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Sammanfattning 
 
 
Titel:  Oberoende revisorn? 
- ur ett självgranskningsperspektiv 
 
Författare:  Mathias Andersson, Anders Jönsson, Thony Larsson 
 
Handledare: Michael Thorstensson 
 
Syfte:  Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken omfattning som revisorn anser att 
han eller hon kan utföra rådgivning utan att den oberoende ställningen påverkas av ett 
självgranskningshot. 
 
Metod: Vi tillämpar mestadels ett induktivt och kvalitativt tillvägagångssätt under 
datainsamling och intervjuer för att uppfylla vårt explorativa syfte. 
 
Teori: Vi har använt oss av revisionsteori.  Vi har lagt stor vikt vid beskrivning av 
teorier kring oberoende och olika lösningsmodeller för att komma förbi 
agentproblematiken vid revision. 
 
Slutsatser: Det verkar som att oberoendebegreppet är väl förankrat hos revisorerna.  
Vidare anser revisorerna att det är positivt att revisionen får utvecklas genom 
rekommendationer och praxis, vilket medför att lagstiftningen inte blir stelbent och 
ofullständig. Det verkar dock som att revisorerna inte har några problem med att 
eliminera självgranskningshotet med tanke på att revisorerna endast i marginell 
omfattning har avsagt sig uppdrag. Därmed borde Revisorsnämnden få ökade 
möjligheter att kontrollera utförda revisioner. Även den massmediala uppmärksamheten 
har påverkat revisorernas oberoende positivt. För att till stor del lösa den problematik 
som finns bör det funderas över alternativa lösningar, som exempelvis FSI-modellen. 
 
Nyckelord: Oberoende, Självgranskningshot , Revisorslagen, Analysmodellen och FSI 
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1  Inledning  

I detta kapitel vill vi skapa ett intresse för läsaren. Uppsatsens syfte, avgränsning och 
olika problemformuleringar diskuteras också. 

1.1 Bakgrund 

Frågorna kring revisorns oberoende har funnits lika länge som revision. Intresset för 
dessa frågor, och för revisionens kvalitet i allmänhet, har successivt ökat i takt med att 
näringslivet blivit alltmer komplext och behovet av tillförlitlig information ökat. De 
ökade kraven på revisionen och den ökade efterfrågan på revisionsföretagens kompetens 
inom andra områden har lett till att stora revisions- och konsultföretag skaffat sig en 
bred och djup kompetens avseende revision och andra tjänster. Branschen har samtidigt 
sett en utveckling mot ett större antal mindre revisionsbyråer vars samlade kompetens 
och tjänsteutbud, ofta i nätverk med fristående konsulter har förändrats i takt med 
utvecklingen, dock inte lika markant som i de stora revisionsföretagen. 1 
 
Från och med 2002 har en ny revisorslag (2001:883) börjat tillämpas. Denna lag 
efterträdde därmed lagen 1995:528 om revisorer som endast tillämpades under en fem 
och en halv års period, vilket visar den snabba utveckling som branschen har. Den 
största förändringen från tidigare lag är ett nytt synsätt på revisorns självständighet och 
opartiskhet i ett revisionsuppdrag. Den tidigare lagens förbudslistor har blivit ersatta av 
en analysmodell som utreder hot mot självständighet och opartiskhet, vilket revisorn 
sedan kan minska och i vissa fall eliminera med hjälp av motåtgärder. Det går alltså 
enligt den nya lagen behålla uppdragsgivare även om de till en början visade sig vara ett 
hot mot självständighet och opartiskhet. 2  Sedan kommer frågan om FAR och SRS som 
har fått i uppgift att utarbeta rekommendationer utifrån lagen verkligen har tolkat lagen 
rätt och inte gjort så att en revisor kan acceptera/behålla uppdrag fastän de egentligen 
inte borde.3  
 
FAR:s generalsekreterare skrev till Justitiedepartementet att han misstänker att 
revisorerna till Enron åsidosatte gällande regler om god revisorssed och att de därmed 
inte upprätthöll de krav som finns om revisorns oberoende. Detta skulle kunna ha sin 
grund i den rådgivning som revisorerna lämnat samt det ekonomiska beroendet av 
konsultuppdragen som revisionsbyrån haft. Om detta stämmer kan det bero på att 
reglerna har överträtts eller på att reglerna är otillräckliga.4 
 

                                                 
1 FAR Analysmodellen: för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet, s. 4 
2 FAR Analysmodellen: för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet, s. 1-4 
3 Ulf Gometz, Nya revisorslagen skärper kraven, Balans nr 3 2002 
4 FAR INFO nr 3 2002, Enron-affären och revisorns oberoende  
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Sverige är det första landet i Europa som genom lagstiftning infört den så kallade 
analysmodellen för prövning av revisorns opartiskhet och självständighet.5 För att 
modellen ska fungera som lagstiftarna tänkt sig måste Revisorsnämnden ansvara för att 
god revisorssed utvecklas på ett lämpligt och ändamålsenligt vis. Motivet med lagen är 
alltså att den goda seden utvecklas bland annat genom rekommendationer och liknande 
uttalanden från revisorsorganisationerna.6 Lagstiftningen ska kompetent tillämpad, 
förebygga en europeisk motsvarighet till Enron-affären.7 
 
Branschens förmåga att anpassa sig till den snabba utvecklingen och de stora 
förändringar som ägt rum i näringslivet under särskilt det senaste decenniet har lett till 
en allt livligare debatt om revisorns oberoende, och till utredningar om behovet av 
skärpta krav. Motsvarande utveckling har skett internationellt.8 
 
Det har även debatterats en hel del om rådgivning till revisionsklienter. Det kan anses 
vara oklart hur man ska ställa sig till rådgivning beroende på vad för slags råd som ges 
och utav vem. Vad som då blir intressant är att se vilka slags råd lagstiftaren anser vara 
otillbörliga. Detta framgår inte klart av lagtexten men vid tillämpande av 
analysmodellen bör det med hjälp av revisionsorganisationers och lagstiftaren utarbetas 
någon form av praxis. Sammantaget anses framförallt de råden som har med revisionen 
att göra som otillbörliga. Om inte revisorn får ge råd har företagen ingen 
vinstgenererande nytta av honom eller henne. Detta är en av de saker som lagstiftarna 
var ute efter, och lämnade för att framarbetas utav praxis och rekommendationer.9 

1.2 Problem 

Ett nyckelord inom revisoryrket är oberoende. Oberoende i förhållande till bolaget 
innebär att revisorn självständigt kan fatta beslut mot bakgrund av de fakta som 
föreligger.10 Andra intressen i företaget får inte påverka revisorn i den riktningen att det 
går ut över god revisionssed. Med hänsyn tagen till samhällets stora behov av pålitlig 
information om företagens finansiella ställning och förvaltning får revisorns oberoende 
inte urholkas.11 Det finns en del olika situationer som enligt analysmodellen kan leda till 
att revisorn anses vara beroende.12 Den första situationen är när revisorn är jävig i 
enlighet med jävsregler i lagar och rekommendationer som exempelvis 10 kap 16 § 
ABL.  
 
Lagstiftningen är utformad på det sättet att det är upp till revisionsbolagen att bedöma 
om det är ett hot mot oberoendet. De instanser som prövar om bolagen har gjort en 
korrekt bedömning är Revisorsnämnden, disciplinmyndigheter och till sist domstolar. 

                                                 
5 Holmquist Bengt, Johansson Åsa, Sverige först i Europa med analysmodellen i lag. Balans nr 12 2001 
6 FAR, Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet, s. 2   
7 FAR INFO nr 3 2002 (FAR KOMPLETT), Enron-affären och revisorns oberoende, s. 1-3  
8 FAR, Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet, s. 2 
9 Holmquist Bengt, Revisorn, oberoendet & analysmodellen (FAR KOMPLETT), Balans nr 10 2001, s. 1-
13 
10 Moberg Krister, Bolags revisorn, 1986, s. 91 
11 SOU 1999:43 Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet, s. 133-134 
12 FAR, Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet, s. 9 



 9 

För att dessa ska gå in och titta på revisorns oberoende krävs antigen att en utomstående 
reagerar på missförhållandet eller att Revisorsnämnden utför egeninitierade kontroller.13 
 
Dagens revisorslag är utformad på det sättet att många delar har lämnats öppna för att 
istället framarbetas genom praxis och god redovisningssed. En anledning till att stifta en 
sådan ramlag är att lagstiftaren ska slippa byta lagen lika ofta som tidigare samt att den 
kompletteras av personer som har stor insikt i problemen. 
 
Det har under senare år blivit mer och mer lönsamt för revisionsföretag att ta 
konsultuppdrag från revisionsklienterna. Ett exempel på detta är Ericsson som 2001 
köpte revisionstjänster för 57 Mkr och övriga konsulttjänster för 113 Mkr av 
revisorernas bolag. Detta har lett till att revisionsföretagen sänker revisionspriserna i 
anbuden för att komma åt konsultuppdragen i och med detta hotas revisorns oberoende. 
Detta främst med tanke på att om revisorn eller någon i revisionsgruppen utför 
konsultuppdrag åt en revisionsklient kan komma att granska sig själv, ett så kallat 
självgranskningshot. Gränsdragningen mellan vad som är revisionsnära tjänster och inte 
är ett stort problem. De lukrativa konsultuppdragen medför att revisorerna har det svårt 
för att tacka nej till de konsultuppdrag som erbjuds.14 Problemen är nog värst för de 
mindre klinterna på grund av att revisorn oftast får agera bollplank för sina klienter. Det 
kan finnas skillnader för var gränsdragningen för dessa och större byråer går när det 
gäller självgranskning, vilket kan påverka oberoendet.15  
 
Utgångspunkten är att rådgivning som inte baseras på observationer vid revisionen kan 
komma att påverka revisorns oberoende. Sådan verksamhet kan leda till självgranskning 
vilket innebär att revisorn granskar resultatet av eget utfört arbete eller gjorda 
bedömningar som ett led i revisionsuppdraget. Det kan till exempel förekomma när 
revisorn, som rådgivare, deltar i revisionsklientens beslutsprocess. För att undvika 
självgranskning får revisorn därför inte delta i det faktiska beslutsfattandet utan istället 
endast ta fram olika handlingsalternativ som kan ligga till grund för beslutet.16  
 
Ovanstående diskussion mynnar ut i följande problem angående gränsdragningen om 
vilken rådgivning som är att se som tillåten för att inte ett självgranskningshot skall 
uppstå. När det gäller gränsdragningar som beskrivits tidigare där en revisor kan hota 
oberoendet genom att granska sig själv eller någon i sin revisionsgrupp kan följande 
frågor ställas;  

 
• vilka uppdrag anser en revisor att han eller hon kan åta sig för att det inte ska 

föreligga självgranskning som kan påverka oberoendet? 
• Anser revisorerna att lagen fungerar som den är tänkt? 
• Anser revisorerna att det är svårt att tillämpa reglerna om oberoende? 

