell där 

revisorn själv avgör om han eller hon är oberoende kan det leda till tvivel. Så länge oberoendet 

ska avgöras genom självgranskning, kommer det förmodligen finnas fog för misstänksamhet mot 

oberoendet. Är analysmodellen det verktyg som en gång för alla ska hjälpa revisorerna att bli av 

med misstron mot sitt oberoende? Eller finns det för stora brister i modellen som leder till en 

fortsatt misstro mot revisorernas oberoende? 

Tidigare forskning inom ämnet har undersökt hur revisorns oberoende säkras genom 

analysmodellen och om den verkligen fungerar. Det finns ett kunskapsgap, där kärnan i gapet 

handlar om betydelsen av begreppet oberoende. Med ovanstående resonemang i åtanke bör det 

när en revisor inte fullt ut förstår begreppet oberoende leda till problem i hur revisorer ska arbeta 

för att uppnå ett oberoende i sitt praktiska arbete.   

Diskussionen kring revisorers oberoende blir intressant med tanke på att det finns antydan till att 

ett fullständigt oberoende är något som inte är möjligt att uppnå (Bazerman, et al., 1997). 

För att ta reda på vilka problem som finns med analysmodellen, måste det finnas en kunskap i 

vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att en revisor ska anses oberoende. Först när vetskapen 

finns i hur ett oberoende uppnås och vilka problem som finns för att uppnå detta, går det att 

avgöra hur stor vikt en revisor bör lägga på att försöka uppnå ett oberoende.  

Genom undersökningen kan vi bidra med ett nytt perspektiv och ge en djupare inblick i 

problematiken med analysmodellen och frågan kring revisorernas oberoende.  
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1.3 Problemformulering 
Ovanstående diskussion leder till utformningen på de frågeställningar som vi avser att besvara 

under denna undersökning.  

 Vilka kriterier måste en revisor uppfylla för att anses vara oberoende? 

 Vilka problem kan identifieras i analysmodellen? 

 Hur stor vikt bör en revisor lägga på sitt oberoende? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med vår undersökning är att identifiera olika problem som finns i analysmodellen. Vi vill 

även undersöka vilka kriterier en revisor ska uppfylla för att antas vara oberoende, samt hur stor 

vikt en revisor bör lägga på sitt oberoende. 
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2. Teoretisk referensram 

Inledningen av teorikapitlet ger en kort introduktion om vad revision och revisorns roll innebär. 

Vidare i kapitlet kommer begreppet oberoende definieras. Även bakgrunden till framtagandet av 

analysmodellen kommer i detta kapitel att förklaras. Därefter följer en djupgående presentation 

av analysmodellen. 

 

2.1 Revision 
Ordet revision har sitt ursprung från det latinska ordet revidere, som betyder se tillbaka (Moberg, 

2006). Uttrycket revidere syftar till en granskning, eller någon typ av kontroll (Diamant, 2004). 

Enligt branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare, FAR, är revision 

den process som tar fram revisionens slutliga produkt, revisionsberättelsen. Processen består av 

tre grundläggande steg. Dessa är planering, granskning samt att bedöma och uttala sig om en 

verksamhets årsredovisning, bokföring och förvaltning (Far Förlag, 2006). 

För att skapa ett väl fungerande näringsliv krävs det att den information som företagen lämnar 

över till sina intressenter är något som intressenterna känner förtroende för. Syftet med revisionen 

kan således beskrivas som en kontroll och kvalitetssäkring av den finansiella information som 

företagen ger ut till sina intressenter (Far Förlag, 2006). 

 

2.2 Revisionens syfte och revisorns roll 
Syftet med revision är att skapa en trovärdighet för den finansiella information som företagen 

förmedlar till sina intressenter. För att skapa en trovärdighet för informationen finns ett stort 

behov att den som kvalitetssäkrar informationen är kunnig. Det finns ytterligare förutsättningar 

som måste infrias för att förtroendet för en revisor ska var uppfyllt. En av dessa förutsättningar är 

att det ska vara möjligt att lita på att revisorn följer de lagar och regler kring hur en revision ska 

genomföras. Litar inte tredje man på revisorn har revisionen genomförts förgäves. En av de 

absolut viktigaste aspekterna att ta hänsyn till för att en revison ska skapa tilltro för intressenterna 

är att revisorn uppfattas som oberoende (Diamant, 2004). 

Oberoendet är en grund för att den genomförda revisionen ska tillbringa någon nytta (Moberg, 

2006). Förutom kompetens och oberoende är även tystnadsplikt ett måste för att revisionen ska 

kunna genomföras. Enligt Revisorslagen (2001:883) får en revisor inte förmedla uppgifter som 

kan skada eller vara till fördel för en klient, revisorn själv eller någon utomstående. 

Lagstiftaren har stiftat lagar i syfte att garantera en opartisk granskning. Frågan kring revisorns 

oberoende är en gammal och välkänd fråga som debatterats vid ett flertal tillfällen. Dessa frågor 

har även diskuterats i USA och Europa i anknytning till de företagsskandaler som ägt rum 

(Moberg, 2006). 
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2.3 Intressentmodellen 
En intressent är en individ eller grupp som kan påverka eller påverkas utifrån en verksamhets 

agerande. Intressentmodellen handlar om hur exempelvis kunder, leverantörer, kreditgivare, 

aktieägare och ledningen samverkar för att skapa ett värde (Parmar, et al., 2010). 

En revisor genomför inte en revision enbart för sin klient. Syftet är även att förse de externa 

intressenterna med finansiell information. Klienten tillsätter och står för revisorns kostnad och 

kan även avsäga revisorn från uppdraget. De ekonomiska incitamenten kan leda till att revisorn 

blir partisk mot klienten som betalar revisorns arvode (Bazerman, et al., 1997). 

Bazerman (1997) menar att vetenskapliga studier har kommit fram till att moralen inte är 

huvudproblemet när revisorer tar tillvara på klienters intressen före övriga intressenter. Istället är 

det kognitiva och psykologiska faktorer som gör att revisorer, trots viljan att vara oberoende i 

slutändan gynnar sina klienter i revisionen (Bazerman, et al., 1997). 

Figur 1 visar vilka intressenter som revisionen upprättas för (Far Förlag, 2006). 

 

Figur 1. Intressentmodellen för revision. Källa: Egen bearbetning (Utvecklad från Revision – En 

praktisk beskrivning). 
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2.4 Oberoende 
Innebörden av oberoende måste vara klart för att en granskning av oberoendereglerna ska vara 

möjlig (Diamant, 2004). Betydelsen av begreppet innebär också att det inte förekommer ett 

beroende av någon eller något för sin förekomst eller sitt handlande. I förklaringen av begreppet 

nämns självständighet som oberoende samt att det är andra som avgör resultatet om någons 

oberoende (Nationalencyklopedin, 2016). 

I den svenska lagstiftningen uttrycks inte ordet oberoende, anledningen till valet att inte använda 

begreppet inom den svenska revisorsregleringen är att det kan föranleda till tron om att totalt 

oberoende är något som måste uppnås för en revisor (Revisionsbolagsutredningen, 1999). 

Ett fullständigt oberoende är något som är omöjligt att uppnå. Anledningen till detta är att det 

enligt psykologin uppkommer partiskhet oavsiktligt och omedvetet i själva beslutsprocessen. När 

en beslutsfattare ska ta ett beslut som ska vara opartiskt tas detta beslut omedvetet med hänsyn 

till beslutsfattarens eget intresse. Problemet ligger inte i att avsiktligen vara orättvis utan i 

oförmågan att bedöma beslutsunderlaget på ett objektivt sätt (Bazerman, et al., 1997). 

I revisorslagen används istället för oberoende, begreppen opartiskhet och självständighet. Det 

framgår i revisorslagen att revisorn ska vara objektiv i sina ståndpunkter. Det finns en koppling 

mellan oberoende och de ovan nämnda begreppen. Att vara oberoende för en revisor är att se till 

att självständighet, objektivitet och opartiskhet uppnås enligt de krav som ställs på revisorn. 

Oberoendet som bedömningsgrund av revisorns kapacitet att genomföra sitt uppdrag är 

problematiskt då oberoendet inte kan mätas eller synliggöras av intressenterna (Diamant, 2004). 

Oberoende är att en revisor vid genomförandet av revisionen har förmågan och begåvningen att 

utföra korrekta bedömningar utan att låta sig influeras av andra individers önskemål (Bazerman, 

et al., 1997; Vårdal, 1987). 

Enligt Catasus (2016) är det i stort sett omöjligt för en revisor att uppnå oberoende. Han menar 

att alla människor på något sätt är beroende och att förtroende är en bättre utgångspunkt i detta 

sammanhang. Fokus bör ligga på vad som gör att ett förtroende finns för revisorn, snarare än att 

försöka identifiera olika metoder för hur förtroendet ska skapas. Catasus förklarar vidare att ett 

stärkt oberoende inte måste leda till ett stärkt förtroende för revisorerna. För att uppnå ett starkare 

förtroende krävs istället ett antal egenskaper. En revisor som är kompetent, pålitlig och ärlig 

skapar ett förtroende. Förmågan att tänka annorlunda och modet att tvivla på sin tidigare kunskap 

är förutom ett kunnande definitionen av kompetens enligt Catasus. Kompetens som inte kan 

utnyttjas leder inte till ett ökat förtroende. När revisorn nyttjar sin kompetens vid granskning av 

de finansiella rapporterna uppstår en pålitlighet för revisorn vilket är ett ytterligare steg mot ett 

ökat förtroende. För att en revisor ska uppnå ett förtroende måste denne förutom att vara 

kompetent och pålitlig även vara ärlig i sitt agerande och förmedla sina synpunkter trots att det 

kan uppfattas som obekväma. Oberoende är en fråga som inte enkelt går att lösa genom regler. 
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Förtroendet för en revisor är något som inte upprättas genom ett generellt försök att reglera 

oberoendet (Catasus, 2016). 

Vikten av att revisorn är oberoende är betydelsefull. Denna fråga får dock inte drivas för långt då 

det finns en interaktion mellan oberoendet och den ekonomiska nyttan som revisorn utgår ifrån i 

framtagandet av information för revisionen. På grund av interaktionen finns ett stort behov att 

reglera oberoendefrågan inom revisorsområdet (Diamant, 2004). 

Det anses inom revisionen att ett oberoendehot existerar när revisorn kan antas ha incitament att 

genomföra en revision som gynnar klienten (Blay, 2005).  

Kvaliteten på revisionen kan påverkas av revisorns förmåga att upptäcka ett fel samt att 

rapportera felet. Om revisorer inte är oberoende är sannolikheten lägre att de kommer att 

rapportera felaktigheter och därmed försämra revisionens kvalitet (De Angelo, 1981). 

Det finns två olika synsätt på vad som anses avgöra en revisions kvalitet. Det ena synsättet säger 

att kvalitet uppnås genom att strikt följa god revisionssed och regelverket som gäller för 

revisionen. I det andra synsättet är det avgörande för kvaliteten att det läggs stor vikt i att förutom 

följa regelverk och god revisionssed, att revisorn besitter kompetens, branscherfarenhet, kunskap 

om bolaget och förmågan att förmedla feedback (Rippe, 2014). 

 

2.5 Analysmodellens bakgrund 
Revisionen i Sverige har på senare tid förändrats. Yrket har gått från att vara ett självständigt 

arbete till ett mer standardiserat program där alla förväntas använda liknande metoder. 

Marknaden är i dagsläget uppbyggd med många passiva ägare som förlitar sig på revisorer och 

deras framtagna rapporter, vilket innebär att revisionens intressenter inte skapar en egen 

uppfattning om tillit till den som ansvarar för revisionen. Standardiseringen av revisionen är 

således ett måste för att skapa ett förtroende för hela yrkeskåren (Larsson, 2007). 

Ett tydligt bevis på att den svenska revisionen har blivit mer standardiserad är införandet av 

analysmodellen. I propositionen (2000/01:146) framgår det att skälen för regeringens förslag är 

framtagna med hänsyn till den vikt som ligger i att allmänheten har en tilltro till den 

kvalitetssäkrade informationen som en revisor säkerställer i och med en revision. Regeringen 

ansåg att riktlinjerna för opartiskhet och självständighet inte var tillräckligt preciserade vilket 

enligt dem krävde ett förtydligande kring förhållanden som kunde rubba förtroendet för den 

information som revisorerna granskade (Justitiedepartementet, 2001). 

När en granskning genomförs enligt analysmodellen ska hänsyn tas till alla för tredje part 

obekanta förhållanden. Dessa förhållanden kan vara av ekonomisk eller personlig karaktär och 

förekommer mellan revisorn och de som revisorn ska granska. Ett test mot tredje man genomförs 

för att ta reda på om revisorn är oberoende enligt en utomstående part (FAR, 2011).       
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Införandet av en analysmodell menade regeringen skulle garantera att en prövning gjordes inför 

varje uppdrag som en revisor åtar sig. Prövningen skulle enligt regeringen medföra att 

ifrågasättandet av revisorns opartiskhet, självständighet eller objektivitet minskade. Vidare menar 

regeringen att en dokumentation av revisors genomförda analys leder till att det ger ytterligare 

effekt då det möjliggör att Revisorsnämnden i efterhand kan kontrollera att en tillfredsställande 

analys har genomförts.  Regeringen för i propositionen (2000/01:146) även en diskussion att det 

inte går att i lag eller förarbeten exakt definiera situationer som kan minska förtroendet för 

revisorernas oberoende. Alla situationer måste bedömas från fall till fall (Justitiedepartementet, 

2001). 

 

2.6 Analysmodellen 
Analysmodellen är en modell för revisorer för att granska sin egen opartiskhet och 

självständighet. Den kan därmed ses som en självgranskningsmodell. Det finns angivet i 

analysmodellen ett flertal situationer där revisorn enligt grundregeln ska frånsäga sig ett uppdrag 

(Far Förlag, 2006). 

20 § Revisorslagen ålägger revisorer att vara opartiska och självständiga, utöver detta ska 

revisorn även vara objektiv i sina beslut. Denna lag syftar på revisorns faktiska opartiskhet och 

självständighet. Vilket i engelskan benämns som independence in fact (Moberg, 2006). 

Independence in fact, eller den faktiska självständigheten, handlar om att revisorn innehar ett 

oberoende tankesätt vid planeringen och genomförandet av en revision. Vilket i slutändan leder 

till att revisionsberättelsen eller de finansiella rapporter som revisorn förmedlar är opartiska 

(Dopuch, et al., 2003). 

Independence in fact menade regeringen inte var tillfredsställande nog och att det krävdes ett 

oberoende som var klart synbart, independence in appearance. Regeringen menade att syftet med 

det synliga oberoendet är att det inte ska förekomma några som helst tvivel kring revisorernas 

objektivitet i sitt arbete. Det synbara oberoende kommer till uttryck i 21 § Revisorslagen 

(Justitiedepartementet, 2001). 

För att förstå hur denna modell är uppbyggd och hur den fungerar krävs en inblick och förståelse 

i grundregeln som analysmodellen bygger på. Revisorslagens 21 § där analysmodellen kommer 

till uttryck är konstruerad som en presumtionslag. Presumtionslagen innebär att revisorn i de fall 

där förtroendet är hotat, på ett sätt som strider mot 21 § Revisorslagen, direkt ska avsäga sig 

uppdraget. I korta drag kan det sägas att alla omständigheter som sänker revisorns förtroende går 

under presumtionsregeln och revisorn ska avsäga sig dessa uppdrag. Det förekommer dock 

omständigheter där denna presumtionsregel kan brytas (Moberg, 2006). 

Genom införandet av 21 § i Revisorslagen blir det enligt regeringen tydligare vad som menas 

med opartiskhet och självständighet än tidigare, detta på grund av att det nu klart framgår att 

revisorer ska vara opartiska och självständiga (Justitiedepartementet, 2001). 
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21 § En revisor ska för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det 

finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes 

opartiskhet eller självständighet. Revisorn ska avböja eller avsäga sig ett 

sådant uppdrag,  

1. om han eller hon eller någon annan i det nätverk där han eller hon är 

verksam 

a) har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens 

verksamhet, 

b) vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en 

fråga som till någon del omfattas av granskningsuppdraget, 

c) uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens 

ståndpunkt i någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet, 

d) har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i 

dennes ledning, 

e) utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge 

obehag, eller 

2. om det föreligger något annat förhållande av sådan art att det kan rubba 

förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet. 

Revisorn behöver dock inte avböja eller avsäga sig uppdraget, om det i det 

enskilda fallet föreligger sådana särskilda omständigheter eller har vidtagits 

sådana åtgärder som medför att det inte finns anledning att ifrågasätta hans 

eller hennes opartiskhet eller självständighet. Lag (2009:564)  

        Revisorslag (2001:883) §21  
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Figur 2 visar ett flödesschema över analysmodellens funktion (FAR, 2011). 

 

 

Figur 2. Flödesschema analysmodellen. Källa: Egen bearbetning (Utvecklad från Far 2011). 

2.6.1 Egenintressehotet 
Egenintressehotet syftar till att kontrollera att revisorn inte har en direkt eller indirekt ekonomisk 

fördel i klienten som ska granskas. Det direkta intresset betyder att revisorn själv har ett 

ekonomiskt intresse i klienten. Det indirekta intresset belyser vikten av att revisorn inte har någon 

närstående som har ett ekonomiskt intresse i ett bolag som revisorn granskar. Ett par exempel 

som innefattar ett ekonomiskt intresse kan vara: innehav av aktier eller andelar i klientens 

verksamhet, investeringar samt ett involverande i förenade projekt mellan revisorn och det 

granskade företaget (Revisorssamfundet SRS, 2003). 

Det förekommer ytterligare förhållanden där ett egenintresse kan uppstå. Om revisorn hjälper sin 

klient med avskild rådgivning och erhåller inkomster som kan betraktas som betydande i relation 
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till revisorn eller revisionsbyråns totala inkomster räknas detta som affärsmässiga relationer av 

större betydelse. Affärsmässiga relationer av större betydelser kan anses påverka revisorns 

förtroende negativt vad gäller dennes opartiskhet och självständighet (Moberg, 2006). 

Finns det situationer som medför att revisorn eller någon närstående till revisorn har gått i borgen 

för revisionsklienten eller har givit lån till sin revisionsklient, medför detta att förtroendet är 

rubbat. Omständighet där det förekommer ett beroende till klienten kan även vara när ett konsult- 

eller revisionsarvode är högt i förhållande till bolagets övriga intäkter. Om arvodet som revisorn 

får från revisionsklienten, går att sammankoppla med klientens resultat medför detta att ett 

egenintressehot förekommer (FAR, 2011). 

Skulle det förekomma att revisorn blivit lovad arbete hos sin klient eller att någon i revisorns 

närhet blivit erbjuden arbete hos klienten är även här egenintresset hotat. Ett ytterligare tillägg är 

om revisorn har planer på att ta befattning hos klienten (FAR, 2011). 

 

2.6.2 Partsställningshotet 
Hotet uppstår vid situationer där revisorn inte är objektiv i sina uttalanden i exempelvis rättsliga 

processer eller i media och i och med detta framstår som ansluten till sin klient (FAR, 2006). 

Detta gäller både ekonomiska och rättsliga frågor, ett exempel som återfinns i regeringens 

proposition är att revisorn agerar hjälp i kontakt med skattemyndigheter. Situationer som dessa 

menar regeringen är fall där presumtionsregeln alltid ska gälla (Justitiedepartementet, 2001). 

Några ytterligare situationer där förtroendet kan ifrågasättas är när revisorn agerar medhjälpare 

och förhandlar om företagsförvärv, skadeståndskrav samt arvodesstridigheter för klientens 

räkning (Revisorssamfundet SRS, 2003). 

Revisorn får hjälpa till i klientens verksamhet i vissa fall. För att avgöra om revisorn är objektiv 

används uttrycket att stå i ståndpunkt för. Presumtionsregeln ska gälla när revisorn talar för 

klientens vägnar, vilket är definitionen på uttrycket stå i ståndpunkt för. I situationer där revisorn 

skickar vidare uppgifter till exempelvis Skatteverket istället för sin klient medför detta inte att 

presumtionsregeln slår till. Om revisorn i en situation ger anvisningar i hur klienten ska göra sina 

yrkanden leder detta inte till ett partsställninsghot, det kan däremot leda till ett 

självgranskningshot (FAR, 2011). 

 

2.6.3 Självgranskningshotet 
Det finns två olika typer av rådgivning för en revisor. Det ena är revisionsrådgivning och är 

rådgivning i samband med granskningsuppdraget. Det andra är fristående rådgivning och är råd 

som inte är kopplade till ett granskningsuppdrag. De två olika typerna av råd behandlas på olika 

vis i presumtionsregeln (Moberg, 2006).  
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Självgranskningshotet innebär att revisorn tidigare har avlämnat information som innefattas av 

revisionsuppdraget. Det första hotet handlar om revisionsrådgivning. Om revisorn eller någon i 

revisionsgruppen tidigare gjort ett ställningstagande hos klienten, som revisorn sedan måste 

pröva i själva granskningsuppdraget kan ett hot föreligga. Enligt proposition 2000/01:146 ska 

presumtionsregeln på denna typ av självgranskning enbart anses förekomma under vissa 

förhållanden. Här kan motåtgärder vidtas för att eliminera hotet (Justitiedepartementet, 2001). 

Den andra typen av självgranskningshot innebär att revisorn eller någon annan i revisionsgruppen 

har vid fristående rådgivning lämnat råd kring en fråga som revisorn sedan måste ta ställning till. 

I dessa situationer menar regeringen att presumtionsregeln alltid ska användas 

(Justitiedepartementet, 2001). 

Det finns kritik mot fristående rådgivning. En verksamhet som genomför revison på ett företag, 

bör inte på något vis få utföra andra typer av tjänster som är relaterade till revision (Bazerman, et 

al., 1997). Kritiken mot att en revisor skulle bli partisk vid fristående rådgivning är till viss del 

sann. En del forskning visar att fristående rådgivning medför en intressekonflikt och att revisorns 

oberoende är påverkat, medan andra studier visar det motsatta (Sinha & Hunt, 2013). 

Klienter har ofta frågor och funderingar till revisorn om regler och rekommendationer. Revisorn 

får i dessa fall svara på dessa frågor. Det är dock viktigt att revisorn tar hänsyn till 

självgranskningshotet. Om revisorn lämnat rådgivning till sin klient och rådet anses vara 

okomplicerat är det i dessa situationer ingen svårighet för revisorn att bevisa att förtroendet inte 

är under hot. En tidigare anställning medför också att ett självgranskningshot existerar. Det 

förekommer även ett indirekt självgranskningshot som innebär att någon närstående till revisorn 

utgör en del av ledningen i företaget som revisorn ska genomföra revison för eller att närstående 

har varit delaktig i arbete som revisorn sedan måste ta ställning till och granska (FAR, 2011). 

I vissa fall ställs revisorn inför förhållanden där denne måste ta ställning till missbedömningar 

som revisorn gjort i till exempel tidigare årsredovisningar, i sådana situationer föreligger ett 

självgranskningshot och revisorn måste avkunna sig uppdraget om inte revisorn kan ta till andra 

särskilda åtgärder (FAR, 2011). 

 

2.6.4 Vänskapshotet 
Vänskap är ett hot mot revisorns oberoende, vänskap definieras som nära personliga relationer 

med revisionsklientens ledning. Här ingår även revisionsgruppen. Ledningen kan vara 

styrelseledamot, VD, ekonomichef samt andra styrande ämbetsmän. Ett förhållande som kan 

innebära att vänskapshotet förekommer är när revisorn har haft samma klient under många år. 

Risken är då att revisorn blir alldeles för vänligt inställd till klienten (Revisorssamfundet SRS, 

2003). 

Det förekommer två olika synsätt på en revisors mandattid och dess påverkan på 

vänskapsrelationer. Ju längre ett revisionsuppdrag pågår desto större risk är det att en 
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vänskapsrelation mellan revisorn och klienten utvecklas, vilket leder till att revisorn favoriserar 

klienten och därmed försämrar kvaliteten på revisionen. Ett krav på revisorsrotation anses kunna 

begränsa vänskapsrisken. Andra anser att ju längre en mandattid pågår desto bättre förståelse får 

revisorn för sin klients verksamhet, vilket utvecklar revisorns expertis i den specifika revisionen. 

De flesta studierna som har genomförts angående att oberoende påverkas av långa mandattider 

visar att revisorers oberoende inte försämras (Lee, et al., 2009; Ling & Nopmanee, 2015). 

Förutom långvariga arbetsrelationer finns det andra faktorer som kan göra att ett oberoendehot 

inom vänskapsområdet uppstår. Det finns studier som visar att klienter föredrar vänskapliga 

relationer till sin revisor. En relation som bygger på samarbete, kommunikation och förtroende 

efterfrågas i större grad, än en mer affärsrelaterad relation som har sitt ursprung i konkurrens och 

egenintresse (Fontaine & Pilote, 2012). 

 

2.6.5 Skrämselhotet  
Hotet innefattas av situationer där revisorn blir hotad eller vid pådrivning i avsikt att väcka 

obehag. Om det uttrycks tvivel mot revisorns arbete medför detta inte att ett hot förekommer 

(Revisorssamfundet SRS, 2003). 

 

2.6.6 Generalklausulen 
Med tanke på de svårigheter som förekommer i varje enskilt fall där oberoendet kan hotas har 

regeringen bedömt att det inte är möjligt att redogöra för alla situationer där förtroendet för 

revisorn kan vara ifrågasatt. Denna generalklausul har som syfte att fånga alla andra förhållanden 

som inte anges i bestämmelserna och som på något sätt kan påverka opartisk eller 

självständigheten (Moberg, 2006). 

 

2.6.7 Särskilda omständigheter 
Det förekommer förhållanden som inte ska anses innefattas av presumtionsregeln. Dessa 

förhållanden anses inte ha någon påverkan på revisorns opartiskhet och självständighet. Det kan 

vara affärstransaktioner som anses vara av alldaglig betydelse. Revisorn ska behandlas som en 

vanlig konsument och får inte ha särskilda fördelar vid affärstransaktioner (FAR, 2011). 

En anställning hos en klient som ligger flera år tillbaka i tiden och som inte har anknytning till 

det revisorn ska göra utgör även det inte ett hot mot revisorns opartiskhet och självständighet. I 

förhållanden där någon i revisorns närhet har personliga förbindelser med någon i 

revisionsklientens ledning behöver inte alltid leda till att revisorn avsäger sig till uppdrag. Om det 

kan bevisas att denna person som revisorn har anknytning till inte kan influera utförandet av 

revisionsuppdraget behöver revisorn inte avsäga sig sitt uppdrag. När en person i revisorns 

nätverk innehar aktier i revisionsklienten men denna inte har någon förbindelse med revisorn 
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eller att personen har inblick i revisorns klient, medför detta inte heller att revisorns opartiskhet 

eller självständighet har påverkats (FAR, 2011). 

2.6.8 Motåtgärder 
Revisorn kan vid vissa hot vidta motåtgärder för att eliminera dem. Detta medför att revisorn kan 

utföra uppdraget utan en negativ påverkan på revisorns opartiskhet eller självständighet trots att 

hot föreligger. Hotet i det enskilda fallet är avgörande om presumtionsregeln ska vara gällande 

eller inte (FAR, 2011). 

Ett hot som är av stark karaktär kräver starka motåtgärder. Det finns situationer där det enbart 

fordras byråinterna handlingar medan i andra situationer kan det krävas att en extern 

kontrollåtgärd vidtas för att balansera hotet. Eftersom lagen inte specifikt kunnat ange vilka 

speciella motåtgärder som ska användas i vilken situation måste en prövning enligt god 

revisorssed genomföras. Detta medför att god revisorssed är ett viktigt begrepp vid detta 

avgörande. Det framgår även att vissa oberoendehot inte kan balanseras med hjälp av 

motåtgärder, ett exempel är när det föreligger ett betydande ekonomiskt intresse i klienten (FAR, 

2011). 

Det förekommer i vissa revisionsbyråer att det inte dokumenteras hur motåtgärder genomförs, 

dessa byråer har inga tydliga rutiner nedskrivna. Genom att använda sig av checklistor kan 

revisionsbyråer på ett bättre sätt identifiera de förhållanden som kan rubba revisorns opartiskhet 

och självständighet. Användandet av checklistor kan innebära att varje oberoendehot granskas 

självständigt eller att flera hot granskas gemensamt. Samtidigt som varje hot sammanställs kan 

också motåtgärder för varje hot bestämmas (Revisorssamfundet SRS, 2003). 