                                                 
13 Revisorsnämndens årsredovisning 2002, s. 4 
14 Levander Margaretha, Sökes: ny revisor (FAR KOMPLETT), Dagens Industri, 021128, s. 1 
15 FARs revisionsbok 2002 (FAR KOMPLETT), Kapitel 7 Revisorns roller, s. 1-2 
16 SOU 1999:43 Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet, s. 119 
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1.3 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken omfattning som revisorn anser att han 
eller hon kan utföra rådgivning utan att den oberoende ställningen påverkas av ett 
självgranskningshot.  
 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att endast behandla självgranskningshotet då det är detta 
hot som har varit mest omdebatterat i media och för att vårt arbete har varit 
tidsbegränsat. Vi har dock beskrivit hela analysmodellen för att läsaren skall kunna få 
en helhetsbild över denna. Vi har valt att inte beskriva revisorns roll då denna uppsats är 
ämnad för personer som är någorlunda insatta i ämnet.  

1.5 Ordlista 

Oberoende  
 
Oberoende är i förhållande till företaget en egenskap, en sorts relation revisorn har till 
detta. Vilket betyder att revisorn kan fatta beslut utifrån den fakta som föreligger utan 
att låta sig påverkas av andra människors önskan.17 
 
Självständighet, opartiskhet och objektivitet 
 
Revisorn skall när han eller hon utför revisionsuppdraget ta hänsyn till alla 
omständigheter som är av betydelse för uppdraget för at uppnå kravet på opartiskhet, 
självständighet och objektivitet. Omständigheter som inte har med uppdraget att göra 
skall revisorn bortse ifrån. Revisorn måste alltså vara säker på att han eller hon kan 
utföra uppdraget utan att ta hänsyn till förhållanden som är ovidkommande för 
uppdraget.18  

 
Förväntningsgapet 
 
Förväntningsgapet behandlar skillnaden mellan intressenternas uppfattning av revisorns 
uppdrag, och revisorns egen uppfattning av revisorn. 

 
Agentteorin 
 
Agentteorin behandlar på vilket sätt ägarna principalen (ägarna) styr agenten 
(företagsledningen), för att på så sätt få agenten att agera i principalens intresse. 

                                                 
17 Vårdal Paul, Revisorsyrket, Oslo 1978, s. 66 
18 FAR, Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet, s. 23 
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Revision kan då är ses som en kontrollåtgärd av  huruvida företagsledningen agerar i 
ägarnas intresse.  

1.6 Disposition 

Kapitel 1: Inledning och syfte 
 
I detta kapitel vill vi skapa ett intresse för läsaren. Uppsatsens syfte, avgränsning och 
olika problemformuleringar diskuteras också.   
  
Kapitel 2: Metod 
 
I detta kapitel redogör vi för de vetenskapliga metoder som vi har använt, samt hur 
undersökningen har gått till. 
 
Kapitel 3: Oberoende 

 
I detta kapitel beskriver vi oberoendet i stort. Kapitlet är tänkt att presentera de 
grundläggande teorierna kring oberoende, vilket kommer att ge ökad förståelse för 
kommande teoretiska kapitel 
 
Kapitel 4:  EG-rätten, den svenska rätten samt praxis  
 
I detta kapitel beskriver vi oberoendet utifrån Rekommendationen, revisorslagen och 
god revisorssed för ledamöter samt analysmodellens tillämpning. 
 
Kapitel 5: Teoretisk referensram  
 
I detta kapitel beskriver vi självgranskningshotet, motåtgärderna samt när dessa ska 
användas vid revisorns rådgivning. 
 
Kapitel 6: Empiri  
 
I detta kapitel redogör vi för det empiriska materialet. Först gör vi en presentation av 
respondenterna och därefter följer en redovisning av de intervjuer som utförts 
 
Kapitel 7: Analys  

 
I detta kapitel kommer vi att analysera insamlad empiri med de teoretiska kapitlen. Vi 
har valt att dela upp analysavsnittet i olika delar för att belysa empirin ur de olika 
teoretiska aspekter som presenterats i arbetet. I vissa fall kommer även teoriavsnitten att 
jämföras för att tillsammans med empirin kunna dra slutsatser över teoriavsnittens 
gränser. 
 
Kapitel 8: Slutsatser 
 
I detta avslutande kapitel presenterar vi de slutsatser som vi kommit fram till och ger 
förslag på fortsatta studier. 
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2 Metod 

I detta kapitel redogör vi för de vetenskapliga metoder som vi har använt, samt hur 
undersökningen har gått till. 

2.1 Val av problem 

 
Den senaste tiden har det varit mycket uppmärksamhet riktad mot revisorers och deras 
oberoende ställning vid revision. Efter ett antal uppmärksammade fall i främst USA har 
ny lagstiftning kommit till och även i Europa har myndigheterna analyserat huruvida 
revisorernas oberoende ställning ska garanteras genom lagstiftning eller på frivillig 
basis. När gruppen skulle bestämma ämne för denna uppsats var valet ganska enkelt. 
Det grundar sig på gruppens gemensamma intresse revision i kombination med juridik 
samt hur dessa områden ska kombineras på marknaden på bästa sätt. Att revisorers 
oberoende ibland kan ifrågasättas anses efter Enron-affären tämligen självklart, men hur 
långt bör lagstiftaren gå i jakten för att säkerställa oberoendet för revisorn? Ska ett fåtal 
oseriösa revisioner minska revisorernas tidigare självklara möjlighet till självsanering 
eller kan marknaden även fortsättningsvis reglera sig själv? Detta är bara några av de 
frågor som fångade vårt intresse för det valda ämnet. 
 
I och med Sveriges tillträde till den Europeiska Unionen blev de svenska företagen 
tvungna att rätta sig efter regler och metoder bestämda av europeiska organ. 
Kommissionen har nyligen givit ut en minimirekommendation till staterna som skall 
garantera att revisorerna förblir oberoende. Det är en djupt rotad huvudregel att det inte 
skall finnas någon detaljreglering på redovisningsområdet utan dess kvalitet skall 
garanteras genom grundläggande principer. Vi anser att det är intressant att undersöka i 
vilken omfattning som revisorn anser att han eller hon utifrån rekommendationen och 
den nya lagstiftningen kan utföra rådgivning utan att den oberoende ställningen 
påverkas av ett självgranskningshot. 

2.2  Föreställningsram och perspektiv 

 
När ett visst fenomen skall undersökas bör den som utför studien vara klar över vilka 
eventuella fördomar, referensramar och tidigare föreställningar han bär på. Alla har 
beroende på sin utbildning, uppfostran, uppväxtmiljö eller liknande faktorer olika sätt 
att betrakta en företeelse och denna kan personen ifråga inte påverka.19 Eftersom det sätt 

                                                 
19 Andersen, Den uppenbara verkligheten, s. 16 
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vilket vi tänker, känner och agerar inte kan väljas är det viktigt att man är väl medveten 
om att dessa förutsättningar är olika. Det gäller därmed att i största möjliga mån 
identifiera vilka föreställningsramar gruppen har.  
 
Gruppmedlemmarnas akademiska bakgrund, sammansättning och ålder är tämligen 
likartad, varför medlemmarnas föreställningsram troligen också bör likna varandra. 
Denna likhet kan verka begränsande i arbetsprocessen, men det finns ändå vissa 
skillnader, såsom exempelvis arbetserfarenhet och uppväxt, som gör att vi torde 
komplettera varandra rätt så bra. Medvetenheten om denna brist gör dessutom att vi i 
möjligaste mån kan begränsa antalet fördomar och verka för att en oberoende studie 
genomförs. 
 
Som framkommer ovan kan vi inte påverka våra föreställningsramar, men vi kan välja 
vilka perspektiv vi vill ha på studien. Härmed menas att vi kan välja vilka ”glasögon” vi 
ska ha på oss under arbetets gång.20 Vilket perspektiv vi väljer påverkas givetvis av våra 
föreställningsramar och det i sin tur påverkar vilken verklighet forskaren finner.21 Det 
samhällsekonomiska perspektivet ter sig vanligtvis naturligt att använda för 
ekonomistuderande och detta perspektiv är även det vi valt att ha i vår studie 
tillsammans med revisorernas perspektiv, då vi anser att revisorns syn på revisorernas 
oberoende är av största intresse.   
 