Konsultation är en typ av motåtgärd vars syfte är att avgöra om revisorn har vidtagit åtgärder som 

är tillfredsställande nog för att kunna bedöma att revisorns opartiskhet eller självständighet är 

rubbat eller inte. Konsultationen innebär att en medarbetare till revisorn som genomför revisionen 

kontrollerar att oberoende förekommer. En ny prövning av revisorns insatser är inte något som 

konsultationen ska utmynna i. Konsultationen fungerar på samma sätt vid intern och extern 

motåtgärd, men den externa motåtgärden är av större vikt än den interna och det är den betydande 

skillnaden mellan dessa former av motåtgärder (Revisorssamfundet SRS, 2003). 

Dokumentation av konsultationer är något revisorn måste göra och det krävs att revisorn anger 

resultatet av den genomförde konsultationen, även tidpunkten för konsultationen och med vem 

den genomfördes måste dokumenteras. I vissa situationer finns det risk för att konsultationen kan 

tolkas på fel sätt, revisorn kan då skicka denna dokumentation till sin kollega som genomfört 

konsultationen för förtydligande (Revisorssamfundet SRS, 2003). 

I vissa förhållanden kan revisorn behöva granskas av sin medarbetare, syftet med den typen av 

motåtgärd är ytterligare inspektion av revisionen. Det arbete som andra revisorer har tagit fram 

och som ligger till grund för deras beslut får revisorn använda enligt god revisionssed. Förutom 
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konsultation förekommer även en kontroll av revisorns arbete som kan ske av delar eller hela 

revisorns arbete (Revisorssamfundet SRS, 2003).  

2.6.9 Dokumentationen 
Analysmodellen måste enligt lag kombineras med en dokumentation av de prövningar som 

revisorn har gjort. Denna dokumentation medför att tillsynsmyndigheten kan granska och avgöra 

om analysen har genomförts på ett betryggande sätt. Regeringen menar i propositionen att 

dokumentsskyldighet är av huvudsaklig relevans och bör därmed uttryckligt anges i lag. Revisorn 

ska i denna dokumentation ange de händelser som på något sätt anses vara förtroenderubbande. 

Dokumentationen som revisorn skriver gör det möjligt att följa hans eller hennes arbete och göra 

bedömningen av opartisk och självständighet (Justitiedepartementet, 2001). 

”Revisorer och registrerade revisionsbolag skall dokumentera sina uppdrag i 

revisionsverksamheten. Dokumentationen skall innehålla sådan information 

som är väsentlig för att revisorns arbete samt hans eller hennes opartiskhet 

och självständighet skall kunna bedömas i efterhand. 

Dokumentationen skall ha färdigställts när revisionsberättelsen eller annat 

utlåtande avges.” 

            Revisorslag (2001:883) §24 

 

2.7 Principal agent-teorin 
Teorin bygger på att det finns en intressekonflikt mellan vad agenten (styrelsen) och principalen 

(ägarna) vill uppnå. Principal agent teorin grundar sig bland annat på informationsassymmetri. 

När principalen delegerar arbetsuppgifter till agenten som är mer kunnig inom området och har 

andra egenintressen, menar teorin att agenten kan dra nytta av detta. För att se till att inte agenten 

utnyttjar informationsgapet till sin egen fördel övervakas agenten ofta av revisorer (Dittmann, 

1999).  

 

2.7.1 Tillämpning av principal agent-teorin för revisorer 
Revisorns uppgift är att verifiera att ledningen utför sina uppdrag och fullgör sina skyldigheter 

samt att bolagets intressen tillvaratas. Lojalitet är något som blir extremt viktigt då revisorn måste 

vara, och upplevas som lojal för ägarna. Revisorn ska även återspegla en frihet från egna 

intressen, och vara oberoende. En övervakning av revisorn krävs också, då revisorn i vissa fall 

kan frångå ägarnas intressen och istället se till sina egna intressen i första hand (Diamant, 2004). 
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3. Metod 

Inledningen av metodkapitlet kommer bestå av beskrivningar kring forskningsstrategi. I syfte att 

ge läsaren en möjlighet att kritiskt granska utredningen kommer vi att sedan förklara hur 

undersökningen har genomförts. 

 

3.1 Forskningsstrategi 
Två vanligt förekommande forskningsstrategier är kvalitativ- och kvantitativ forskning. Dessa 

strategier ska hjälpa forskningen att uppnå de mål och syften som finns med undersökningen 

(Bell & Bryman, 2013). 

En kvalitativ strategi där öppna intervjufrågor är utgångspunkten bidrar till att respondenterna 

med egna ord och tankar kan bidra till att skapa en mer djupgående kunskap om de problem som 

studeras (Holme & Solvang, 1997). I syfte att uppnå djup som Holme & Solvang (1997) 

diskuterar, utgår undersökningen från en kvalitativ strategi. Genom denna strategi kan vi ta del av 

den erfarenhet som kunniga inom området har erhållit vilket bidrar till en mer djupgående 

förståelse för både oss som författare och för läsaren.  

Grunden i den kvantitativa forskningen handlar om att förmedla ett resultat som baseras på siffror 

eller förutbestämda svarsalternativ (Jacobsen, 2002). Skälet till att vi inte valt att utforma en 

undersökning med en kvantitativ strategi är att den metoden inte hade hjälpt oss att nå 

undersökningens syfte.  

 

3.2 Vetenskapligt angreppssätt 
En deduktiv ansats innebär att undersökningen utgår från en teori som sedan ställs mot 

verkligheten (Bell & Bryman, 2013). I vår undersökning utgick vi från befintlig teori kring hur en 

revisor uppnår ett oberoende för att sedan undersöka hur revisorer agerar i verkligheten. För att 

skapa oss en förståelse kring befintliga teorier inom ämnet, valde vi att läsa artiklar, böcker och 

lagstiftning. Utifrån vår grundliga litteraturgenomgång kunde ett antal problem identifieras, och 

därifrån utformades en specifik frågeställning och ett syfte. Vi utgår därmed ifrån det Bryman & 

Bell (2013) beskriver som en deduktiv ansats. 

De positiva effekter som en litteraturgenomgång medför är bland annat att undvika att gå i 

samma fallgropar som tidigare undersökningar (Bell & Bryman, 2013). Litteraturgenomgången 

hjälpte oss att hitta ett specifikt kunskapsgap att fördjupa oss inom. Genom att se hur andra 

forskare har behandlat ämnesområdet kunde vi undvika att göra misstag som andra har gjort och 

även ta till oss bra metoder som andra har använt och implementera dessa i vår egen 

undersökning.  
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3.3 Datainsamling  

3.3.1 Teoretisk datainsamling 
Inspirationen till valet av ämnet statade från en föreläsning på Mälardalens Högskola som 

behandlade revision och analysmodellen. För att få djupare förståelse och information 

genomfördes en informationssökning om analysmodellen. När vi sedan hade skaffat oss en 

grundlig kunskap inom området påbörjades insamlingen av teori. Insamlingen har skett genom 

sökning efter litteratur, artiklar och uppsatser i biblioteket på Mälardalens högskola samt i olika 

databaser.  Databaserna, Discovery, Google Schoolar, DIVA, och FAR Online är de databaser 

som använts. Några av sökorden var: analysmodellen, oberoende, revisorssed, opartiskhet och 

självständighet. En sökning efter engelska uttryck som: independence in fact, independence in 

appearance, auditor, och independence har genomförts. Vi har även använt källor som har 

upptäckts via andra uppsatsers källhänvisning. Under arbetets gång har ständigt ett kritiskt synsätt 

funnits på all den information vi har tagit del av, för att skapa en så hög trovärdighet som möjligt 

för undersökningen. Teorin utgörs till största del av granskade vetenskapliga artiklar. Annan 

litteratur som har använts är från respekterade personer inom området. Diamant är chefsjurist och 

ställföreträdande myndighetschef på Revisorsnämnden, Cassel är auktoriserad revisor och 

doktorand i vetenskapsteori och Brännström har titeln generalsekreterare på FAR.  

Ett annat tillvägagångssätt för att öka trovärdigheten är att jämföra olika oberoende källor med 

varandra för att se om de stämmer överens. Det här fenomenet benämns som en yttre analys av 

källans användbarhet (Holme & Solvang, 1997). 

Förutom den yttre analysen, har en inre analys av informationen genomförts för att stärka 

trovärdigheten. Den inre analysen kan beskrivas som en kontroll av graden subjektivitet hos 

upphovsmannen (Holme & Solvang, 1997). 

 

3.3.2 Empirisk datainsamling 

Insamling av primärdata har genomförts med hjälp av personliga intervjuer. Intervjufrågorna som 

skickades till revisorerna innan intervjuerna återfinns i bilaga 1. Valet av att skicka frågorna 

innan intervjun motiveras av att revisorerna då får tid att förbereda sig inför mötet. Med tanke på 

vårt kvalitativa angreppssätt och därmed viljan att få en djupare förklaring till analysmodellens 

brister har vi valt att intervjua revisorer. Anledningen till valet av revisorer är att modellen är 

utformad för revisorer och det är den yrkesgruppen som bör ha störst kunskap om modellen. Vi 

har intervjuat revisorer från olika bolag, både stora och små. Anledningen till det är att  

arbetsprocesser och rutiner skiljer sig åt mellan bolagen och på så sätt kan en djupare förståelse 

erhållas. Respondenterna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval då vi antydde att det skulle bli 

svårt att få tag på revisorer som hade tid och möjlighet att ställa upp på undersökningen. Ett 

möjligt tillvägagångssätt vid valet av respondenter hade kunnat vara ett sannolikhetsurval. Skälet 

att inte göra detta motiveras med att syftet i vår undersökning är att få bättre förståelse för hur 

modellen fungerar och inte att dra generella slutsatser.  
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Genom semistrukturerade intervjuer blir även intervjuprocessen mer flexibel, vilket skapar en 

möjlighet att kunna ställa följdfrågor för att få djupare förståelse kring det som anses vara 

väsentligt (Bell & Bryman, 2013). Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer med tanke 

på att respondenterna skulle få en stor frihet att svara öppet med sina egna ord. 

Den flexibla intervjuprocessen styr även respondenten att han hela tiden håller sig inom ramarna 

för den information som efterfrågas. Men det förekommer även nackdelar med den valda 

intervjumetoden, då det kan ha medfört en viss påverkan på respondenterna och därmed resultatet 

(Bell & Bryman, 2013). 

Inspelade intervjuer leder till att det blir lättare att undvika förvrängning av svaren från 

respondenten. Det finns även en tendens till att inspelade intervjuer blir korta och leder till sämre 

kvalitet än vid personliga intervjuer (Bell & Bryman, 2013). Samtliga intervjuer ägde rum på 

revisorernas arbetsplats. Alla intervjuer är personliga intervjuer, anledningen till valet var främst 

för att uppnå en djupgående kunskap och en hög kvalitet. 

Respondenterna valde att vara anonyma. I den här undersökningen anser vi att trovärdigheten 

stärks genom att respondenterna är anonyma. Vi menar att anonymiteten kan bidra till att 

respondenterna vågar tala fritt, vilket ökar trovärdigheten i deras uttalanden. Vi tror också att 

risken för att respondenterna håller saker inne av rädsla att någon klient eller andra personer 

skulle ta del av undersökningen minskar i och med anonymiteten.   

En av respondenterna ville inte bli inspelad. För att få rätt förståelse av svaren som respondenten 

gav, antecknade vi separat och jämförde tolkningen av svaren med varandra. Med tanke på 

intervjun inte fick spelas in ställdes många uppföljningsfrågor för att förstå innebörden av det 

respondenten menade. Uppföljningsfrågorna ledde till mer utvecklade svar vilket även medförde 

att följdfrågor även användes när övriga intervjuer spelades in. 

 

3.4 Analysmetod 
Vi lyssnade på intervjuerna och antecknade tidpunkter där intressant information identifierades. 

Det som ansågs intressant var de uttryck och svar som kunde kopplas ihop med det material som 

fanns i den teoretiska referensramen. För att enkelt kunna jämföra respondenternas svar i varje 

delfråga skrevs tiden upp där respondenten i inspelningen behandlade ett specifikt ämne. Ett 

flertal kategorier utformades sedan utifrån den teoretiska referensramen där olika ämnen 

behandlades där tidpunkterna då placerades in under varje kategori. Exempelvis när respondenten 

pratade om oberoende skrevs tiden upp och placerades under en kategori som hade döpts till 

oberoende. Vi lyssnade ytterligare en gång för att avgöra vad som skulle ingå i empirin.  

All kunskap brukar nämnas som subjektiv, men när flera personer uppfattar ett specifikt fenomen 

på samma sätt, är sannolikheten för att den ska anses som sann högre (Jacobsen, 2002). 

Respondentvalidering tillämpades genom att maila alla revisorer som bekräftade att svaren 

tolkats på rätt sätt. Genom att validera allt som sagts, anser vi att informationen som använts är 
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trovärdig och att våra egna tolkningsutrymmen minskar.  

 

3.5 Operationalisering 
Vid utformandet av intervjufrågor har utgångspunkten varit det som finns i teorin och därifrån 

olika typer av problem som möjligtvis kan finnas i praktiken identifierats. Syftet med 

intervjuerna är att få fram information för att kunna jämföra verkligheten med teorin. Frågorna 

finns i bilaga 1. 

Några av revisorerna är förutom revisorer, redovisningskonsulter. De första intervjufrågorna (1-

2) är ställda i syfte att säkerställa för respondenten att det är inom det specifika området revision, 

som vi vill att de ska utgå från när de besvarar frågorna. En mer praktisk beskrivning av 

verkligheten hjälper oss även att förstå hur en revision fungerar och hur en revisor arbetar. 

Fråga 3 ställdes i syfte att identifiera om det finns ett intresse för en specifik intressent. Genom 

detta kan en jämförelse av hur intressentmodellen används i praktiken kontra teorin göras. Även 

om alla intressenter har samma värde i praktiken kan kontrolleras. Genom att ställa fråga 4 vill 

bedömningen göras om revisorerna har liknande uppfattning på vad oberoende faktiskt betyder 

och om det är möjligt att vara helt oberoende som revisor. 

Med tanke på att intressenter inte kan mäta ett oberoende enligt teorin ställs fråga 5 för att 

undersöka om revisorerna menar att det går att mäta ett oberoende. I fråga 6 vill vi ta reda på hur 

viktigt oberoende anses vara för revisorerna och om de tycker att det finns andra faktorer som är 

viktigare. 

Fråga 7 ställs för ta reda på om lagstiftarens ordval hjälper revisorerna att förstå hur de ska 

förhålla sig och om valet av ord i praktiken skiljer sig mot oberoende. Fråga 8 ställs för att kolla 

om valet att välja andra begrepp än oberoende gör någon skillnad i hur en intressent kan uppfatta 

revisorns agerande.  