2.3 Val av undersökningsmetod 

 
När forskaren har identifierat sina föreställningsramar och valt studiens perspektiv 
måste han eller hon även avgöra vilken eller vilka undersökningsmetoder som skall 
användas.22 Inom ramen för vår studie kommer vi att till viss del göra en studie som kan 
anses vara av explorativ karaktär, eftersom vi ämnar studera i vilken omfattning som 
revisorn anser att han eller hon kan utföra rådgivning utan att den oberoende ställningen 
påverkas av ett självgranskningshot, ett ämne vilken det ännu inte har skrivits så mycket 
om. Då vår problemställning inte har utforskats i större omfattning av andra ännu, 
innebär att vi har större möjlighet att förhålla oss objektivt till undersökningens resultat 
och inte påverkas av andra författares åsikter. Det är dock svårt att göra en explorativ 
studie väldigt detaljerad. Denna bör istället ses som ett försök att identifiera de 
problemområden som förekommer i ämnet, för att sedan andra ska kunna studera dessa 
frågeställningar mer djupgående.23  

 
Vårt metodval kan även förklaras utifrån begreppen deduktion och induktion. Valet av 
angreppssätt beror på syftet i undersökningen. Deduktion brukar kallas bevisandets väg 
och vid tillämpandet av denna metod utgår forskaren från kända teorier i syfte att skapa 
hypoteser om verkligheten.24 Utgår forskaren däremot ifrån verkligheten för att generera 
en teori, används ett induktivt angreppssätt. Denna metod kallas vanligtvis för 
                                                 
20 Lundahl, Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s. 59 
21 Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, s 38 
22 Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, s 78 
23 Lundahl, Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s. 79 
24 Holme, Solvang, Forskningsmetodik, s. 51  
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upptäcktens väg.25 Slutmålet är att upptäcka och forma en välgrundad teori.26 De 
angreppssätt som väljs fungerar i en cyklisk natur, vilket innebär att varje cykel startar 
och slutar med fakta, varvid de fakta som avslutar en cykel är början på nästa.27  
 
Genom att implementera de två angreppssätten i en modell kan det urskiljas hur 
forskaren har gått tillväga för att komma fram till slutgiltig fakta i det specifika fallet. 
En rad reservationer måste dock göras för hur angreppssätten deduktion och induktion 
har använts. Reservationen gällande deduktion är att verkligheten troligen inte är så 
formaliserad och enkel som forskaren förutsätter.28 Den reservation som kan göras 
gällande induktion är att forskaren generaliserar verkligheten utifrån en begränsad 
mängd empiri.29  
 
Vi anser att det är det induktiva angreppssättet som närmast stämmer överens med den 
metod som vi har använt oss av. Detta beror på att vi främst har använt oss av 
primärkällor, såsom kommissionens rekommendation, lagstiftning för att sedan 
analysera den empiri vi erhållit i förhållande till dessa källor. Vi har sedan använt dessa 
källor för att dra slutsatser om i vilken omfattning som revisorn anser att han eller hon 
kan utföra rådgivning utan att den oberoende ställningen påverkas av ett 
självgranskningshot. Ett viktigt förbehåll är att det alltid är svårt att angripa ett ämne 
helt förutsättningslöst. Vi har därför svårt att genomföra en helt induktiv studie. Denna 
insikt om problemet gör dock att vi i största möjliga utsträckning kan angripa ämnet 
förutsättningslöst. 
 
När forskaren väl har avgjort vilket angreppssätt han skall ha på studien måste metod 
för datainsamling och bearbetning bestämmas. De metoder som används är den 
kvalitativa och den kvantitativa metoden. Dessa metoder är icke-rivaliserande och kan 
således användas var för sig eller i kombination för att uppnå önskat resultat. Då det inte 
finns någon absolut skillnad mellan dessa två kan det uppstå en hel del förvirring. 
Enkelt uttryckt kan sägas att de kvantitativa metoderna omvandlar informationen till 
siffror och mängder.30 Inom denna metod är det forskarens uppfattning eller tolkning av 
informationen som genereras i form av siffror och mängder som är av betydelse. Vidare 
är den kvantitativa metoden mer formaliserad och strukturerad.  
 
En kvalitativ undersökning har däremot som primärt syfte att skapa en förståelse för det 
problem som studeras och det är således egenskaperna hos den undersökta enheten som 
efterfrågas.31 I vår studie innebär det att vi genom empirin försöker klarlägga huruvida 
revisorerna uppfattar en oberoende ställning vid rådgivning och om denna påverkas av 
självgranskningshot. Denna metod har en marginell grad av formalisering och syftet är 
istället att öka förståelsen för studiens problem.32 Denna typ av undersökning är inte 
inriktad på att pröva om informationen är generellt giltig. Dessutom kännetecknas 
metoden av att man har en närhet till den källa som informationen hämtas från. Då det 
inte finns något konkurrensförhållande mellan de båda metoderna kan, i många fall, 
dessa kombineras i samma undersökning. Därtill kan de med sina skillnader 
                                                 
25 Holme, Solvang, Forskningsmetodik, s. 51 
26 Wiedersheim-Paul Eriksson, Att utreda, forska och rapportera, s. 150 
27 Arbnor Bjerke, Företagsekonomisk metodlära, s. 107 
28 Holme, Solvang, Forskningsmetodik, s. 51 
29 Andersen, Den uppenbara verkligheten, s. 30 
30 Holme, Solvang, Forskningsmetodik, s. 76 
31 Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, s. 78 
32 Holme, Solvang, Forskningsmetodik, s. 88 
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komplettera varandra. Det finns dock situationer där en kvantitativ metod är bättre än en 
kvalitativ och tvärtom. 
 
Då vår är en studie av revisorernas uppfattningar med avsikt att skapa förståelse för 
problemet och inte pröva om erhållen information är generellt giltig avser vi inte 
använda den kvantitativa metoden i denna uppsats. Däremot kommer vi att tillämpa ett 
kvalitativt angreppssätt, då vi har för avsikt att undersöka i vilken omfattning som 
revisorn anser att han eller hon kan utföra rådgivning utan att den oberoende ställningen 
påverkas av ett självgranskningshot. För att göra det möjligt för oss att uttala oss om 
detta har vi, förutom att studera rekommendationen och de nya lagreglerna, även gjort 
en kvalitativ undersökning. Denna undersökning har byggt på tre djupintervjuer med 
erfarna revisorer, varefter vi har tolkat deras svar för att få en uppfattning om 
revisorernas ställning i dagsläget efter lagändringen. Genom att använda denna metod 
har vi även gjort det möjligt att återkomma till intervjupersonerna för kompletteringar i 
de fall vi har ansett det nödvändigt. 
 
Kvalitativa undersökningar har dock vissa problem, till exempel genom att intervjuarens 
egna referensramar styr den som intervjuas eller dennes svar. De fördelar som finns med 
metodens flexibilitet kan även vändas mot metoden genom att den ger stort 
tolkningsutrymme till den som genomför studien, vilket kan förvränga resultatet. Vår 
insikt om detta problem hoppas vi kunna förhindra, eller åtminstone förminska 
problemet i vårt fall. 
  

2.4  Materialinsamling 

 
Grundliga och systematiska litteraturstudier är avgörande om man ska uppnå ett bra 
resultat med sitt arbete eftersom dessa kan ge värdefull information om exempelvis  
teorival, andras erfarenheter och undersökningar.33 Därtill kan det i litteraturen redan 
finnas en del undersökningar på det fenomen som undersöks. Materialinsamlingen tar 
sin utgångspunkt i våra ursprungskällor, det vill säga i Kommissionens 
rekommendation, de svenska lagreglerna och förarbeten. Vi har därefter försökt att 
systematiskt ta del av källor som behandlar dessa ursprungskällor, vilket inte har varit 
lätt eftersom det i princip inte finns någon forskning om revisorernas uppfattning vid 
rådgivning huruvida självgranskningshotet påverkar den oberoende ställningen i 
förhållande till de nya reglerna. Därav har vi i vår undersökning försökt att skapa fakta 
om revisorernas åsikter genom att lyssna och försöka sammanställa de intervjuade 
revisorernas åsikt om förändringarna. 
 
Under studiens genomförande har problem uppstått då visst material, som bedömdes 
vara viktigt för studien, inte fanns att tillgå. Detta berörde främst EG-dokument. I dessa 
fall hänvisades vi till sekundärinformation om denna källa. Med avseende på detta ska 
två problem beaktas. För det första kan ett citat användas i ett annat sammanhang än vad 
det initialt var avsett för. Detta kan ha betytt att citatets innebörd är förvrängt relativt 

                                                 
33 Andersen, Den uppenbara verkligheten, s. 75 
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originalkällan. För det andra kan vi ha undgått viktig information om kontexten, då 
citatet till sin natur enbart kan återge en del av originalkällan. 
 
Uppsatsens materialinsamling har först och främst bedrivits genom utnyttjande av 
Universitetsbibliotekens söktjänster, främst LOVISA, ELIN, FAR Komplett och BTj:s 
artikelsök. Genom dessa fann vi viss litteratur och någon artikel som behandlar vårt 
uppsatsämne. Vidare har vår handledare varit behjälplig med bland annat litteraturtips. 
Vi har även sökt efter tidigare uppsatser på Ekonomihögskolan som behandlade ämnet 
revisorers oberoende. Dessvärre kunde vi inte hitta några uppsatser inom precis det 
valda ämnet, så vi fick söka efter tips om referenser och annan lämplig litteratur för 
ämnet i uppsatser med snarlika uppsatsämnen. 
 

2.5 Urval av respondenter  

Då en forskare gör ett urval av intervjuvpersoner, är det vid en respondentintervju 
viktigt att hitta ett urval som själva är delaktiga i den företeelse som studeras.34 De 
utvalda har medvetet tagits ut från två av de större revisionsbyråerna eftersom vi tror att 
dessa i allmänhet är mer insatta i debatten kring nya lagregler och dylikt. Dessa byråer 
kan dessutom antas ha många fler anställda och har därmed troligen lättare att ta sig tid 
att delta i dylika intervjuer. Därav har vi valt de i Sverige två till antalet anställda största 
byråerna PWC och Ernst & Young. Detta förfarande har gett resultat under 
empiriinsamlingen då de revisorer som intervjuats har varit insatta i ämnet samt besitter 
erfarenhet av hur analysmodellen fungerar i praktiken. Vi har valt att intervjua två olika 
byråer, men tre olika kontor. Detta för att få en variation av data, då kontoren internt 
torde ha samma revisionsmetodik. De tre olika kontoren har valts beroende på storlek 
och de klienter kontoret i allmänhet har uppdrag för. Vi har utgått från ett större kontor 
med större andelen börsnoterade klienter, ett kontor i mellanskiktet som främst har 
uppdrag hos större klienter men även klienter av mindre storlek, samt ett mindre kontor 
som främst har klienter av mindre storlek. Denna urvalsmall har till viss del varit 
tveksamt förankrad i verkligheten, då vanligtvis olika revisorer har olika typer av 
klienter, kontoren har dock varit hjälpsamma och låtit oss intervjua revisorer som har 
passat vår mall. Vi har på detta sätt nått ut till revisorer med olika bakgrund, 
revisionsmetodik och erfarenhet av revision med stora och små klienter. Byråerna har 
givits möjlighet att själva välja någon lämpad person som deltagit i studien. Denna 
urvalsprocess kan anses som förfelande då den utvalda revisorn till skillnad från den 
slumpmässigt utvalda, inte kan anses vara representativ. Kontoren kan i detta fall välja 
ut den revisor som ger det bästa intrycket, samt har de ”rätta” åsikterna. Anledningen till 
detta förfarande är tvådelat, dels vill vi undersöka revisorer med ingående kunskaper om 
de problem vi studerar i vår undersökning hade varit utan mening om respondenterna 
inte haft förmåga att besvara våra frågeställningar, och dels det faktum att kontoren har 
under undersökningsperioden haft hög arbetsbelastning vilket har resulterat i det faktum 
att det inte varit praktiskt genomförbart för oss att efter eget gottfinnande välja 
respondenter. De revisorer som deltagit är auktoriserad reviosr från Ernst&Young i 
Helsingborg, auktoriserad revisor från PWC i Helsingborg, samt auktoriserad revisor 
från Ernst&Young i Malmö. 

                                                 
34 Holme, Solvang, Forskningsmetodik, s. 104 
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2.6  Tillvägagångssätt 

 
Uppsatsarbetet började med att vi gjorde en relativt omfattande litteraturstudie. Inom 
denna samlade vi den ovan nämnda data. Initialt sökte vi information på en 
övergripande och bred basis. De tre grundläggande tillvägagångssätten för 
litteratursökningen är att fråga andra, till exempel personer vars kunskap och omdöme 
man har förtroende för, läsa tidskriftsartiklar, framförallt översiktsartiklar och 
sammanfattningar, samt att söka litteratur med hjälp av en rad olika sökredskap, såsom 
de inom biblioteket.35 Ovanstående genomgång resulterade på sikt att 
litteratursökningen kunde smalnas av, vilket innebar att litteraturen blev mer 
överskådlig.  
 
Då litteraturen och källorna var samlade övergick vi till att noggrant studera dessa. 
Därefter sammanställdes de öppna frågor som skulle ställas i intervjuerna, varpå 
intressanta intervjupersoner valdes ut. I och med att vi var väl insatta i 
rekommendationen och de nya svenska lagreglerna när vi utformade frågorna anser vi 
att vi kunde välja ut lämpliga och relevanta frågor vilka vi anser fånga i vilken 
omfattning som revisorn anser att han eller hon kan utföra rådgivning utan att den 
oberoende ställningen påverkas av ett självgranskningshot. I något fall har vi blivit 
tvungna att återkomma till någon intervjuad för kompletterande frågor. 
 
Själva arbetsprocessen delades upp på det sättet att samtliga i gruppen läste in sig på allt 
material, medan arbetet med att skriva ner ett första utkast till uppsatsen delades upp i 
olika ansvarsområden där varje medlem fick ansvar för ett specifikt område. 
Intervjuerna och sammanställningen av dessa gjordes dock gemensamt. I slutskedet har 
gruppen gemensamt sammanställt uppsatsen och skrivit analysen/slutsatserna. Genom 
detta förfaringssätt kunde alla i gruppen vara delaktiga i varandras uppgifter samt 
komma med förslag och kritik på det skrivna materialet.  

2.6.1 Intervjuteknik 

 
Den empiriska delen av vår studie omfattar tre stycken revisorer. Intervjuerna 
genomfördes på respektive byrå detta för att underlätta för de intervjuade revisorerna. 
De genomförda intervjuerna kan karaktäriseras som djupintervjuer. De frågor vi 
sammanställt är av öppen karaktär i syfte att fånga revisorernas uppfattningar. I en 
djupintervju skall respondenten ges utrymme att diskutera subjektet och inte enbart 
svara entydigt. På så vis kan mer nyanserade svar erhållas. Då våra frågor har varit 
öppna och vi under intervjuerna inbjudit respondenterna att utveckla sina uppfattningar 
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anser vi att empirin erhållit en både nyanserad och ingående bild av revisorernas 
uppfattningar. För att ge respondenterna tid att förbereda sig har vi tillsänt dem våra 
frågor några dagar före intervjun. Under intervjuns gång uppstod ibland följdfrågor som 
respondenten gavs möjlighet att besvara. Vissa följdfrågor uppkom dock först efter det 
att intervjutillfället var slut. I dessa fall kontaktade vi den berörda personen per telefon. 
Efter intervjuerna har vi omedelbart sammanställt de svar vi fått för att minska risken 
för felkällor. Sedan skickade vi en skriftlig version av intervjun för att ge personen i 
fråga möjlighet att rätta till fel eller förklara sina uttalanden ytterligare.  
 
Det kan dock uppstå ett antal problem vid genomförandet av kvalitativa intervjuer, 
något som vi är väl medvetna om. Ett problem är att välja rätt frågor och formulera 
dessa på ett bra sätt. Vi försökte utforma frågorna i syfte att få objektiva och 
innehållsrika svar. Frågorna kan dock, beroende på intervjuarens föreställningsramar 
leda till ledande frågor, vilket kan göra svaren mindre intressanta. För att undvika detta 
studerade vi intervjuteknik innan vi genomförde intervjuerna.  
 
Ett annat problemområde som sammankopplas med kvalitativa intervjuer är 
sammanställningen av svaren. Eftersom svaren inte är standardiserade kan det vara svårt 
att jämföra svaren och dra välgrundade slutsatser av dessa. Det kan även vara så att vi 
har tolkat respondentens svar på ett sätt som inte avsågs av honom. Vi kan dessutom ha 
bedömt ett visst svars innehåll som mindre viktigt när det i själva verket bedömts vara 
av stor vikt från respondentens sida. Det här problemet har vi försökt undvika genom att 
vi har varit väl medvetna om de effekter som intervjuarna kan ha på respondentens svar, 
på så sätt att svaren inte på ett korrekt sätt återspeglar respondentens verkliga åsikter 
eller attityder. Vidare kan det inte uteslutas att respondenterna försökt visa revisorernas 
oberoende på ett alltför positivt sätt som inte nödvändigtvis överensstämmer med 
verkligheten. Detta har möjligaste mån undvikits genom att vi anonymiserat 
undersökningen samt att under intervjuerna påvisa problemet och behovet av 
revisorernas verkliga uppfattning. Vi har slutligen spelat in intervjuerna på band, 
samtidigt som vi gjorde anteckningar, för att på så vis kunna gå tillbaka och kontrollera 
vår uppfattning av respondentens utsaga.   
 

2.7  Källkritik 

 
En källa kan definieras av en skrift som åberopas för en viss uppgift och som utgör 
grunden för denna uppgifts auktoritet.36 Definitionen kan utökas med att källan är 
nedtecknad. Även om vi har tillgång till en källa finns det många faktorer som kan göra 
den obrukbar, såsom att vi inte kan fastställa vid vilken tidpunkt den tillkom eller att vi 
inte vet hur vi ska bedöma dess innehåll. Vid bedömningen av en källa bör författaren ta 
hänsyn till att den kan innehålla information som är relevant, men osann. Informationen 
kan också vara irrelevant, men sann. Därför blir källkritiken ett viktigt redskap för 
utvärderingen av informationen. I vår studie är källkritik viktig då vi använt oss av en 
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kvalitativ metod vid insamlandet av empirin, och därefter analyserar den i förhållande 
till andra källor.37   
 
Inom den kvalitativa metoden bör källkritik användas som en urvalsmetod, det vill säga 
det material som tagits del av granskas kritiskt och endast det som anses acceptabelt 
behålls.38 Anledningen till att vi valt den kvalitativa metoden före den kvantitativa är att 
vi har tolkat och analyserat våra djupinterjuver samt redan befintligt material. Då vi 
uteslutande använder oss av den kvalitativa metoden i vår analys, blir källkritik ett 
viktigt redskap för vår undersökning.  
 