Nästa fråga under intervjun är till för att ta reda på om analysmodellen används och om det finns 

andra metoder som revisorerna använder sig av för att stärka oberoendet. I fråga 10 studeras 

regeringens syfte med modellen och om den uppfylls i praktiken. Analysmodellen skulle innebära 

att tvivel kring opartiskhet, självständighet och objektivitet skulle minska enligt regeringen, fråga 

11 är till för att kontrollera detta. Fråga 12 ställs för att se hur modellen används i praktiken.  

Fråga 13,14 och15 kollar om analysmodellen täcker alla situationer och hot och om det finns 

någon nackdel med att lagen ger exempel på olika hot. Genom fråga 16 utreds om det är möjligt 

att tydliggöra modellen, för att underlätta revisorernas beslut. 

Fråga 17-19 är utformade för att granska hur frågan om egenintresse påverkar revisorn och om 

det ofta uppstår intressekonflikter. 
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3.6 Validitet 
Att mäta det som en undersökning avser att mäta benämns som en undersöknings validitet (Bell 

& Bryman, 2013). 

Det finns två olika typer av validitet, intern- och extern validitet. Den interna validiteten mäter 

om orsakssambandet i en slutsats har hög förklaringsgrad eller ej. En hög förklaringsgrad innebär 

att slutsatserna inte är av slumpmässig karaktär, det finns ett kausalt samband. Extern validitet är 

inriktat mot graden av generaliserbarhet i resultaten från undersökningen. Den externa validiteten 

svarar på frågan om identiska slutsatser utifrån urvalet kan appliceras på en större population.  

Kvalitativa undersökningar fokuserar i första hand inte på att mäta något, vilket medför att 

validitet inte är det mest väsentliga i denna typ av undersökning. Det finns ett annat begrepp som 

passar bättre in vid bedömningen av kvalitativa undersökningar vilket är trovärdighet.  

Trovärdigheten i en kvalitativ undersökning omfattar både intern- och extern validitet, där 

tillförlitlighet motsvarar intern validitet och överförbarhet är en motsvarighet till den externa 

validiteten (Bell & Bryman, 2013). 

Tillförlitlighet och överförbarhet är begrepp som har funnits i åtanke genomgående i 

undersökningen. För att få en hög tillförlitlighet har som tidigare nämnts ett kritiskt 

förhållningssätt på all information som har samlats in existerat. Intervjufrågorna har hela tiden 

formats utifrån frågeställningarna för att försäkra oss att informationen från revisorerna kan leda 

till svar på de frågeställningar som vi avser att besvara. För att få en hög överförbarhet har vi 

intervjuat revisorer som arbetar inom olika områden och varierande storlek på både 

revisionsbyråer och klienter. Genom att täcka flera arbetsområden för revisorer ökar 

överförbarheten av vår undersökning.  

 

3.7 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett begrepp som mäter huruvida resultatet från en undersökning skulle 

överensstämma med det ursprungliga resultatet om undersökningen återskapades. En studie har 

hög reliabilitet om materialet har samlats in på ett pålitligt och begripligt sätt (Bell & Bryman, 

2013). 

Vikten av att uppnå en hög reliabilitet är ett måste för att minska läsarnas kritik kring 

opålitligheten av studien, en detaljerad beskrivning av arbetsprocessen minskar kritiken (Yin, 

1994). Yin (1994) vidareutvecklar begreppet reliabilitet och menar att många redan är familjära 

med begreppet. För att uppnå hög reliabilitet krävs det att en utomstående vid ett senare tillfälle  

ska ha möjlighet att genomföra undersökningen så snarlikt som möjligt. För att undersökningen 

skall gå att replikera krävs det en tydlig och regelbunden dokumentation av 

undersökningsprocessen (Yin, 1994).  

För att nå en hög reliabilitet har metodkapitlet beskrivits detaljerat och alla val är motiverade. 

Vårt syfte har ständigt varit att en utomstående ska förstå motiven till våra val och med enkelhet 
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kunna replikera undersökningen. Valet att bara intervjua auktoriserade revisorer ökar 

reliabiliteten. Anledningen till det är att de följer samma lagar och normer som finns inom 

branschen. Om en utomstående genomför intervjuer med andra revisorer bör de komma fram till 

liknande resultat då de följer samma regelverk och står inför samma svårigheter. 
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4. Empiri 

Empirikapitlet inleds med en kort presentation av respondenterna. Fortsättningsvis presenteras 

en sammanställning av de empiriska data som har samlats in från samtliga intervjuer. Strukturen 

i kapitlet är upprättat likt den teoretiska referensramen där empirin från de olika respondenterna 

sammanvävs. 

 

4.1 Empirisk inledning 
Vi har intervjuat fyra revisorer som arbetar på olika revisionsbyråer. De intervjuade revisorerna 

har ställt kravet att vara anonyma. Revisorerna kommer därför att benämnas med siffror.  

Respondent 1 är en auktoriserad revisor till stor del arbetar mot ägarledda företag i olika 

storlekar. Revisionsbyrån räknas som medelstor i Sverige.  

Respondent 2 är en auktoriserad revisor med över 40 års erfarenhet inom branschen. Revisorn 

arbetar idag på en av de större revisionsbyråerna i Sverige. Respondenten har arbetat mycket mot 

ägarledda koncerner och har även arbetat med börsnoterade bolag men är idag reviewansvarig på 

firman. 

Respondent 3 har 20 års erfarenhet inom branschen och är auktoriserad revisor. Respondenten 

arbetar mycket mot mindre bolag inom tjänstesektorn. Revisorn arbetar även som 

redovisningskonsult i företaget. 

Respondent 4 har 10 års erfarenhet inom branschen och arbetar mot alla typer av bolag i en av de 

stora revisionsbyråerna i Sverige. 

 

4.2 Revision 
Respondent 1 förklarar att revision är att planera, granska och rapportera om finansiell 

information och förvaltning. Respondenten tydliggör att det krävs en planering och granskning av 

bland annat årsredovisningen för att möjliggöra en rapportering av det som framgår av 

granskningen.  

Respondent 2 berättar att en revision är en oberoende granskning i någon annans arbete. Det 

krävs två personer för att en revision ska kunna genomföras, en som upprättar en årsredovisning 

och en som intygar att upprättandet är korrekt genomfört. Respondenten förklarar vidare att 

revisonbyrån säljer ett förtroende till intressenterna. Revisorns roll är att se till att alla som är 

inblandade i revisionen, både kollegor och kunder har utfört sina uppdrag på rätt sätt. Att 

förtroendet för revisorer på senare tid har försämrats är inget respondenten själv upplevt. 

Revision är ingen garanti för att inte något är fel. Det finns alltid en risk att det blir fel, att 

eliminera alla dessa risker leder till en för hög kostnad vilket skulle innebära att ingen vore villig 

att betala för den, förklarar respondenten.  
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Respondent 3 menar att revision är ett arbete som utförs i syfte att säkerställa de krav som ställs 

för att upprätta en revisionsberättelse. Där det ska finnas uttalanden om hur en verksamhets 

årsredovisning, bokföring och förvaltning har genomförts.  

Respondent 4 beskriver revision med ordet kvalitetssäkring och revisorns roll bygger på att en 

revisionsberättelse skapas.  

 

4.3 Intressenter 
Respondent 1 menar att revisionen inte upprättas för en specifik intressent utan att alla 

intressenter är lika viktiga, med tanke på att samtliga intressenter på något sätt har revisorns 

uttalanden i åtanke vid beslutsfattandet. 

Respondent 2 förklarar att den viktigaste intressenten för honom vid en revision är den lokala 

banken.  

”Tappar man förtroendet hos den lokala banken är man körd, då får man inga 

uppdrag även fast man är auktoriserad” (Respondent 2) 

Respondent 3 menar att ägarna utser revisorn och att de fungerar som en kontroll för att se 

till att allt sköts i bolaget. 

Respondent 4 anser att kunden är den viktigaste intressenten, eftersom kunden väljer revisor 

och det är för dem revisionen upprättas. Revisionen är ett beslutsunderlag som de kan basera 

sina beslut på och därmed blir revisionen grunden för att de ska kunna göra affärer enligt 

respondenten. 

 

4.4 Oberoende 
Om det känns jobbigt att ta eller att ge kritik till en klient, föreligger förmodligen ett beroende 

enligt respondent 1. Respondenten hade inte koll på att oberoende inte uttrycks i lagen. 

Respondenten förklarar att självständighet är att revisorn inte är beroende av kunden, opartiskhet 

att revisorn inte väljer kundens sida om det uppstår en intressekonflikt, och objektivitet förklaras 

att revisorns känslor inte hindrar honom från att ta upp viktiga förhållanden eller gör något som 

känns jobbigt gentemot kunden. Summan av dessa tre begrepp är oberoende enligt respondenten.  

Respondent 2 menar att ur ett objektivt synsätt är en revisor inte oberoende hur du än vrider och 

vänder på det. I formell mening är det viktigaste att revisorn inte uppfattas som uppenbart jävig 

mot klienten. Respondenten anser att ingen kan vara helt oberoende och att det mot den 

bakgrunden numera istället talas om självständighet, opartiskhet och objektivitet istället för 

oberoende. Det hindrar dock inte att målsättningen är att de tre begreppen, tillsammans med 

tystnadsplikten och kompetensen ger ett förtroende på marknaden, som är den övergripande 

riktlinjen. Respondenten menar att förtroende är det viktigaste för en revisor och utvecklar att 
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förtroendet består av tre delar, tystnadsplikt, kompetens och oberoende. Föreligger inte ett 

förtroende från marknaden spelar det ingen roll hur oberoende en revisor är. 

Respondent 3 menar att lagen syftar till att en revisor ska vara helt oberoende men att det på ett 

eller annat sätt alltid finns ett beroende mot kunderna som revideras. En viss grad av beroende är 

ett måste för att kunna bedriva en revisionsverksamhet. Utåt sett får inte ett beroende föreligga, 

samtidigt som det hos revisorn inte får finnas någon känsla som medför att revisionen utförs 

inkorrekt. Beroendet får dock inte leda till att en jävsituation uppstår tydliggör respondenten. 

Med självständighet menar respondenten att en revisor inte får känna påtryckningar från någon 

part för att komma fram till en viss slutsats. Förtroende anser respondenten är viktigt, och menar 

att om det inte finns ett förtroende mellan klienten och revisorn vill ingen av parterna att 

revisionen genomförs. Respondenten förklarar vidare att ur lagstiftningens sida är oberoendet 

viktigast men respondenten anser att förtroendet är viktigare än oberoendet. Respondenten tror 

inte att kunderna lägger stor vikt vid oberoendet, de är mer ute efter ett förtroende för att få sin 

revisionsberättelse.  

För att tillit ska finnas för de uttalanden en revisor gör krävs det att revisorn är oberoende enligt 

respondent 4. Respondenten menar att oberoende är att klienten inte kan påverka en revisors 

beslut. Med tanke på det stora tolkningsutrymmet som oberoendebegreppet innefattar menar 

respondenten att oberoende är svårt att definiera. Respondenten menar att oberoende blir ett 

samlat ord för de tre begreppen självständighet, opartiskhet och objektivitet. En konkretisering 

och uppdelning av oberoendebegreppet hjälper respondenten att lättare förstå innebörden av 

lagen och hur han ska förhålla sig till den. Diskussionen kring bristen på förtroende är enbart 

något media vill skapa. Respondenten menar att förtroendediskussionen inte grundar sig på ett 

beroende, utan att revisorerna felaktigt uppfattas som beroende på grund av medveten 

vilseledning av verksamheten som granskas.  

Respondenterna förmedlar budskapet att oberoende är viktigt att tänka på men att det måste 

hållas inom en rimlig nivå. Kostnaden eller kvaliteten på revisionen blir inte densamma om en 

revisor strävar efter att uppnå ett totalt oberoende. Ingen av revisorerna känner att deras 

förtroende är eller har varit ifrågasatt. 

 

4.5 Analysmodellen 
Analysmodellen fungerar som ett hjälpmedel och är inte en exakt beskrivning på hur analysen 

ska genomföras enligt respondenterna. 

Respondent 1 förklarar att analysmodellen inte är en uppritad modell som säger hur analysen ska 

genomföras. Respondenten menar istället att analysen handlar om att bedöma om hen befinner 

sig i en jävsituation eller är beroende utifrån en utomståendes perspektiv. Analysen är något som 

måste genomföras och dokumenteras, den är inte speciellt hjälpsam och tar onödigt mycket tid. 

Denna tid läggs hellre på klienterna även om det bara skulle handla om tio minuter enligt 

respondenten. 
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Respondent 2 förklarar att modellen bygger på etik och professionalism snarare än att följa regler. 

Analysmodellen är ett besvärligt praktiskt moment som tar onödig tid men idén med modellen 

som är att revisorn måste tänka till inför varje uppdrag utgör ett nödvändigt syfte enligt 

respondenten. Respondenten nämner även att en analys upprättas före varje uppdrag och om 

något inträffar under året som kan påverka oberoendet är det upp till de ansvariga för uppdraget 

att se till att en omprövning sker. Normalt går revisorerna inte in under löpande år och korrigerar 

i analysmodellen istället får de ta ställning till om oberoendehotet har förändrats av det vid årets 

slut av det interna revisionsprogrammet förklarar respondenten. Respondenten menar också att 

det förekommer ett flertal faktorer som medför att användningen av analysmodellen skiljer sig åt 

mellan revisorer. En anledning är att analysmodellen kan tolkas på olika sätt baserat på revisorns 

erfarenhet och kunskap. En annan är att etiken hos revisorer skiljer sig åt. Att specificera 

direktiven i analysmodellen ytterligare är inte rätt väg att gå. Allt är inte svart eller vitt varje fall 

är unikt och tydligare direktiv är på grund av detta inte genomförbart enligt respondent 2. 

Respondent 3 förklarar att så länge det känns rätt utifrån det egna perspektivet utgår respondenten 

ifrån sin egen uppfattning om oberoende, och inte vad andra anser om oberoendet. Respondenten 

uttrycker att modellen ibland bara genomförs för att den måste göras. Modellen reglerar inte 

oberoendet, däremot gör den att revisorerna måste stanna upp och tänka till vilket i sin tur kan 

hjälpa revisorn att uppnå ett oberoende. Respondenten menar att en självgranskningsmodell som 

analysmodellen inte fungerar för alla och tror att äldre revisorer ibland struntar i att genomföra 

analysen och att de gör som de alltid har gjort. Respondenten förklarar att det finns belägg för 

dessa teorier.  