En del i att vara källkritisk är att även inta en objektiv inställning till det material och 
den frågeställning som ska undersökas. Författaren bör vara medveten om att det finns 
många faktorer som påverkar oss att bilda en subjektiv uppfattning. Det kan bland annat 
vara kulturskillnader som speglas i EG-rekommendationens olika bestämmelser. Den 
information som har behandlats i denna uppsats har bedömts utifrån vetenskapliga 
kriterier för källkritik. Syftet med källkritik är att bestämma om källan mäter det den 
utger sig att mäta, om den är väsentlig för frågeställningen och om den är fri från 
systematiska fel.39  
 
Det första som bör beaktas är källans kvalitet och karaktär.40 Vem som har arbetat fram 
och bearbetat källan bör undersökas, liksom vilka värderingar som påverkat källans 
utformning. Dessutom bör det funderas över i vilket syfte källan har framställts och vem 
som är den tänkte mottagaren. Vidare är det viktigt att fundera över vilka värderingar 
källans läsare är påverkade av. Fyra källkritiska kriterier kan ställas upp för att utvärdera 
en källa, nämligen äkthet, tidssamband, oberoende samt tendensfrihet. Med att en källa 
är äkta menas att den ska vara vad den utger sig för att vara. Med tidssambandet avses 
att det finns större skäl att tvivla på källans tillförlitlighet ju längre tid som förflutit 
mellan händelsen och källans berättelse om denna händelse. Att källan ska vara 
oberoende innebär att den ska stå för sig själv och inte vara en direkt avskrift av en 
annan källa. Tendensfrihet innebär att man inte ska ha anledning att tro att källan ger en 
falsk bild av verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller 
andra intressen av att förvränga verklighetsbilden.41  
 
Eftersom det finns väldigt få källor som behandlar vårt ämne och vi trots detta har valt 
att sålla bort vissa källor föreligger det självklart en risk att det bortvalda materialet i 
själva verket innehåller information av värde för uppsatsen. Bäst hade varit om vi hade 
haft ett stort antal böcker och artiklar och sedan läst allt material för att först därefter ha 
gjort ett urval. Eftersom så inte är fallet är det möjligt att vi har erhållit ett systematiskt 
skevt material eftersom sållningsprocessen kan ha styrts av tillfälligheter.42 Vi har dock 
försökt undvika en sådan skevhet genom att använda ett så stort urval av källor som 
möjligt och vår empiriska undersökning har också inneburit att vi har skapat 
information om ämnet. Vi har försökt att intervjua så många som möjligt, men 
tidsfaktorn och arbetssituationen på byråerna har begränsat antalet intervjuer. Vidare har 
problem infunnits sig vid deskriptiva avsnitt gällande EU:s rekommendation, 

                                                 
37 Holme, Solvang, Forskningsmetodik, s. 124f 
38 Wiedersheim-Paul Eriksson, Att utreda, forska och rapportera, s. 82 
39 Wiedersheim-Paul Eriksson, Att utreda, forska och rapportera, s. 82 
40 Holme, Solvang, Forskningsmetodik, s. 125 
41 Wiedersheim-Paul Eriksson, Att utreda, forska och rapportera, s. 83 
42 Holme, Solvang, Forskningsmetodik, s. 131 
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lagstiftning samt FAR:s rekommendationer, gällande närhet till källan. Detta förfarande 
leder stundtals till att vår beskrivning ibland kan anses ligga allt för nära källan, vi är 
medvetna om denna problematik och redovisar därmed våra källor tydligt. I dessa fall 
har vi valt att hellre ligga nära källan i vår beskrivning, än att riskera att förfela 
innebörden vilket skulle få en allvarlig implikation på både trovärdigheten av innehållet 
och förståelsen av arbetet.  
 

2.8  Konklusion 

 
I detta kapitel har vi beskrivit vilken metod vi använt vid vår studie. Informationen som 
vi erhållit under intervjuerna har varit av avgörande betydelse för studien. Intervjuerna 
har genomförts med de personer som vi anser vara de som har störst kunskap om de 
aktuella förändringarna i Sverige just nu. I och med att samtliga intervjupersoner hade 
liknande akademisk bakgrund i ekonomi kunde vi använda oss av ekonomiska begrepp i 
syfte att formulera mer specifika, konkreta frågor. Svaren kunde därefter kopplas till 
litteraturen och sättas i ett sammanhang. Genom att förbinda litteraturen med empirin 
kan vi analysera den analysmodell som ställs upp och som presumerar när en revisor 
inte skall anses oberoende vid utförandet av en revision. 
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3 Oberoende 

 I detta kapitel beskriver vi oberoendet i stort. Kapitlet är tänkt att presentera de 
grundläggande teorierna kring oberoende, vilket kommer att ge ökad förståelse för 

kommande teoretiska kapitel. 
 
 
Oberoende enligt en ordbok43 betyder självständig eller objektiv vilket i sig implicerar 
ett tillstånd av utanförskap antingen från samhället i stort eller från det fenomen en 
person är oberoende till.44 Ett sådant tillstånd är sannolikt inte möjligt att fullständigt 
uppnå, detta eftersom alla händelser i universum på något sätt är länkade till varandra. 
Detta innebär att en person endast gradvis kan vara oberoende till olika fenomen eller 
händelser.45  
 
 ”Independence, therefore, is not a concept which lends itself to 

universal constitutitonal prescription, but one for which the 
constitutitonal prescription will depend on what is necessary to 
satisfy the criteria of independence in the particular 
circumstances.”46 

 
En av de hörnstenar som revisorns arbete kan sägas vila på är oberoende. Därför är det 
för arbetet viktigt att utveckla de teorier som anses precisera vad oberoende innebär för 
en revisor.  

3.1 Revisorns roller 

En revisor kan agera i flera olika roller, den klassiska revisorsrollen vilket innebär 
kontroll av klientens verksamhet, konsultroll vilket innebär att revisorn lämnar råd till 
klienten samt när revisor genomför åtgärder för klients räkning vilka normalt innefattas 
av klientens näringsverksamhet.47 Beroende på vilken roll revisorn intar, regleras den 
genom olika lagar och förordningar. I ABL regleras vad den valda revisorn får och inte 
får göra. Revisorslagen och revisorsförordningen vänder sig till auktoriserade och 
godkända revisorer.48 Vidare finns även FAR:s och SRS:s etiska regler som anger vad 
respektive ledamöter har för spelrum att rätta sig efter.49

 Det är främst i de små och 
medelstora företagen som revisorns utvidgade roll i form av råd och synpunkter kan 
behövas. Det är också där de flesta oberoendekonflikterna kan uppstå 

                                                 
43 Nordsteds svenska ordbok, s. 679 
44 SOU 1999:43 Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet, s. 276 
45 Flint David, Philosophy and principles of auditing, s. 55 
46 Flint David, Philosophy and principles of auditing, s. 59 
47 Moberg Krister, Bolagsrevisorn, s.28. 
48 FAR:s Revisionsbok, Kapitel 7, Revisorns roller s. 1. 
49 FAR:s Revisionsbok, Kapitel 7, Revisorns roller s. 1. 
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3.2 Företagets intressenter 

Redovisningen har många syften, men ett av de viktigaste för företagets intressenter 
torde dock vara att ta fram information om verksamheten, som sedan kan ligga till 
grund för viktiga beslut av exempelvis ekonomisk karaktär.50 Därför är det viktigt att 
verkligen se över vilka grupper som kan ha nytta av information som redovisas i 
rapporterna. Det brukar talas om en intressentmodell. I denna modell ingår ägare, 
anställda, kunder, leverantörer, långivare, stat och kommun som på något sätt har ett 
intresse av att företagets redovisningsrapporter visar en rättvisande bild av företaget.51 
Det är i detta syfte som revisorns roll har stor betydelse. Hans uppgift är att säkerställa 
rapporterna för att tillfredställa intressenternas behov av en korrekt redovisning.52 

3.3 Agentteorin 

Agentteorin behandlar relationen mellan ägarna (principalen) och företagsledningen 
(agenten). I enlighet med teorin förutsätts att både principalen och agenten är rationella 
individer och agerar vinstmaximerande.53 Under dessa förutsättningar menar agentteorin 
att det finns en intressekonflikt mellan principalen och agenten. I och med dessa 
antaganden kommer agentens handlande i alla situationer inte att överensstämma med 
principalens intresse.54 Agentteorin förutsätter att denna intressekonflikt kan minskas 
vilket dock kommer att vara resurskrävande i form av kontrakts- och 
kontrollkostnader.55 Genom att ha ett kontrakt mellan de båda parterna kan principalen 
styra agenten att agera i enlighet med principalens intresse.56 Kontraktet skall 
specificera gränser och handlingar samt utlova belöningar om principalens intressen blir 
uppfyllda.57 Även om det föreligger ett kontrakt kan principalen dock inte vara helt 
säker på att agenten agerar i enlighet med principalens intresse detta beroende på 
asymmetrisk information.58 Vilket baseras på antagandet att huruvida agenten agerar i 
principalens intresse är privat information.59 Skillnaderna i både intresse och 
information kan leda till att agenten försöker vilseleda principalen om sitt agerande 
vilket i teorin har betecknats som ”moral hazard” problematik.60 Som ovan nämnts kan 
risken för att agenten inte fullgör sina skyldigheter kan då minskas genom övervakning 
och kontrakt. En form av övervakning är att anlita revisorer för att granska 
verksamhetens förvaltning och räkenskaper, vilket innebär att redovisningen i 
agentteorin kan ses som förmedlare av information till ägarna.61 De resurser som tas i 

                                                 
50 Jan Thomasson, eta, Den nya affärsredovisningen, s. 21  
51 Moberg Krister, Bolags revisorn, 1986, s. 35 
52 Moberg Krister, Bolags revisorn, 1986, s. 22-23 
53 Parkin, King, Economics, s. 221. 
54 Anthony, Dearden, Govindarajan, Management control systems , s. 653. 
55 Adams B Michael, Agency theory and the internal audit, s.8. 
56 Anthony, Dearden, Govindarajan, Management control systems , s. 655. 
57 Hatch Jo Mary, Organisationsteori: Moderna,  symboliska och postmoderna perspektiv, s. 363 f. 
58 Adams B Michael, Agency theory and the internal audit, s.8. 
59 Anthony, Dearden, Govindarajan, Management control systems , s. 654. 
60 Anthony, Dearden, Govindarajan, Management control systems , s. 654. 
61 Anthony, Dearden, Govindarajan, Management control systems , s. 655. 
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anspråk för att övervaka och kontraktera agenten får inte överstiga de vinster som 
erhålls genom att agenten agerar i enlighet med principalens intressen.62 
 
Denna situation påverkas givetvis av att revisorn i vissa fall kan påverkas av 
företagsledningen, vilket innebär att revisorn samtidigt försöker tillgodose principalens 
och agentens intresse.63 Denna problematik uppkommer främst beroende på att 
gränserna mellan uppdragsgivare och granskad ibland kan vara otydliga. Revisorns 
uppdragsgivare är företagets ägare, men ofta är samarbetet med företagsledningen 
viktigt för både revisorns rykte och intäkter.64Detta innebär att revisorns förmåga att 
övertyga principalen och övriga intressenter att revisionen är en oberoende granskning 
är avgörande för revisorns arbete.65 I de fall revisorn misslyckas med detta är revisionen 
på grund av bristande förutsättningar i principalagentförhållandet utan mening.66 

3.4 Förtroende 

En förutsättning för att revisorn skall kunna verka som principalens övervakare av 
agentens agerande, måste som tidigare nämnts principalen ha förtroende för revisorn. 
Gällande förtroendet mellan revisorerna och företagets intressenter, kan detta främst 
kopplas till revisorns kompetens och oberoende.67 Revisorns kompetens kan visas på 
flera sätt men främst genom efterlevnad av god revisionssed och god revisorssed. Att 
revisorn efterlever god revisionssed innebär att revisionen utförs i enlighet med 
lagstiftning, rekommendationer och praxis på området. Detta förfarande påverkar 
revisionens validitet och reliabilitet, vilket innebär att revisionen mäter det som avses att 
mätas och att dessa mätningar är pålitligt utförda.68 Att revisorn i enlighet med god 
revisorssed innebär en efterlevnad och övertygelse gällande de etiska- och moraliska 
normer som gäller för revisorer.69  För att förtroende för revisorn skall uppstå måste 
revisorn även vara oberoende vilket visas genom lojalitet mot principalen men även mot 
professionen och dess kompetenskrav och etiska värden.70 Gällande begreppet 
oberoende kommer det att diskuteras mer utförligt nedan.  
 