”Många i det äldre gardet som är på väg ut ur branschen skiter säkert 

fullständigt i det här och gör säkert inte ens analysmodell” (Respondent 3) 

Respondent 4 menar att utomståendeperspektivet är ett måste annars blir oberoendefrågan för 

subjektiv. Det får inte förekomma några tvivel från någon part att ett oberoende föreligger. 

Respondenten förklarar vidare att alla inte följer de etiska regler som finns. Revisorer får 

varningar för att ha brutit mot oberoendet, men den stora massan följer de regler och normer som 

finns menar respondenten. Det krävs ett tolkningsutrymme för att det ska blir rätt, mer specifika 

direktiv skulle underlätta beslutsfattandet men risken för felaktiga beslut skulle öka enligt 

respondenten.  

 

4.5.1 Egenintressehotet 
Har en revisionsbyrå en klient av betydande omfattning, som står för en stor del av byråns 

intäkter uppstår en svår situation enligt respondent 1. När klienten känner till situationen kan 

klienten utnyttja den och sätta press på revisionsbyrån vilket kan skapa en intressekonflikt för 

revisorn. Respondenten menar att han nästan alltid tackar nej till erbjudanden från klienter med 

förklaringen att en utomstående kan uppfatta att ett beroende föreligger. Han uttrycker vidare att 

ett mottagande av en gåva eller ett accepterat erbjudande inte skulle förändra hur revisionen 
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skulle genomföras men att utomstående kan uppfatta det annorlunda. Respondenten förklarar 

vidare att så länge det inte upplevs som ett problem att berätta om gåvor eller erbjudanden för 

sina kollegor förekommer inget beroende. Det förekommer situationer då revisorer avsäger sig 

uppdrag på grund av tystnadsplikten. Respondenten förklarar att det under arbetens gång har hänt 

att han tagit del av information från en klient som han haft viljan att vidarebefordra till kollegor 

och utnyttja i sin egen verksamhet. Eftersom det föreligger tystnadsplikt kollegor emellan menar 

respondenten att situationer som dessa är svåra då en förmedling av informationen eller 

utnyttjande av informationen för egen vinning hade lett till att tystnadsplikten brutits. 

Respondent 2 menar att en viss försiktighet bör iakttas kring gåvor från klienter men att det 

samtidigt skulle det kännas otacksamt att lämna tillbaka en födelsedagsgåva. Självklart finns det 

personer inom branschen som har en annorlunda syn på etik och moral, det finns personer som 

sätter sina egna intressen i första hand menar respondenten. Respondenten förklarar också att det 

finns möjligheter för revisorer att utnyttja insynen i verksamheter som granskas. Att utnyttja 

användbar information gäller inte bara för revisorer utan generellt där insyn i verksamheter 

förekommer, lagstiftarna har inte riktigt kommit åt den här typen av problem menar 

respondenten. Respondenten påpekar att revisorsnämnden är hårda på den här typen av 

överträdelser, framförallt i börsnoterade bolag men att det finns interna system som hjälper till att 

motverka problemet. 

Respondent 3 tycker att gåvor av mindre värde inte är något problem men att ta emot gåvor av 

större värde inte skulle kännas okej. Möjligheten att utnyttja insyn och information från en klient 

för egen vinning menar respondenten är lättare i större bolag där det går att utnyttja 

informationen. I mindre bolag där det är svårt att på ett ekonomiskt sätt utnyttja informationen. 

Respondent 4 skulle aldrig ta emot en gåva av ekonomiskt värde, och menar att det finns tydliga 

direktiv kring detta oavsett om det är en födelsedagspresent eller inte. Respondenten tror att 

egenintressehotet föreligger i större utsträckning i mindre bolag med tanke på att de är mer 

beroende av sina klienter än vad större bolag är. 

I dagsläget är det enbart börsnoterade bolag som omfattas av revisorsrotationen men 

respondenterna anser att en rotation även i onoterade bolag skulle stärka oberoendet. En rotation 

tar tid och kostar pengar samtidigt som den införskaffade kunskapen om hur verksamheten 

fungerar går till spillo vilket kan leda till försämrad revisionskvalitet. Kostnaden att byta revisor 

är större än nyttan av att öka oberoendet genom revisorsrotation menar alla respondenter. 

 

4.5.2 Partsställningshotet 
Partsställningshotet är enkelt att förhålla sig till enligt respondent 3. Klienter frågar ibland om 

revisorn kan följa med till banken eller till skatteverket. Genom att inte sätta sig i situationer likt 

dessa menar respondenten att inga hot inom området förekommer. Övriga respondenter uttrycker 

inget specifikt kring partställningshotet. 
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4.5.3 Självgranskningshotet 
Självgranskningshotet är det enklaste hotet att förhålla sig till menar respondent 1. Alla revisorer 

kan göra bedömningen om det föreligger ett hot av denna typ eller inte, eftersom det finns tydliga 

direktiv i vad som är ett råd i samband med revisionen och fristående rådgivning menar 

respondenten. Trots detta tror respondenten att de flesta överträdelserna sker inom det här 

området. Anledningen till det är att revisorn vill utveckla ett förtroende för sin klient. Alla är väl 

medvetna om att revisionen utförs för samtliga intressenter och för att kunna genomföra en 

revision måste en förtroenderelation existera mellan klienten och revisorn. Tillgången till den 

informationen som krävs för att genomföra revisionen bygger på ett förtroende från klientens 

sida. Som revisor är flexibilitet också viktigt för att klienten ska känna någon nytta för det 

revisorn gör menar respondenten. Självgranskningshotet kan ibland uppfattas som löjligt då 

reglerna säger att revisorn inte får säga hur klienten ska göra, men via exempel med andra siffror 

ändå kan styra klienten i den riktning som revisorn vill utan att reglerna bryts menar 

respondenten. Arvodet kommer från klienten vilket gör att respondenten hela tiden vill att 

klienten ska uppfatta honom som serviceinriktad och att frågor utanför revisionsuppdraget därför 

blir jobbiga att hantera. 

Respondent 2 är tydlig med att klienten själv måste utföra det praktiska arbetet med bokföring 

och val av konton. Kollegor inom branschen tar inte alltid hänsyn till detta. För att hålla isär 

fristående rådgivning med rådgivning i samband med revisionen använder sig respondentens 

revisionsbyrå av separata avdelningar. Tack vare detta kan de säkerställa att självgranskning inte 

uppstår. Respondenten menar att ett säkerställande är bra men ger ett exempel där ett 

enmansbolag har fem personer från revisionsbyrån som arbetar med klienten vilket blir kostsamt. 

Det skulle enligt honom räcka med två stycken. I mindre revisionsbyråer blir det svårare att hålla 

isär funktionerna och risken är större för självgranskning menar respondenten. 

Respondent 3 förklarar att självgranskning kan vara ett problem, men att de interna kontroller 

som byrån använder sig av motverkar att självgranskning sker. 

Enligt respondent 4 är självgranskningshotet det svåraste att förhålla sig till. Anledningen till det 

är att hans revisionsbyrå utför alla typer av finansiella tjänster och det blir därför svårt att hålla 

koll på vem som har gjort vad i vilket bolag. Respondenten menar att så länge revisorn själv inte 

upprättar eller tar beslut åt klienten får vilka råd som helst ges. Respondenten anser att reglerna är 

feltolkade i Sverige kring självgranskning och tycker att kostnaden för den som granskas blir 

större än nödvändigt på grund av detta.  

 

4.5.4 Vänskapshotet 
Vänskapshotet är det svåraste hotet att förhålla sig till enligt respondent 1. Anledningen till det är 

att revisorernas oberoendeförhållande med sina klienter avgörs av utomstående och inte vad 

revisorerna själva anser. Revisorn förklarar vidare att om han är medlem i en förening som senare 

ska revideras av revisorn kan detta från en utomståendes perspektiv inkräkta på dennes 
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oberoende, i situationer likt denna kan han agera helt oberoende utan att det spelar någon roll 

eftersom utomstående avgör om oberoendet är hotat. Genom att vara två som genomför 

revisionen kan den som inte är medlem i föreningen anta ett utomståendeperspektiv och därmed 

blir det lättare att identifiera den här typen av hot. Som egenföretagare eller när revisorer arbetar 

helt själva med en revision anser respondenten att risken att agera beroende ökar, då 

utomståendeperspektivet blir svårare att appliceras. Respondenten menar också att det är svårt att 

själv avgöra om det är ett vänskapsförhållande eller inte, och att det är vanligt i deras 

revisionsbolag att en annan revisor upplyser om att en sådan relation förekommer. Respondenten 

har aldrig sagt ifrån sig ett uppdrag på grund av att en vänskapsrelation har utvecklats. Han har 

dock avsagt sig uppdrag då ett vänskapsförhållande har funnits från början. Trots att 

respondenten arbetar i en större stad är staden ur ett vänskapsperspektiv inte speciellt stor. Det är 

vanligt att någon närstående känner personer i ledningen där en revision ska utföras. 

Respondenten tror att detta blir ett ännu större problem i mindre städer där alla känner alla. 

Respondent 2 uttrycker att det vanligaste hotet är vänskapshotet. Vid långvariga klientrelationer 

uppstår det självklart ett vänskapshot. Enligt respondenten finns det i vissa fall möjlighet att vidta 

motåtgärder för att eliminera hotet. Detta genom att en kollega kontrollerar och ställer frågor. 

Independence in appearance är ett uttryck respondenten använder i ett exempel där en revisor i en 

mindre stad äter lunch med sin klient för ofta, vilket leder till att det synbara oberoendet då blir 

hotat. 

Respondent 3 tror att vänskap kan utvecklas genom långvariga kundrelationer. Respondenten 

förmodar inte att oberoendet ökar av att två revisorer genomför revisionen och att vänskap blir en 

typ av definitionsfråga som revisorerna själva måste ta ställning till. Att träffas i privata 

sammanhang betraktas inte alltid som vänskap enligt respondenten. 

Respondent 4 menar att oberoendet inte ökar av att vara flera utan att det bara leder till att 

omfattningen av vänskapsgranskningen bara blir större. Respondenten förklarar att det sällan 

förekommer relationer som medför att ett uppdrag måste avsägas. 

 

4.5.5 Skrämselhotet 
Kritik mot en revisors arbete räknas inte som ett hot. Däremot hot om fysiskt våld eller att du 

känner ett starkt obehag placeras under kategorin skrämselhot enligt respondent 1. Respondenten 

har aldrig själv upplevt detta däremot har kollegor utsatts för detta. Respondenten beskriver en 

händelse där personer i ledningen agerat annorlunda och där det efter en tid framkommit att de 

har varit under hot.  

Respondent 2 uttrycker att om det förekommer en kriminell ledning i ett företag innebär det att de 

på ett enkelt sätt skulle kunna förmedla en felaktig bild av företaget och med enkelhet förleda 

revisorn. Revisonen är för grund för att upptäcka om ledningen medvetet samarbetar för att lura 

revisorn.  
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Enligt respondent 3 förekommer inte skrämselhot i seriösa kretsar. Respondenten tror inte att hot 

mot ledningen som revideras ingår i skrämselhotet. Däremot påverkar det granskningen då det 

kan förekomma eventuella fel. Dessa fel skulle kunna vara om någon manipulerat bokföringen 

eller viljan att blåsa upp ett resultat. I dessa typer av fall förekommer inget hot mot revisorn 

personligen, däremot utgör hotet en påverkan på revisionen enligt respondenten.  

Respondent 4 tror att det är vanligare i mindre bolag att skrämselhot uppstår. I respondentens 

revisionsbyrå förekommer mekanismer där minsta lilla tendens till hot leder till att jurister 

kopplas in. Den här typen av skydd tror respondenten är svagare i mindre bolag. 

 

4.5.6 Generalklausulen 
Respondent 3 tror att genom att vissa hot specificerats läggs för stort fokus på dessa, vilket 

medför en risk att inte hänsyn tas till klausulen. Respondenten förklarar vidare att det är lätt hänt 

att när det finns dokumentation av analysmodellen från tidigare år medför detta att revisorer 

använder samma text utan att stanna upp och tänka till. Vid dessa tillfällen är risken ännu större 

att missa generalklausulen. Respondenten uttrycker en viss oro över att kollegor inte går igenom 

modellen år för år och att vid granskning av kollegors dokumentation fått insikten att den inte är 

uppdaterad. Övriga respondenter såg inga problem med klausulen och ingen av respondenterna 

kunde identifiera någon typ av hot som ligger utanför de specificerade delarna. 

 

4.5.7 Motåtgärder 
Respondenterna menar att motåtgärder innebär att en revision kan genomföras även om ett 

oberoendehot förekommer. De förklarar vidare att syftet med motåtgärder är att eliminera de hot 

som finns mot oberoendet.  

En stor del av arbetet med analysmodellen är motåtgärder och det är viktigt att se till att dessa 

dokumenteras menar respondent 1. Genom att en kollega granskar den genomförda revisionen 

kan hoten motverkas. En annan typ av motåtgärd som respondenten beskriver är att kontakta Far 

och därigenom få riktlinjer i hur en viss situation ska hanteras. 

Respondent 2 tar upp en situation där han fick ett erbjudande om att låna ett sommarhus 

utomlands. Respondenten lånade huset men betalade ett pris till marknadsvärde för att påvisa det 

synbara oberoendet för allmänheten. Klienten blev irriterad över detta men revisorn kände sig 

inte bekväm i situationen och valde att betala klienten. Respondenten nämner en jaktresa där 

motåtgärderna inte var tillräckliga med tanke på värdet på dessa resor. Respondenten menar att 

även motåtgärderna blir en typ av självgranskning och att det gäller att kunna se sig själv i 

spegeln och inse att jäv inte förekommer.  

Respondent 3  menar att alla hot inte går att eliminera med hjälp av motåtgärder. Minst en gång 

varje år granskas ett uppdrag av varje revisor internt, där även analysmodellen granskas enligt 

respondenten. 
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Motåtgärderna blir också en subjektiv bedömning som måste göras av revisorerna enligt 

respondent 4 som också berättar om den tidigare nämnda jaktresan. Respondenten tror inte att 

resorna har påverkat revisorernas handlingar, men förklarar att det egentligen är oväsentligt 

eftersom det handlar om hur utomstående uppfattar revisorernas beroende. 

Revisionsbyråerna som respondenterna arbetar på använder sig av konsultationer som motåtgärd.  

Konsultationer innebär att revisorerna granskar varandras revisioner.  

 

4.5.8 Dokumentation 
Det finns inget krav på att dokumentation måste göras om hot inte föreligger, att lägga till korta 

notiser som säger att inget hot föreligger säkerställer att en analys har genomförts enligt 

respondent 1.  