 
 
 

                                                 
62 Anthony, Dearden, Govindarajan, Management control systems , s. 656. 
63 Cassel Filip, Den reviderade revisorsrollen, s.128. 
64 Tengvall Gunilla, Revisorn- en man i VD:s ledband, Veckans affärer 
65 Cassel Filip, Den reviderade revisorsrollen, s.128. 
66 Kaplan R.L, Accountants Liability and Audit Failures: When the Umpire Strikes Out, Journal of 
accounting and Public Policy, vol 6 Issue 1, s. 5. 
67 Cassel Filip, Den reviderade revisorsrollen, s.118. 
68 Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, s. 41. 
69 Cassel Filip, Den reviderade revisorsrollen, s.118. 
70 Cassel Filip, Den reviderade revisorsrollen, s.118. 
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3.5 Förväntningsgap 

 
Ett förväntningsgap mellan intressenterna och revisorn kan uppstå, då de förväntningar 
som exempelvis aktieägarna har inte svarar mot vad revisorn faktiskt kan och får göra. 
För att motverka detta gap kan aktieägarna i större utsträckning informeras vad 
revisorsrollen innebär och på ett tydligare sätt visa vilket ansvar som styrelsen och 
VD:n har. Nedan presenteras exempel på de olika intressenternas förväntningsgap. När 
det gäller uppdragsgivares förväntningar på revisorn kan dessa delas upp i privata, 
statliga sfärer och de har bland annat följande missförstånd gemensamt. De tror att 
revisorn tillser istället för ser huruvida, olika regler följs av den granskade. Vad det är 
som revisorerna granskar berörs visserligen i revisionsberättelsen i uttrycket god 
revisionssed, detta är dock ett uttryck som endast ett fåtal uppdragsgivare vet 
innebörden av. I och med detta ökar risken för förväntningsgap. Även den granskade 
visar tecken på ett förväntningsgap genom att de ser revisorn vara i förstahand 
engagerad av och för dem medan de egentligen är engagerade av och för 
uppdragsgivaren. Det ligger alltså ett missförstånd i vem som revisorn egentligen jobbar 
för. Den granskade kan se revisorn som internrevisor som står till styrelsens förfogande 
medan det i själva verket är just dem som revisorn granskar. De övriga intressenternas 
förväntningar på revisorns arbete är att revisorn tillser att allt går rätt och riktigt till och 
att de inte bara uppmärksammar utan även åtgärdar utöver själva avrapporterandet. För 
att minska förväntningsgapet kan revisorn och dess organisationer mer pedagogiskt 
förklarar de rättigheter och skyldigheter som revisorn har. Uppdragsgivare och 
granskade bör klarlägga sina roller och sin relation till revisorsrollen. Vidare bör 
uppdragsgivarna ta sitt ansvar och begära bättre återrapportering från och begära ansvar 
av de granskade samtidigt som de utnyttjar revisorerna bättre.71 

3.6 Oberoende inom redovisning 

Syftet med revision är att undersöka de av företagen presenterade underlag och därefter 
objektivt fastställa dessa underlags kvalitet. För att revisorn skall kunna skapa ett 
förtroendeförhållande till både företaget och dess intressenter krävs att revisorn är 
oberoende. Om revisorn inte kan upprätthålla detta oberoende är hans granskning utan 
mening då det i en sådan situation inte presenteras ytterligare information än vad 
underlaget redan innan granskningen innehöll.72 Det begrepp som inom litteraturen har 
förknippats med oberoende inom redovisning är ”independence in fact” och 
”independence in apperance”.73Vilket i den svenska litteraturen har sin motsvarighet i 
inre och yttre oberoende. 
 

• Inre oberoende (independence in fact): Ett sinnestillstånd av integritet där det tas 
hänsyn till alla omständigheter som är väsentliga för den förelagda 
arbetsuppgiften men inte till några andra. De karaktärsegenskaper som krävs för 
att uppnå detta sinnestillstånd är redbarhet, övertygelse om att upprätthålla en 

                                                 
71 Cassel Filip, Den reviderade revisorsrollen, s.189-200. 
72 Flint David, Philosophy and principles of auditing, s. 57 
73 Moberg Krister, Revisorn och ekonomisk brottslighet, s. 82 
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etisk kod samt vara känd för att besitta dessa egenskaper. Dessa 
karaktärsegenskaper är både svåra att definiera och att mäta, men nödvändiga för 
att uppnå ett inre oberoende.74 

 
• Yttre oberoende (independence in apperance): Detta innebär en frånvaro av fakta 

och omständigheter som föranleder en insatt tredje man att ifrågasätta revisorns 
objektivitet. Det är omvärldens uppfattning om revisorns uppträdande som 
avspeglar det yttre oberoendet. Omvärldens ursprungliga hållning gentemot 
revisorn är baserad på skepticism. Finns ingen anledningen att inte tro att 
revisorn har fallit för de fördelar som en oriktig revision kan erbjuda. Ett yttre 
oberoende uppnås främst genom ett fungerande normsystem med tillhörande 
sanktioner samt det rykte en revisor kan erhålla efter väl genomförda 
revisioner.75 

 
 
Frågan är då huruvida det är möjligt att uppnå ett sådant sterilt sinnestillstånd, utan 
påverkan av de företag som revideras. Att i bedömningar inte påverkas av uppväxt, 
kultur, utbildning och politisk övertygelse i sådan grad att oberoendet påverkas. 
 
Begreppen förhåller sig till varandra på så sätt att revisorn kan uppfylla båda 
oberoendeformerna tillsammans eller den ena av formerna ensamt. Vilket innebär att en 
revisor kan exempelvis i ett fall uppfylla det yttre oberoendet men inte det inre, eller 
omvänt.76 Det inre oberoendet behandlar huruvida revisorn rent faktiskt är oberoende, 
medan det yttre behandlar huruvida allmänheten uppfattar revisorns oberoende nivå. 
Därav torde det vara möjligt att rangordna oberoende formerna på så sätt att inre 
oberoende är viktigare än det yttre oberoendet. Detta visas i både rekommendationen 
och lagstiftningen, genom att brister i det yttre oberoendet kan repareras medan brister i 
det inre oberoendet vanligtvis leder till att uppdraget måste avlutas eller att det blir mer 
komplicerat att reparera då exempelvis revisorn måste bytas ut. Vidare torde företagets 
storlek ha betydelse för det yttre oberoendet, detta eftersom ett litet företag har få 
intressenter medan ett stort noterat företag har fler intressenter som till viss del 
uteslutande baserar sitt agerande gentemot företaget på räkenskaperna. Därav kan 
sannolikt brister i det yttre oberoendet vid revision av ett mindre företag bortses ifrån, 
medan liknande brister vid revision av ett stort noterat företag måste repareras.77 Vidare 
torde det yttre oberoende relateras till en fiktiv medelintressent. En från revisorn utförd 
åtgärd kommer sannolikt att uppfattas olika från intressenterna. De mer insatta kommer 
att göra en värdering medan en mer bred allmänhet gör en annan. För att hålla 
oberoende formen användbar kan knappast nivån av hur väl intressenterna är insatta i 
situationen sättas till de yttersta positionerna, de mest insatta och de minst insatta.78 
Detta leder till att nivån av förståelse torde ligga vid en relativt insatt tredje man, vilket 
också är den grad som används både i rekommendationen och lagstiftningen. 
 
 
 

                                                 
74 Flint David, Philosophy and principles of auditing, s. 60 
75 Flint David, Philosophy and principles of auditing, s. 61 
76 Flint David, Philosophy and principles of auditing, s. 85 
77 Flint David, Philosophy and principles of auditing, s. 55 
78 Flint David, Philosophy and principles of auditing, s. 86 
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3.7 Hur uppnår revisorn oberoende 

Det finns flera teorier om hur revisorns oberoende uppnås och lösningarna är splittrade. 
Vissa menar att oberoendet skall uppnås genom revisorerna själva och att området inte 
skall regleras mer än vad som sker i dag. 79 Oberoendet är ett tankesätt vilket skall 
uppnås genom utbildning av revisorer och studenter inte genom reglering. Andra menar 
att revisorn måste granska sig själv och intressenternas förväntningar.80 Dessa 
förväntningar måste sedan uppfyllas, om detta inte sker kommer förväntningsgapet att 
öka. Kostnaderna för revisionen skulle på så sätt relateras till intressenternas 
förväntningar. Olika länderna har valt att implementera olika system som baseras på 
dels normsystem men även ett visst mått av självgranskning.  
 