Analysmodellen är något som respondent 2 måste göra för att det ska vara möjligt att gå vidare i 

revisionsuppdraget samt för att debitera tid. Om inte modellen är ifylld sätter företagets 

revisionsprogram stopp för detta. Det krävs att revisorerna formulerar sig, det går inte att bara 

svara ja eller nej vilket gör att revisorerna måste tänka till. Alla överväganden som görs går inte 

att dokumentera då det skulle ta alldeles för mycket tid enligt respondenten.  

Respondent 3 medger att en förenkling av modellen är något som tidigare gjorts, men att detta 

påpekades vid en intern kontroll och därav dokumenterar respondenten numera specifikt kring 

alla hot. 

Det som inte dokumenteras har aldrig hänt enligt respondent 4 och menar att alla 

ställningstaganden ska vara möjliga att spåra.  

 

4.6 Granskning 
Enligt respondent 1 granskar revisorsnämnden revisioner som är utförda av deras revisionsbyrå 

ungefär var sjätte år. Respondenten kritiserar vissa delar i granskningsarbetet. Granskningen sker 

sällan, den är inte speciellt slumpmässig och det meddelas i god tid att en granskning kommer att 

genomföras. Detta medför enligt respondenten att det är fysiskt möjligt att korrigera 

revisionsarbetet i efterhand, exempelvis dokumentationen av analysmodellen. Det är i princip 

omöjligt för en utomstående att granska bedömningar i analysmodellen om det inte är helt 

uppenbara hot. Respondenten förklarar vidare att säkerställandet att en revison har gått rätt till 

sker genom interna kontroller som genomförs årsvis. De interna kontrollerna innebär att varje 

revisor granskar en revidering som någon annan på bolaget genomfört, även analysmodellerna 

granskas enligt respondenten. Även i dessa fall tror respondenten att enmansbolag eller revisorer 

som arbetar helt själva och inte använder liknande kontroller har en större risk för att vara 

beroende. Respondenten menar också att rena överträdelser med stor sannolikhet leder till ett 

ärende hos revisorsnämnden. Att missa en dokumentation av analysmodellen i något fall tror 

respondent 1 inte leder till några påföljder om det inte är ett återupprepande misstag. 
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Granskning från revisorsnämnden sker sällan enligt respondent 2. Istället är det interna system 

som sköter merparten av den granskning som förekommer. Revisorsnämnden granskar istället de 

interna kontrollerna för att försäkra sig om att revisionsbyrån följer reglerna enligt respondenten.  

Respondent 3 menar att granskningen innebär att det bara kontrolleras om analysmodellen 

genomförts, och att det inte görs någon bedömning av de ställningstaganden som gjorts. 

Respondenten förklarar också att revisorsnämnden inte genomför stickprov utan bara kontrollerar 

anmälningar och menar att nämnden litar på revisorernas professionalism när det gäller 

kvalitetskontroller.  

Respondent 4 menar att det självklart går att bedöma de ställningstaganden som har genomförts 

och om dessa kan anses vara rätt eller fel. Även vid interna kontroller kan andra revisorer avgöra 

om analysen är bristfällig eller om den är felaktigt genomförd. 
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5. Analys 

I kommande kapitel presenteras en objektiv sammanställning av undersökningens teoretiska 

referensram med de insamlade empiriska data. För att underlätta för läsaren kommer analysen 

grundas på delar som hjälper till att besvara undersökningens frågeställningar.  

 

5.1 Revision 
Processen som består av att planera, granska och bedöma en verksamhets finansiella rapporter 

och förvaltning benämns som revision. Denna process leder till skapandet av en 

revisionsberättelse där revisorns uttalanden om verksamheten förmedlas (Far Förlag, 2006). 

Diamant (2004) förklarar innebörden av revision som en kontroll eller granskning. Det 

förekommer skillnader i beskrivningen av begreppet även hos respondenterna. Två av 

respondenterna menar likt Far (2006) att revisionen syftar till processen som leder till den slutliga 

revisionsberättelsen. De andra respondenterna beskriver revisionen som en granskning och 

kvalitetssäkring. 

Bazerman et al. (1997) tydliggör att revisionen inte bara upprättas för den som tillsätter revisorn 

utan hänsyn måste tas till samtliga intressenter. Det råder delade meningar bland respondenterna 

för vem revisionen upprättas för. Två av respondenterna menar att klienten som tillsätter revisorn 

är den intressent som revisionen är till för. De återstående respondenterna har en annan syn på 

saken, en av dem menar att den lokala banken är den viktigaste intressenten till skillnad från en 

annan som menar att alla intressenter är av samma värde.  

Det är viktigt att förse intressenterna med förtroendeingivande information eftersom det enligt 

Far (2006) är ett måste för att skapa ett fungerande näringsliv. Revisionsbyråerna säljer ett 

förtroende till en verksamhets intressenter enligt respondent 2. För att kunna lita på 

informationen som förmedlas av en revisor krävs det att denne är oberoende enligt respondent 4. 

Oberoendet blir således en grund för att uppnå det fungerande näringslivet.   

 

5.2 Oberoende 
I lagtext används inte ordet oberoende, detta grundar sig på att det inte fullt ut ska eftersträvas 

(Revisionsbolagsutredningen, 1999). Två av respondenterna menar att ett totalt oberoende inte är 

möjligt att uppnå. De menar att en revisor anses vara oberoende då det inte förekommer 

uppenbara jävsituationer. De förklarar också att ett beroende måste finnas för att en 

revisionsverksamhet ska kunna bedrivas.  

Oberoende är ett begrepp som kan tolkas på många olika sätt och därför är svårt att definiera 

enligt en av respondenterna. Diamant (2004) förtydligar att bedömningen av oberoendet är 

tveksam då en mätning av oberoendet inte är möjlig. I lagen används begreppen självständighet, 

opartiskhet och objektivitet. Dessa förutsättningar måste uppfyllas för att en revisor ska anses 
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vara oberoende (Diamant, 2004). En av respondenterna förklarar de ovanstående begreppen och 

menar att självständighet innebär att ett beroende till kunden inte finns, att inte välja kundens sida 

vid intressekonflikter innebär att vara opartisk medan objektivitet är att känslor inte påverkar 

revisorn. Självständighet definieras på ett annorlunda sätt av en annan respondent som menar att 

det handlar om att undvika att påtryckningar påverkar dennes känslor vid beslutsfattandet. 

Innebörden av de ovanstående begreppen är oberoende enligt flera av respondenterna. Genom 

konkretiseringen av begreppet oberoende underlättas förståelsen för hur tolkningen av oberoendet 

ska göras enligt en respondent.   

Att vara oberoende som revisor grundar sig i kunskapen att agera fritt och utan påverkan från 

andras viljor (Vårdal, 1987). Oberoende definieras som förmågan att inte låta sig påverkas enligt 

en respondent. Två andra respondenter menar att det inte får finnas några känslor inblandade vid 

beslutsfattandet i en revision. 

Samspelet mellan oberoendet och den ekonomiska nyttan som en revision medför bör beaktas när 

oberoendet ska regleras (Diamant, 2004). Respondenterna menar att viljan att uppnå ett totalt 

oberoende inte får bekostas på kvaliteten och priset för revisionen. Det framkommer även av De 

Angelo (1981) att revisionskvaliteten sjunker vid ett ökat beroende. Rippe (2014) framför ett 

synsätt kring revisionskvaliteten och menar att förutom att följa direktiven krävs det även 

kompetens, kunskap om bolaget samt erfarenhet. Ett exempel som respondenterna framför är att 

en revisorsrotation skulle medföra ett ökat oberoende men att minskad kunskap om bolaget och 

en större kostnad skulle leda till en sämre kvalitet på revisionen. De menar att den påverkan 

rotationen har på oberoendet inte väger över kostnaden av en sämre revision. Längden på ett 

revisionsuppdrag påverkar hur en vänskapsrelation utvecklas mellan klienten och revisorn. 

Utvecklingen är till fördel för klienten enligt respondenterna. Det finns två olika synsätt i den 

teoretiska referensramen. Ett synsätt delar respondenternas åsikter medan det andra synsättet 

menar att längden på uppdraget är något positivt, då kunskap om företaget leder till bättre 

revisioner. Till skillnad från den tro som finns hos respondenterna försämras inte oberoendet av 

långa mandattider visar tidigare studier (Lee, et al., 2009; Ling & Nopmanee, 2015).   

Precis som Moberg (2006), förklarar en av respondenterna att förtroende består av tystnadsplikt, 

kompetens och oberoende. Respondenten menar att förtroende är det övergripande och 

oberoendet är en del av förtroendet. Samma respondent poängterar också att oberoendet inte 

fyller någon funktion om förtroendet inte finns. Vikten av oberoende är något som alla 

respondenter trycker på. Två av respondenterna är dock tydliga i sina uttalanden där de påpekar 

att förtroendet är det viktigaste för en revisor. Ett annat synsätt som en annan respondent framför 

är att viljan att samarbeta med en klient bygger på en förtroenderelation. Samma respondent tror 

att lagen syftar mer till att skapa ett oberoende än ett förtroende, men att det sistnämnda är 

viktigare för både respondenten och dennes klienter. Enligt Catasus (2016) är det andra faktorer 

som påverkar förtroendet. Han menar att kompetens, pålitlighet och ärlighet sammantaget skapar 

förtroendet. Däremot delar Catasus uppfattningen av att oberoendet inte garanterar ett större 

förtroende för revisorerna. Diamant (2004) kartlägger även han faktorer som skapar trovärdighet 
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hos revisorn. Revisorn ska besitta kunskap och förmågan att följa lagar, regler samt uppfattas 

som oberoende för att förtroende ska finnas. Respondent 4 anser att förtroendediskussionen är 

oväsentlig och att revisorerna felaktigt beskylls för beroende när det i själva verket är 

vilseledning från ledningens sida som är orsaken till problemet. 

 

5.3 Analysmodellen 
Precis som Far (2011) menar respondenterna att analysmodellen är en självgranskningsmodell 

som syftar till att pröva en revisors opartisk- och självständighet utifrån ett 

utomståendeperspektiv. I modellen förekommer typexempel på situationer där revisorn ska 

avsäga sig sitt uppdrag (Far Förlag, 2006). Respondenterna anser att det inte är en modell, det är 

snarare ett hjälpmedel för att bedöma beroende och om jäv förekommer. En av dem menar att 

modellen kretsar kring revisorns etik mer än att följa ett regelverk. 

Införandet av analysmodellen grundar sig i att det enligt regeringen krävdes ett förtydligande 

kring vilka förhållanden som kunde påverka den tillit som fanns till informationen som 

revisorerna framförde. Att införa analysmodellen skulle enligt regeringen även medföra att 

opartiskheten, självständigheten samt objektiviteten skulle prövas inför varje uppdrag vilket i sin 

tur skulle minska de tvivel som fanns mot revisorn (Justitiedepartementet, 2001). En respondent 

förklarar att modellen gör att revisorerna måste tänka på sitt oberoende. Modellen reglerar inte 

oberoendet men hjälper respondenten att uppnå det. Andra respondenter uppfattar modellen som 

besvärlig, ohjälpsam, tidskrävande och att det bara är något som respondenterna vill få gjort. 

Samtidigt hyser en av respondenterna oro kring det faktiska användandet av analysmodellen 

bland äldre revisorer. Respondenterna upprättar en analys inför varje uppdrag och respondent 2 

menar att de ansvariga för revisionsuppdraget har en skyldighet att utföra en ny prövning om 

förhållandena skulle ändras under året. 

Det faktiska oberoendet syftar till att ett oberoende tankesätt förekommer genom hela 

revisionsprocessen (Dopuch, et al., 2003). Det räcker dock inte längre att bara vara oberoende, 

det gäller att detta oberoende synliggörs. Det synliga oberoendet syftar till att eliminera de tvivel 

på den objektivitet revisorn har i sitt arbete (Justitiedepartementet, 2001). För att 

oberoendefrågan inte ska uppfattas som subjektiv krävs åtagandet av ett utomståendeperspektiv, 

menar respondent 3 och 4. Tre av respondenterna förklarar att detta perspektiv är utgångpunkten i 

deras bedömning av oberoendet, till skillnad från den fjärde respondenten som menar att 

utgångspunkten om oberoendet bildas från respondentens egen uppfattning. Gåvor och 

erbjudanden från klienter kan påverka det synbara oberoendet. Gemensamt för respondenterna är 

att de ofta får erbjudanden och gåvor från sina klienter, deras synsätt skiljer sig dock. Att ta emot 

en gåva skulle inte påverka respondentens arbete däremot kan det utåt sett uppfattas olika och 

respondent 1 förklarar också att gåvor därför inte accepteras. Respondent 2 menar att ett 

återlämnande av en födelsedagsgåva skulle te sig otacksamt. Respondent 3 anser att så länge det 

är gåvor av mindre värde är det okej att ta emot dessa från klienter. En striktare syn förmedlas av 

respondent 4 som menar att en nolltolerans gäller oavsett födelsedagspresenter eller inte. En 
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annan situation som kan påverka det synbara oberoendet är om revisorn i en mindre stad ofta går 

ut och äter med sin klient framgick från Respondent 2. 

Larsson (2007) menar att en standardisering av revisionen är ett krav för att kunna öka 

förtroendet inom branschen. Regeringen preciserade principerna om vad som kan sänka 

förtroendet för den finansiella informationen i syfte att återställa tilliten (Justitiedepartementet, 

2001). Samtidigt förklarar två av respondenterna att användandet av modellen kan vara 

annorlunda inom yrkeskåren. Orsakerna till detta är att modellen inrymmer ett tolkningsutrymme 

där erfarenhet och kunskap som revisorn besitter är faktorer som kan påverka användandet. 

Etiken hos revisorer kan variera vilket leder till att en självgranskningsmodell inte är passande för 

samtliga revisorer menar respondent 3. Respondent 4 konstaterar ovanstående argument och 

menar att det förekommer regelöverträdelser mot oberoendet men att de flesta följer de regler 

som existerar. Trots en precisering från regeringens sida menar regeringen att varje fall är unikt 

och att det är omöjligt att lagföra exakta situationer som medför ett minskat oberoende 

(Justitiedepartementet, 2001). Med tanke på att varje fall är unikt anser respondent 2 att tydligare 

direktiv inte är genomförbart, respondent 4 förklarar att det bör finnas ett tolkningsutrymme för 

att besluten ska bli korrekta och att risken för fel skulle öka vid mer specifika direktiv. 

 

5.3.1 Egenintresse 
Ett hot föreligger då det kan anses existera ett incitament från revisorns sida att genomföra en 

revision som är till fördel för klienten (Blay, 2005). Det förekommer två typer av egenintressehot 

som en revisor måste förhålla sig till. Dels direkta egenintressehot då revisorn själv kan ha direkt 

nytta av ett beslut. Men även indirekt egenintressehot som innebär att revisorn favoriserar sin 

klient i syfte att denne ska bli nöjd. Det indirekta egenintresset blir även till fördel för revisorn 

eftersom dennes klient blir tillfredsställd vilket på sitt sätt gynnar även revisorns egen 

verksamhet. Ett egenintressehot är inte alltid lätt att upptäcka för en revisor, då en beslutsfattare 

omedvetet vid beslutstagandet värderar sina egna intressen högst (Bazerman, et al., 1997).  

En situation som medför ett egenintressehot är innehav av aktier i klientens verksamhet 

(Revisorssamfundet SRS, 2003). Erbjudanden om anställning, borgensåtaganden av revisorn eller 

närstående till revisorn för klienten är också fall där egenintresse förekommer (FAR, 2011). Det 

finns även mindre självklara fall där egenintresset är hotat. Med tanke på att det förekommer 

tystnadsplikt mellan kollegor kan det ibland uppstå situationer där det krävs att revisorn avsäger 

sig ett uppdrag på grund av att revisorn tar del av information som sedan kan vidarebefordras till 

egna verksamheten för egen vinning förklarade respondent 1. När revisorer tar del av information 

från en klient finns en möjlighet att dra nytta av denna, framförallt i större bolag beskriver 

respondent 2. Enligt samma respondent skiljer sig synen på etik och moral och den skillnaden är 

en av anledningarna till att ett egenintresse utnyttjas.  

Moberg (2006) poängterar att för stora klienter kan ha negativ påverkan på opartiskheten och 

självständigheten hos revisorn. Två av respondenterna delar denna uppfattning och menar att 
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klienter av väsentlig omfattning kan påverka egenintresset genom att intäkterna från dem utgör en 

för stor del av revisionsbyråns totala intäkter. Ekonomiska incitament, exempelvis att klienten 

betalar revisorns arvode är också ett hot mot oberoendet (Bazerman, et al., 1997). Eftersom 

arvodet kommer från klienten menar en av respondenterna att han vill uppfattas som 

serviceinriktad vilket gör att han ibland hamnar i situationer där det går att hjälpa klienten men 

lagen sätter stop för detta.  

 

5.3.2 Partsställning    
Att inte ta parti för klienten i uttalanden i media eller rättsprocesser är av vikt för att undgå ett 

partsställninsghot (Far Förlag, 2006). Att revisorn för klientens talan mot skattemyndigheter är ett 

exempel där det tas parti för klienten (Justitiedepartementet, 2001). Genom att undgå situationer 

som nämns ovan menar respondent 3 att inget hot kan förekomma, hotet är lätt att förhålla sig till. 

 

 

5.3.3 Självgranskning   
Självgranskning är precis som ordet antyder att en granskning av sitt eget arbete förekommer. 

Den här typen av situation påverkar oberoendet negativt. Det talas ofta om två typer av 

rådgivning vid självgranskning, fristående rådgivning och rådgivning i samband med revisionen. 

Det är viktigt att hålla isär detta då de ur lagstiftningens sida behandlas olika (Moberg, 2006). En 

annan typ av självgranskning kan uppstå är då revisorn måste korrigera felaktigheter som 

revisorn i tidigare årsredovisningar har genomfört (FAR, 2011). Två av respondenterna har 

meningsskiljaktiga åsikter i svårighetsgraden kring självgranskning. Respondent 4 menar att det 

är det svåraste hotet att förhålla sig till, detta på grund av den omfattning av tjänster som 

respondentens revisionsbyrå erbjuder. Respondent 1 beskriver att det är det enklaste hotet att 

beakta då revisorer känner till skillnaderna mellan råden. För att skapa ett förtroende för klienten 

måste revisorn vara flexibel vilket tros vara orsaken till att de flesta lagöverträdelser sker i 

samband med självgranskning enligt respondent 1. Respondent 2 förklarar att arbetsprocessen 

och de val som tas är klientens uppgift och inget som revisorerna ska göra.  

Uppfattningarna om rådgivningens påverkan på oberoendet skiljer sig åt mellan respondenterna. 

Även tidigare forskning visar skilda resultat av den fristående rådgivningens påverkan (Sinha & 

Hunt, 2013). Respondenterna uttrycker skilda åsikter i hur regelverket ska tolkas. Respondent 1 

och 2 är försiktiga kring fristående rådgivning i samband med revisionen medan respondent 4 

tycker att reglerna är feltolkade och att det är acceptabelt att ge vilka råd som helst så länge inte 

revisorn upprättar eller tar besluten.  

En annan problematik inom självgranskningsområdet förklaras av Respondent 2 och 4. De menar 

att självgranskningshotet leder till en ökad kostnad då det krävs fler personer som arbetar åt 

klienten.  
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5.3.4 Vänskapshot 
Vänskap definieras som nära personliga relationer mellan någon i revisionsgruppen och klientens 

ledning. Som tidigare nämnts kan långvariga uppdrag med samma klient leda till en 

vänskapsrelation (Revisorssamfundet SRS, 2003). En ytterligare problematik kring vänskapshotet 

är att klienter ofta prefererar en vänskaplig relation snarare än en affärsmässig (Fontaine & Pilote, 

2012). Den största problematiken i vänskapshotet enligt respondent 1 ligger i svårigheten att själv 

uppfatta när ett vänskapsförhållande har utvecklats. Respondenten tydliggör att revisorns syn på 

ett vänskapsförhållande inte är avgörande utan hur utomstående uppfattar relationen, det är 

vanligt förekommande att kollegor upplyser om att ett vänskapsförhållande faktiskt föreligger. 

Att träffas i privata sammanhang betraktas inte alltid som vänskap enligt respondent 3 som menar 

att vänskap är en definitionsfråga som alla revisorer måste ta ställning till.  

 

En annan problematik är vänskapskretsarnas omfattning då det enligt respondent 1 är vanligt att 

det finns kopplingar mellan revisorn och ledningen i verksamheten som granskas. Respondent 4 

menar att vänskapsgranskningen blir större om fler revisorer deltar i revisionen och att flera 

revisorer inte ökar oberoendet vilket även respondent 3 anser.  

  

5.3.5 Skrämselhot 
Skrämselhot är inget respondenterna har upplevt. Det har inträffat händelser där kollegor har 

upptäckt att ledningen varit under hot enligt en respondent. Revisorssamfundet (2003) och 

respondenten delar uppfattning kring skrämselhot, de klargör att skrämselhot innebär hot om 

fysiskt våld eller känslor av kraftigt obehag, samt att kritik mot revisionen inte omfattas av detta.  

  

5.3.6 Generalklausulen 

Regeringens val att införa ett skyddsnät i form av en generalklausul grundar sig enligt Moberg 

(2006) på att det är omöjligt att precisera varje förhållande som kan påverka oberoendet. 

Klausulen ska täcka alla övriga förhållanden som inte är angivna i lagtexten. Upplägget av 

modellen och dess funktion kan leda till problem enligt respondent 3. Respondenten menar att det 

finns en risk att helhetsbilden går förlorad då för stort fokus läggs på de angivna fallen och att 

revisorerna på så sätt missar andra eventuella hot.  

 

5.3.7 Motåtgärder 

Revisorer som identifierat ett hot mot sitt förtroende är skyldiga att enligt lag att avsäga sig 

uppdraget, vilket gör 21§ i revisorslagen till en presumtionslag. Genom motåtgärder kan hot 

elimineras och presumtionslagen brytas (Moberg, 2006). Motåtgärderna utgör en stor del av 

arbetet med modellen där vikten av en dokumentation är avgörande enligt respondent 1.  

Enligt FAR (2011) uttrycks det inte i lag specifika fall där motåtgärder kan tillämpas. Däremot 

kan alla hot inte avvärjas med hjälp av motåtgärder. Graden av hot avgör hur stark motåtgärden 

ska vara. Även här blir det en subjektiv bedömning enligt respondent 4. Den subjektiva 
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bedömningen blir inte heller alltid rätt, vilket tre av respondenterna belyser när de berättar om en 

jaktresa där inte motåtgärderna var tillräckliga. Även gåvor och erbjudanden avvärjs genom 

motåtgärder, respondent 2 förklarar detta med ett exempel där han betalade trots att ingen 

ersättning efterfrågades.  

En vanlig typ av motåtgärd är konsultation vilket är en intern åtgärd för att säkerställa 

oberoendet, det är något alla respondenter använder sig av. Konsultationer är något som måste 

dokumenteras och det finns risk att konsultationerna feltolkas (Revisorssamfundet SRS, 2003). 

En annan typ av motåtgärd är att dela upp revisionsbyråer i funktioner. Uppdelade separata 

avdelningar minskar risken för självgranskning enligt respondent 2.   

 

5.3.8 Dokumentation 

Enligt revisorslagens 24:e § ska alltid alla motåtgärder dokumenteras, men enligt 

revisorssamfundet (2003) sker inte alltid detta. Respondent 3 bekräftar att dokumentationen inte 

alltid sker då respondenten vid konsultationer identifierar dokumentationer av analysmodellen 

som inte är uppdaterade. Dokumentationen finns för att myndigheter ska kunna följa en revisors 

argumentation kring oberoendet (Justitiedepartementet, 2001). Enligt respondent 4 likställs 

obefintlig dokumentation med att en händelse aldrig har ägt rum, respondent 2 menar dock att 

alla reflektioner ur ett tidsmässigt perspektiv inte går att dokumenteras. 

Samtidigt som dokumentationen är viktigt för att i efterhand kunna kontrollera revisorernas 

överväganden, krävs även en granskning av revisorernas arbete med tanke på den 

informationsassymmetri som råder mellan revisorn och klienten. I dessa situationer finns 

principal-agent teorin där det förklaras att det kan förekomma en intressekonflikt vilket kan leda 

till att revisorns eget intresse sätts i första rummet. Enligt Bazerman (1997) behöver det inte vara 

ett medvetet val att se till sitt eget intresse, det sker i vissa fall undermedvetet. Respondent 1 är 

kritisk till granskningsarbetets genomförande, granskningen sker för sällan, är inte slumpmässig 

och förvarning om granskning sker för tidigt. På grund av detta är det enkelt att korrigera 

dokumentationen i efterhand enligt respondenten. Samtidigt är det enligt respondent 1 och 3 

omöjligt att granska om de ställningstaganden som gjorts är rätt eller fel. Även här råder det 

delade meningar bland respondenterna då respondent 4 anser att det är fullt möjligt att avgöra 

detta. Eftersom inte stickprov förekommer från revisorsnämnden används interna kontroller där 

genomförandet av analysmodellen och övriga delar i revisionen granskas av kollegor enligt 

respondent 3. Enligt respondent 1 är en miss i dokumentationen av analysmodellen en lindrig 

överträdelse som förmodligen inte bestraffas om det inte är ett återupprepande misstag. 
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6. Slutsats 

I slutsatsen avser vi att besvara undersökningens frågeställningar, för att uppnå studiens syfte. 

Frågeställningarna är utformade som egna rubriker och slutsatserna grundar sig på 

tankegångar utifrån analysen. Kapitlet avslutas med en diskussion kring undersökningens 

resultat samt förslag till vidare studier. 

 Vilka kriterier måste en revisor uppfylla för att anses vara oberoende? 

Vår undersökning visar att en revisor inte kan vara helt oberoende, och att en viss del av 

beroende måste finnas för att revision ska kunna genomföras. Ett oberoende för en revisor blir 

därför bara en viss grad av oberoende. För att en revisor ska anses oberoende måste revisorn 

agera självständigt, opartiskt och objektivt. För att uppnå detta krävs ett neutralt känslomässigt 

agerande genom revisionsprocessen där varken utomståendes känslor eller revisorns känslor får 

påverka beslutsfattandet. Förutom att vara faktiskt oberoende krävs det även att revisorn 

synliggör sitt oberoende för allmänheten.  

 Vilka problem kan identifieras i analysmodellen? 

Ett av problemen med analysmodellen är att det är en självgranskningsmodell som bygger på 

revisorers etik. Vi kommer fram till att alla revisorer inte har samma syn på etik och moral och 

vissa revisorer kan utnyttja analysmodellens konstruktion för egen vinning. Psykologiska faktorer 

leder till att beslutsfattandet gynnar det egna intresset vilket medför svårigheter att upptäcka detta 

hot i en självgranskningsmodell. Studien visar att det inträffar att andra än revisorn själv 

upptäcker att hot föreligger. Eftersom revisorn själv ansvarar för att upptäcka om eventuella hot 

föreligger bör det medföra att alla hot inte upptäcks.   

Det framgår att revisorerna inte tar modellen på allvar och ser den som en börda. Det visar sig 

också att alla revisorer inte genomför en prövning inför varje uppdrag, vilket innebär att 

regeringens syfte att försäkra att en prövning om oberoendet genomförs, och att stärka 

oberoendet inte alltid uppfylls. 

En uppenbar skillnad hos revisorerna är att de tolkar regleringen olika, och stundtals motstridigt. 

Utfallet av detta blir att graden av oberoende kraftigt skiljer sig mellan revisorerna.  

Ett annat problem kring modellen är att granskningen är undermålig. Vilket innebär att felen kan 

fortlöpa utan att de upptäcks. Efterhandskonstruktioner är fullt möjliga vilket också får anses vara 

ett problem. Den största delen av granskning sker genom interna kontroller vilket bör medföra att 

åtgärderna blir lindrigare och att revisionsbyråer utan interna kontroller omedvetet eller medvetet 

använder modellen på ett felaktigt sätt. 

Reglerna i analysmodellen som innebär en separering av fristående rådgivning och 

revisionsrådgivning medför i vissa fall betydligt större kostnader än nytta, vilket innebär att 

modellen i sig kan skapa incitament att frångå reglerna. Framförallt då revisorerna vill uppfattas 

som serviceinriktade. Studien visar även att revisorer har olika syn på den fristående 
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rådgivningens påverkan och hur reglerna ska tolkas. Studien visar att revisorer agerar olika och 

att oberoenderegleringen inom detta område är för diffust, vilket leder till att vissa revisorer inte 

är oberoende mot klienten.  