Men dessa teorier utgår fortfarande ifrån grundförutsättningen nämligen att revisorn 
granskar uppdragsgivaren.  Under de senaste åren har det dock kommit upp en teori som 
angriper problematiken från ett annat perspektiv. Denna teori fokuserar på 
principalagent problematiken kring styrelse, företagsledning och revisor. Istället för att 
försöka lösa denna problematik med lag, rekommendationer och sanktioner baseras 
teorin på att eliminera den genom aktörsbyte. Grundstenen i teorin är att 
revisionsplikten upphävs, istället måste företagen köpa ansvarsförsäkring som täcker 
intressenternas kostnader i samband med felaktig redovisning. Det försäkringsskydd i 
form av ansvarsförsäkring och företagets kostnader för detta skall publiceras. För att 
beräkna risken och därmed premiens storlek kommer försäkringsbolagen att anställa 
revisorer som genomför revision på företaget som vill teckna försäkring. Detta innebär 
att företag med ansvarsförsäkringar som täcker stora skadestånd till en förhållandevis 
låg premie kommer att ge signaler till marknaden om att redovisningen är korrekt. I 
motsats kommer företag som betalar höga premier och med förhållandevis låga 
skadeståndsgränser presumeras ha undermålig redovisning. Därav kommer företagen att 
sträva efter att ha korrekt redovisning detta för att erhålla låga premier men främst för 
att skicka positiva signaler till företagets intressenter. Genom detta förfarande menar 
teorin att det går att undvika principalagent problematiken samtidigt som det erhålles 
korrekt redovisning från företagen. 81 
  

                                                 
79 Mednick R, Independence: let´s get back to basics, Journal of accountancy, vol 169:1, s. 69-93 
80 Kaplan R.L, Accountants Liability and Audit Failures: When the Umpire Strikes Out, Journal of 
accounting and Public Policy, vol 6 Issue 1, s. 1-8 
81 Ronen Joshua, Financial statements insurance, s. 1 ff 
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4  EG-rätten, den svenska rätten samt 
praxis  

I detta kapitel beskriver vi oberoendet utifrån Rekommendationen, revisorslagen och 
god revisorssed för ledamöter samt analysmodellens tillämpning. 

 
 
EU- kommissionen publicerade 1996 en grönbok82 angående revisorn roll, ställning och 
ansvar inom EU. Bakgrunden till denna grönbok är att kommissionen menar att en 
harmonisering av reglerna kring revision och revisor har stor betydelse för den inre 
marknaden. Detta främst eftersom kommissionen menar att revisionen måste uppfylla 
vissa gemensamma krav för att intressenter i medlemsländerna skall kunna använda 
dessa redovisningar vid exempelvis investeringsbeslut.83 En harmonisering på området 
skulle innebära att årsredovisningar kommer att åtnjuta trovärdighet över 
nationsgränserna inom unionen. Vidare menar kommissionen att konkurrensen på 
området revision är allvarligt försvagad på grund av nationella skillnader, en ytterligare 
harmonisering på området skulle därmed enligt kommissionen minska detta problem.84  
 
Inom EU finns det åttonde bolagsdirektivet som behandlar revisorns oberoende i 
allmänna ordalag men sedan en lång tid tillbaka har ett femte bolagsdirektiv diskuterats 
som skulle behandla oberoendet i detalj. Arbetet med det femte direktivet har under de 
senaste åren stått stilla. Efter många års arbete antogs, den 16 maj 2002, 
rekommendationen om revisorns oberoende.85 Rekommendationen skall implementeras 
av medlemsstaterna med en övergångsperiod på tre år. Under övergångsperioden 
kommer nationella särdrag att tillåtas86.  

4.1 Bakgrund 

 
Den europeiska unionen upprättades efter det andra världskriget och dess övergripande 
målsättning är att bevara freden i Europa. Denna målsättning ansågs kunna uppfyllas 
genom upprättandet av unionen och dess fyra friheter, nämligen frihet att passera 
gränserna inom gemenskapen för varor, tjänster, kapital och arbete. Redan genom EG-
fördragets antagande 1957 påbörjades arbetet med att integrera medlemsstaterna och 
harmonisera deras lagar.  
 

                                                 
82 KOM/1996/338 
83 Proposition 2000/01:146 Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet, s.  32 
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85 2002/590/EG 
86 Johansson, Åsa, Analysmodellen presenterades på IREV-seminarier, Balans nr 1 2002, s. 1 
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Redovisningsområdet påverkas av ett antal bolagsdirektiv som har tillkommit med 
utgångspunkt i EG-fördraget. Dessa direktiv är riktlinjer för medlemsstaterna, vilka har 
förbundit sig att implementera direktiven i de nationella lagarna. De direktiv som antas 
inom unionen anger endast vilket resultat som skall uppnås och inom vilken tid detta 
ska ske, men sedan överlåts det åt staterna att avgöra på vilket sätt direktiven 
implementeras i nationell rätt. Enligt huvudregeln är direktiven bindande för staternas 
medborgare fullt ut först när de har inarbetats i nationell lagstiftning. Beroende på 
direktivens precision kan de även ha direkt effekt, vilket skapar rättigheter och 
skyldigheter för medlemsstaternas medborgare.87  
 
Utöver primär- och sekundärrätten finns omfattande normbildning som är av 
oförbindande karaktär men vilka i realiteten kan ha styrande roll. De som nämns i 
fördraget är rekommendationer och yttranden men dessa är inte bindande.88 Det finns 
även andra former av så kallad soft law såsom resolutioner, åtgärdsprogram, 
uppförandekoder och allmänna deklarationer. EG-domstolen har förklarat att sådana kan 
ge vid tolkning av åtgärder från EG:s eller medlemsstaternas sida.89 Detta förhållande 
kan till exempel märkas genom att rådet inför genomförandet av EMU antogs flera för 
implementeringen viktiga resolutioner.90 I realiteten torde dock en rekommendation inte 
ha någon direkt rättsverkan och det finns inga sanktioner mot en medlemsstat som väljer 
att inte införliva rekommendationen i nationell lag.  

4.2 Rekommendationen 2002/590/EG 

 
I detta avsnitt kommer i korta ordalag huvuddragen i rekommendationen att summeras. 
Rekommendationen tillhandahåller ett ramverk över de allmänna frågorna rörande 
revisorers oberoende. Rekommendationen är uppbyggd i tre delar avsnitt A, avsnitt B 
samt en bilaga. I avsnitt A behandlas de övergripande kraven gällande revisorers 
oberoende samt vilka personer reglerna om oberoende skall tillämpas på. I avsnitt B 
behandlas ett antal särskilda omständigheter under vilka hot mot oberoendet kan uppstå, 
vidare ges vägledning om vilka åtgärder en revisor bör vidta för att minska dessa hot 
mot oberoendet. Avsnitt B är inte en uttömmande förteckning över de hot mot 
revisorers oberoende som kan uppkomma, utan endast exemplifierande. I bilagan ges 
ytterligare vägledning och förklaring till det ramverk som ställts upp i avsnitt A och B. 
 
 

                                                 
87 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s. 84f 
88 Artikel 249.5 EGF 
89 Mål C-322/88 
90 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s. 40f 
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4.2.1 Ram 

Vid utförandet av lagstadgad revision måste revisorn vara oberoende av sin 
revisorsklient både i tanke och till det yttre.91Vilket innebär att revisorn bör ha en tydlig 
uppfattning om vad som menas med objektivitet, vilket i enlighet med 
rekommendationen är ett sinnestillstånd. Detta objektiva sinnestillstånd skall föreligga 
rent faktiskt men även vara synlig för en rimligt insatt tredje man. Sammantaget innebär 
ramverket att en revisor inte bör utföra en lagstadgad revision om det finns förbindelser 
med klienten av sådan art att ett rent faktiskt oberoende inte föreligger men även om en 
rimligt insatt tredje man uppfattar att förbindelsen äventyrar revisorns oberoende.92 

4.2.2  Objektivitet, integritet och oberoende 

De principer en revisor bör basera sina uttalanden i den lagstadgade revisionsberättelsen 
är objektivitet och yrkesmässig integritet. Vidare framhålls det i rekommendationen att 
det främsta medlet för revisorer att förmedla trovärdighet till revisionsberättelsens 
intressenter är genom att synliggöra sitt oberoende handlande. I rekommendationen 
framhålls de svårigheter att styrka ett faktiskt oberoende samt att påvisa integritet. 
Kommissionen menar dock att en rimligt insatt tredje man utifrån de principer och 
regler för revisorers oberoende bör ha en rimlig möjlighet att bedöma de förfarande och 
åtgärder som en revisor vidtar för att upprätthålla sin objektivitet.93  

4.2.3 Ansvar och räckvidd 

Ansvaret för att säkerställa att kravet på revisorers oberoende uppfylls ligger hos 
revisorn själv. Den grupp som omfattas av detta krav är revisorn själv samt de som har 
en ställning som gör det möjligt att påverka resultatet av den lagstadgade revisionen. 
Detta innebär att revisorn och hans uppdragsteam omfattas av kravet på oberoende. 
Vilket även innefattar specialister från andra yrkesgrupper vilka är involverade i den 
lagstadgade revisionen till exempel jurister, IT-specialister och skattespecialister. 
Ytterligare omfattas även andra personer i revisionsbolaget vilka har en möjlighet att 
påverka den lagstadgade revisionen. Sammantaget innebär detta att revisorn skall 
säkerställa kravet om oberoendet hos de som direkt eller indirekt från revisionsbolaget 
eller någon bolaget anlitat har del i den lagstadgade revisionen.94 
 

                                                 
91 Jämför kap 3 angående inre och yttre oberoende 
92 2002/590/EG avsnitt A ingress 
93 2002/590/EG avsnitt A kapitel 1 
94 2002/590/EG avsnitt A kapitel 2 
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4.2.4  Risker och hot mot oberoendet 

En revisors oberoende kan påverkas utav olika former av hot. Hur stor risken är att 
dessa hot äventyrar oberoendet avgörs genom hur betydande påverkan dessa hot ensamt 
eller i kombination har på revisorns oberoende. De hot som särskilt nämns i 
rekommendationen är: 
 

• Egenintresse: Revisorns oberoende kan hotas av en konflikt med sina 
egna finansiella intressen eller andra egna intressen i förhållande till 
klienten. Detta innefattar till exempel både direkt och indirekt 
finansiellt intresse i klienten, beroendeställning med anledning av att 
klientens arvoden är betydande för revisionsbolaget, förfallna arvoden 
samt rädsla att förlora kunden. 