Revisorerna använder olika perspektiv i användningen av analysen. Där en av revisorerna inte 

tillämpar det synsätt som avses i propositionen. Slutsatsen av detta blir att analysmodellen inte 

tydliggör att ett utomståendeperspektiv ska tillämpas.   

Vi drar slutsatsen att motåtgärderna i analysmodellen bygger på en subjektiv bedömning för att 

avgöra om graden av motåtgärd är tillräcklig. Denna subjektiva bedömning leder till att 

missbedömningar sker och att oberoendet inte säkerställs.  

Det går även att utläsa att specificeringen av olika situationer kan ha en negativ påverkan på 

oberoendet. Då de i vissa fall leder till ett tunnelseende som gör att helhetsbilden mot hot 

försvinner.  

 Hur stor vikt bör en revisor lägga på sitt oberoende? 

Studien visar att ett oberoende är av stor betydelse för revisionen men en avvägning krävs. Det 

handlar om att hitta en balans mellan nyttan som oberoendet tillför och kostnaden för att uppnå 

detta. Kostnaden utgörs dels av priset klienten får betala samt kvaliteten på revisionen. Det 

framkommer även i studien att oberoendet tillsammans med andra begrepp likt tystnadsplikt och 

kompetens är en del av begreppet förtroende. De slutsatser som vi drar är att ett ökat förtroende 

inte behöver utvecklas från ett ökat oberoende, och att så länge ett förtroende finns från 

intressenterna är graden av oberoende tillräckligt uppfyllt. 

 

6.1 Diskussion 
I slutsatserna kommer vi fram till att oberoende är något som inte går att uppnå och att ett 

beroende måste finnas för att revisionen ska kunna genomföras. Diskussionen kring en revisors 

oberoende borde därför uttryckas på ett annorlunda sätt. I lagstiftningen finns en medvetenhet om 

detta men i branschen är det ändock oberoendet det begrepp som används. Vi uppfattar 

oberoendet som abstrakt vilket gör att revisorer inte får grepp om dess innebörd, det är därför 

enligt oss bra att regeringen konkretiserat begreppet. När revisorer inte har kännedom om att 

oberoende inte förekommer i lagstiftningen ifrågasätter vi om konkretiseringen faktiskt har 

hjälpt.  

Vi anser att oberoendet har fått ett oproportionerligt stort fokus i frågan kring revisorers 

förtroende. Syftet med att stärka oberoendet är hela tiden att skapa en tillit för revisorer och den 

finansiella informationen. Ett ökat oberoende är precis som Catasus (2016) förklarar ingen garant 

att förtroendet ökar. Genom att fokusera mer på de delar som innefattas av förtroende, kommer 

revisionskvaliteten att öka vilket vi tror är grunden till att skapa den tilltro som yrkeskåren 

eftersträvar. Redan inför studien tvivlade vi på att en självgranskningsmodell som 

analysmodellen skulle uppfylla sitt syfte att säkerställa revisorers oberoende. Efter 
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genomförandet av studien kvarstår våra tvivel, då modellen enbart fungerar optimalt då alla 

revisorer har liknande syn på etik och moral vilket enligt oss är en utopi. Vi ställer oss också 

frågande till hur revisorn ska avgöra om någon utomstående anser att revisorn är oberoende eller 

inte. Den här diskussionen kan även föras angående motåtgärdernas tillräcklighet, även där 

handlar det om att revisorn måste bedöma vad utomstående anser är tillräckligt. Med tanke på att 

en av respondenterna inte använder sig av ett utomståendeperspektiv i sin bedömning och att 

detta enbart specificeras i propositionen menar vi att ett tillägg om detta i 21 § revisorslagen bör 

göras.  

Genom våra slutsatser ställer vi oss frågande till om specificeringen verkligen var rätt väg att gå. 

I nuläget finns det enligt oss fortfarande ett stort subjektivt tolkningsutrymme vilket i princip 

medför att specificeringen inte tillför något utan snarare skapar en större problematik med 

modellen. Revisorerna ansåg att en ytterligare detaljering av reglerna skulle försämra kvaliteten, 

vi tror inte att revisorerna själva förstår hur olika de tänker och därför blir vi tveksamma till deras 

synsätt. 

Undvikandet av självgranskningen genom separata avdelningar leder till onödigt stora kostnader 

för att styrka oberoendet anser vi. När vi får höra att enmansbolag kan ha så många som fem 

personer från en och samma byrå blir vi tveksamma till vilken nytta detta medför. Vissa av 

revisorerna hade liknande åsikter kring detta samtidigt som de vill uppfattas som serviceinriktade. 

Vi tror därför att det förekommer revisorer som struntar i detta för att minska klientens kostnader. 

Här bör det ske en förändring som medför att oberoendet och kostnaden kan balanseras på ett 

bättre sätt.  

Det synliga oberoendet som är ett krav för att uppfylla ett oberoende för en revisor anser vi ska 

synliggöras tydligare. Genom att införa analysmodellen som en del av årsredovisningen eller 

revisionsberättelsen tror vi att tilliten från intressenterna ökar samt att regeringens syfte att en 

prövning ska göras inför varje uppdrag säkerställs på ett bättre sätt. Eftersom granskningen är 

skral skulle ett införande av detta slag innebära att alla som tar del av årsredovisningen kan 

granska analysmodellen. Genom detta ställs högre press på att revisorn genomför en mer grundlig 

analys och risken för egenintresse och utnyttjande av informationsassymmetrin skulle 

förmodligen minska. 

 

6.2 Förslag till vidare studier 
Vi har tidigare i undersökningen framhållit att respondenterna har olika syn och tolkningar på de 

direktiv och lagar som finns i analysmodellen. Det område där vi känner att det krävs ytterligare 

undersökning inom är byråjäv, det vill säga vad samma byrå får utföra för uppdrag för en och 

samma klient. Är reglerna kring byråjäv tolkade på rätt sätt i Sverige? Och hur skiljer sig synen 

på byråjäv mellan revisionsbyråer? Detta är två intressanta frågor som skulle tillföra ny och 

intressant kunskap.  
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En annan intressant studie skulle vara att undersöka hur revisorerna uppfattas från ett 

utomståendeperspektiv. Är revisorers förtroende verkligen ifrågasatt eller är det något media har 

skapat?



 

 

 

 

Litteraturförteckning 

Bazerman, M. H., Morgan, K. F. & Loewenstein, G. F., 1997. The Impossibility of Auuditor 

Independence. Sloan Management Review, 38 (4), pp. 89-94. 

Bell, E. & Bryman, A., 2013. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2:a red. Stockholm: Liber 

AB. 

Blay, A. D., 2005. Independence Threats, Ligitation Risk, and the Auditor`s Decision Process. 

Contemporary Accounting Research, 22(4), pp. 759-789. DOI: 10.1506/5FQ9-ANEA-T8J0-

U6GY 

Brännström, D. & af Ekenstam, A.-C., 2013. Far.se. [Online]  

Available at: 

https://www.far.se/contentassets/04e3fddab57448bd9fbfc1226a6f6dcd/far_vitboken_48sidor_a4_

lowres.pdf 

[Använd 29 Mars 2016]. 

Brännström, D. & af Ekenstam, A.-C., 2013. Tio år av skandaler- detta måste vi göra. [Online]  

Available at: https://www.far.se/press-och-opinion/debattartiklar/tio-ar-av-skandaler---detta-

maste-vi-gora/ 

[Använd 29 Mars 2016]. 

Cassel, F., 1996. Den reviderade revisorsrollen. Stockholm: Nerenius & Santèrus förlag. 

Catasus, B., 2016. Myt att förtroende skapas av oberoende. Balans, April.  

De Angelo, L. E., 1981. Auditor Independence, "Low Balling", and Disclosure Regulation. 

Journal of Accounting and Economics, 3(2), pp. 112-127.  DOI: 10.1016/0165-4101(81)90009-4 

Diamant, A., 2004. Revisorns oberoende. Uppsala: Författaren & Iustus förlag AB. 

Dittmann, I., 1999. How reliable should auditors be?: optimal monitoring in principal–agent 

relationships. Europen Journal of Political Economy, 15(3), pp. 523-546. DOI:10.1016/S0176-

2680(99)00027-0  

Dopuch, N., King, R. R. & Schwartz, R., 2003. Independence in Appearance and in Fact: an 

Experimental Investigation. Contemporary Accounting Research, 20(1), pp. 79-114. DOI: 

10.1506/9B5D-HLLP-BBQE-8N3F 

FAR, 2011. far.se. [Online]  

Available at: 

https://www.far.se/contentassets/4f3cc281fb1647c884d42d4ad14985ff/vagledning_till_analysmo



 

 

 

dellen_sept_2011.pdf 

[Använd 1 April 2016].  

Far Förlag, 2006. Revision en praktisk beskrivning. Stockholm: Far förlag AB. 

Finansinspektionen, 2002. FI.se. [Online]  

Available at: 

http://www.fi.se/upload/20_Publicerat/30_Sagt_och_utrett/30_Skrivelser/2002/analys_enron_020

423.pdf 

[Använd 29 Mars 2016]. 

Fontaine, R. & Pilote, C., 2012. Clients' Preferred Relationship Approach with their Financial 

Statement Auditor. Current Issues in Auditing, 6(1), pp. 1-6. DOI: 10.2308/ciia-50116 

Holme, I. M. & Solvang, B. K., 1997. Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. 2:a red. Oslo: Författarna och TANO A.S. 

Imhoff, E. A., 2003. Accounting Quality, Auditing, and Corporate Governance. Accounting 

Horizons, Volym 17, pp. 117-128. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.374380 

Jacobsen, D. I., 2002. Vad, hur och varför?. Lund: Studentlitteratur. 

Justitiedepartementet (2001). Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (Regeringens 

proposition 2000/01:146). Stockholm: Regeringskansliet  

Krishnamurthy, S., Zhou, J. & Zhou, N., 2006. Auditor Reputation, Auditor Independence, and 

the Stock-Market Impact of Andersen`s Indictment on Its Client Firms. Contemporary 

Accounting Research, 23(2), pp. 465-490.  DOI: 10.1506/14P1-5QRR-1NAF-3CE1 

Larsson, B., 2007. Revisorns och den institutionaliserade misstron - professionaliseringen av 

sevnsk bolagsrevision. Sociologisk forskning, 44(4), pp. 6-28. 

Lee, H.-Y., Vivek, M. & Myangsoo, S., 2009. Do Lengthy Auditor Tenure and theProvision of 

Non-Audit Services bythe External Auditor Reduce AuditReport Lags?. International Journal of 

Auditing, Volym 13, pp. 87-104. 

Li, Y., 2010. The Case Analysis of the Scandal of Enron. International Journal of Business and 

Management, 5(10), pp. 37-41. 

Ling, L. & Nopmanee, T., 2015. Auditor Independence and Audit Quality: A Litterature Review. 

Journal of Accounting, Auditing & Finance, 30(1), pp. 101-121. DOI: 

10.1177/0148558X14544505 

Lundèn, B., 2005. Revision. 4:e red. Näsviken: Björn Lundèn information AB. 

Moberg, K., 2006. Bolagsrevisorn -Oberoende, Ansvar, Sekretess. 3;e red. Stockholm: Norstedts 

juridik AB. 



 

 

 

Moore, D. A., Tetlock, P. E., Tanlu, L. & Bazerman, M. H., 2006. Conflicts of interest and the 

Case of Auditor Independence: Moral Seduction and Strategic Issue Cycling. The Academy of 

Management Review, 31(1), pp. 10-29. 

Nationalencyklopedin, oberoende. http://www.ne.se (hämtad 2016-03-31) 

Parmar, B. L. o.a., 2010. Stakeholder Theory: The State of the Art. The Academy of Management 

Annals, 4(1), pp. 403-445. DOI: 10.1080/19416520.2010.495581 

Revisionsbolagsutredningen, 1999. Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet. 

Stockholm: Norstedts Juridik AB. 

Revisorssamfundet SRS, 2003. Vägledning för revisorer- Analysmodellen. 2 red. Stockholm: 

SRS service AB. 

Rippe, J., 2014. Revisionskvalite vad är det?. [Online]  

Available at: http://www.tidningenbalans.se/debatt/revisionskvalitet-vad-ar-det/ 

[Använd 21 April 2016]. 

Sinha, P. & Hunt, H. G., 2013. Auditor Independence: A nonparametric Test of Differences 

Across the Big-5 Public Accounting Firms. Accounting Perspectives , 12(4), pp. 301-320. DOI: 

10.1111/1911-3838.12020  

Vårdal, P., 1987. Revisorsyrket. 2:a red. Oslo: Bedriftsøkonomens forlag. 

Westermark, C., 2012. Bokföringslagen, revisionslagen och revisorslagen. 3.e red. Stockholm: 

Norstedts juridik AB. 

Yin, R. K., 1994. Case Study Research Design and Methods. 2:a red. Kalifornien: Sage 

Publications, Inc. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

1. Vad är revision? 

2. Vad är revisorns roll i en revision? 

3. Vem gör du revisionen för? 

4. Hur definierar du begreppet oberoende revisor och kan en revisor vara oberoende? 

5. Kan oberoende mätas? 

6. Är jakten på oberoende rätt väg för att stärka tron på revisorer, eller tror du att det finns 

bättre metoder? 

7. I lagstiftningen kring oberoende används inte ordet oberoende, utan självständighet, 

opartiskhet och objektivitet. Beskriv begreppen och förklara hur de skiljer sig mot 

oberoende? 

8. Går det att mäta självständighet, opartiskhet eller objektivitet? 

9. Hur säkerställer du att du är oberoende? 

10. Hur använder du analysmodellen? 

11. Anser du att införandet av analysmodellen medför att det blir svårare att ifrågasätta ditt 

oberoende? 

12. Förklara de olika stegen i analysmodellen? 

a) Egenintresse 

b) Partsställning 

c) Självgranskning 

d) Vänskap 

e) Skrämsel 

f) Generalklausul 

g) motåtgärder 

h) Dokumentation 

13. Upplever du att modellen kan vara problematisk att använda? 

14. Finns de fall där du inte använt modellen eller situationer där den har varit svår att 

tillämpa? 

15. Kan analysmodellens olika steg göra att man missar andra hot?  

16. Skulle en tydligare specificering av vad som räknas som ett hot förenkla bedömningen om 

hot föreligger eller inte? 

17. Får du ofta gåvor eller andra erbjudanden från dina klienter? 

18. Det finns en känd teori, principal agent teorin som säger att en revisor kan hamna i en 

intressekonflikt. Har du eller tror du att revisorer kan hamna i en sådan konflikt? 

19. Tror du att en självgranskning som analysmodellen fungerar för alla revisorer?  

 