 
• Självgranskning: Revisorns oberoende kan hotas av svårigheten att 

bibehålla objektivitet vid granskning av eget arbete. Detta innefattar 
till exempel granskning av beslut i vilka revisorn medverkat men 
vilket uteslutande borde ha tagits av revisorsklienten, bedömning från 
tidigare uppdrag som revisorn utfört måste värderas för att nå en 
slutsats i den nu pågående revisionen. 

 
• Partiskhet: Revisorns oberoende kan hotas av att revisorn tar ställning 

i förhållande till sin klient i en rättsprocess eller annan liknande 
situation. Detta innebär till exempel att revisorn företräder kunden i en 
rättsprocess, eller att revisorn handlar med eller främjar handel med 
värdepapper i klienten. 

 
• Förtrolighet och tillit: Revisorns oberoende kan hotas av att revisorn 

påverkas av klientens personlighet och kvalitéer och därigenom blir 
allt för vänligt inställd till klientens intressen. Detta innebär till 
exempel att långvariga och nära relationer med klientens personal kan 
resultera i alltför stor tillit till klienten vilket resulterar i svårighet att 
objektivt bedöma de uppgifter som lämnas av klienten. 

 
• Hotelser: Revisorns oberoende kan hotas av att klienten genom 

hotelser avskräcker revisorn från att handla objektivt. Detta kan till 
exempel vara fallet när en inflytelserik eller dominerande klient utövar 
påtryckning mot revisorn. 

 
Vid bedömning av riskerna för en revisors oberoende bör hänsyn tas till de tjänster som 
tillhandahållits klienten under pågående lagstadgad revision. Ytterligare bör 
förhållanden under de senaste åren samt förbindelser som existerade i förhållande till 
klienten före uppdraget om lagstadgad revision beaktas.95 
 

                                                 
95 2002/590/EG avsnitt A kapitel 3 samt bilagan kapitel 3 
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4.2.5  System av skyddsåtgärder 

För att minska eller undanröja hoten mot revisorns oberoende finns olika typer av 
skyddsåtgärder. Dessa skyddsåtgärder innefattar förbud, restriktioner, principer, rutiner 
samt offentliggörande. De åtgärder som nämns i rekommendationen är 
styrningsstrukturens inverkan på oberoendet, kontrollorganets inverkan, och allmänna 
skyddsåtgärder. 
 
Klientens styrningsstruktur kan inverka på revisorns oberoende, revisorn bör beakta 
huruvida dessa strukturer innefattar skyddsåtgärder för att minska hoten mot 
oberoendet. Dessa skyddsåtgärder innefattar att revisorn utses av andra än klientens 
ledning samt att klienten granskar och utvärderar de av revisionsbolaget utförda tjänster 
i samband med lagstiftad revision. Kontrollorganets involvering kan minska eller 
eliminera hoten mot revisorns oberoende. Detta genom att skriftligen informera detta 
kontrollorgan om den utförligt specificerade uppgiften om erhållna arvoden vilka 
revisionsbolaget erhållit för uppdrag hos klienten, vidare informera detta kontrollorgan 
om de förbindelser med klienten vilka rimligen kan anses påverka revisorns oberoende 
och vilka skyddsåtgärder som vidtagits för att minska eller eliminera dessa.  
 
Allmänna skyddsåtgärder kan minska eller eliminera hoten mot revisorns oberoende. 
Dessa skyddsåtgärder är främst ägande av revisionsbolag och interna skyddssystem. 
Ägande och kontroll av revisionsbolag skyddar en oberoende ställning genom att både 
kontrollen och ägandet av revisionsbolaget skall innehas av personer vilka är 
bemyndigade att utföra lagstadgad revision. De interna skyddssystemen skyddar 
oberoendet genom att revisionsbolaget inför skyddsrutiner i form av lämpliga 
förfaranden samt dokumentation om varje revisionsklient i vilken hot och 
skyddsåtgärder summeras.96 

4.2.6  Offentliggörande av arvode 

De arvoden som revisionsbolaget har erhållit för sitt lagstadgade revisionsuppdrag bör 
offentliggöras. Dessa arvoden bör specificeras i: lagstadgade revisionstjänster, 
tillkommande kvalitetssäkringstjänster, skatterådgivningstjänster och övriga icke 
revisionstjänster. Detta system möjliggör för revisionsklientens intressenter att bedöma 
revisionsbolagets ekonomiska förhållande till klienten.97 
 

                                                 
96 2002/590/EG avsnitt A kapitel 4 
97 2002/590/EG avsnitt A kapitel 5 
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4.2.7  Särskilda omständigheter 

I denna del behandlas ett antal särskilda omständigheter under vilka hot mot oberoendet 
kan uppstå, vidare ges vägledning om vilka åtgärder en revisor bör vidta för att minska 
dessa hot mot oberoendet. De omständigheter som utvecklas i rekommendationen är: 
finansiella intressen, affärsförbindelser, anställning hos revisionsklienten, ledande eller 
övervakande roll hos revisionsklienten, anställning hos revisionsbolag, personliga 
relationer, andra tjänster än revision, arvoden, rättstvister samt revisorsrotation. Vilket 
nämnts ovan är dessa särskilda omständigheter inte en uttömmande förteckning över de 
hot mot revisorers oberoende som kan uppkomma, utan endast exemplifierande och 
vägledande.98 
 

4.3 Revisorslagen (2001:883) 

Sverige blev genom den nya lagstiftningen som trädde i kraft den första januari 2002 
det första landet i världen som lagfäster analysmodellen för prövning av revisorns 
opartiskhet och självständighet. Den svenska revisorslagen och dess förarbeten är 
utformad så att de endast ger en begränsad vägledning om hur analysmodellen ska 
användas i praktiken, det vill säga vilket resultat som prövningen bör leda fram till i det 
enskilda fallet. Utformningen av lagen är gjord så att en god revisorssed och praxis ska 
kunna framarbetas av kunnigt folk inom branschen. Förarbetena som finns till 
revisorslagen hänvisar till de minimiregler som EU gett ut, vilka i likhet med IFAC:s 
regler, är detaljrika och ger bättre vägledning i den praktiska tillämpningen än de 
svenska reglerna. Eftersom EU-reglerna är minimiregler måste svenska revisorer alltid 
beakta eventuella avvikelser som kan motiveras av typiskt svenska förhållanden. 99   
 
Det är bedömningen av revisorns förmåga att utföra revisionsuppdragen med 
opartiskhet och självständighet som ska utföras utifrån en hypotetisk tredje man 
(Revisorsnämnden) som är kunnig och omdömesgill och som har kunskap om samtliga 
relevanta omständigheter. I och med detta är det upp till revisorns förmåga och vilja att 
faktiskt utföra det enskilda revisionsuppdraget med opartiskhet och självständighet. 
Konsekvensen av detta blir att en revisor kan oavsett om det föreligger hot mot 
oberoendet som är synliga för allmänheten eller inte kan ta uppdraget om det enligt en 
samlad bedömning inte finns anledning att ifrågasätta revisorns opartiskhet eller 
självständighet.100  
 
Tack vare att lagstiftaren valt att visa revisionsbranschen tillit att hantera oberoende 
frågan kräver de att revisorn på ett tillfredställande vis dokumenterar sin analys av 
förekommande hot mot opartiskheten och självständigheten så att samhället, genom 
Revisorsnämnden och domstolarna, i efterhand kan kontrollera att revisorn verkligen 
lever upp till förtroendet. Konsekvensen om revisorn inte gör det är i första hand 

                                                 
98 2002/590/EG avsnitt B 
99 FAR, Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet, s. 5 
100 FARs samlingsvolym 2002, Revisorslag 22§, s. 1053 
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disciplinära och skadeståndsrättsliga sanktioner, i värsta fall förbud att fortsätta  utöva 
revisorsyrket.  
 
De hårda konsekvenserna leder i sin tur till att det inte lönar sig för en revisor att 
avsiktligt åsidosätta de regler och krav som ställs på dem. Det ligger därför i den 
enskilde revisorns intresse att inte bara ta kvalitetsfrågorna utan också de därmed 
sammanhängande oberoende frågorna på största allvar.  
 
Syftet med analysmodellen är att vid en korrekt tillämpning bör den vara ett hjälpmedel 
såväl för revisorerna och revisionsföretagen som för Revisorsnämnden att hantera 
oberoende frågorna och att göra hanteringen trovärdig. För detta krävs dock att 
branschen genomför de åtgärder som kan vara erforderliga för att modellen skall kunna 
tillämpas fullt ut av samtliga revisorer och revisionsföretag på det sätt som lagstiftaren 
har tänkt sig. Revisorsnämnden har även de fått större krav på sig då de måste i en  
större utsträckning än hittills sätta sig in i hur revisionsföretagen fungerar med avseende 
på interna kontrollsystem, rutiner, med mera.101  

4.3.1 Lagen och dess tillämpning 

I revisorslagen slås fast att en revisor skall utföra sina uppdrag, som utgör 
revisionsverksamhet, med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina 
ställningstaganden. Vidare stadgas att revisionsverksamheten skall organiseras så att 
revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet säkerställs.102  
 
Enligt analysmodellen skall revisorn inför varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva 
om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes förmåga 
eller vilja att utföra uppdraget med opartiskhet, självständighet och objektivitet. 
Revisorn skall avböja eller avsäga sig uppdraget om revisorn, eller någon annan i den 
revisionsgrupp där revisorn är verksam, 
 

• har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet 
(egenintressehot) 

• vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en fråga som 
till någon del omfattas av granskningsuppdraget (självgranskningshot)  

• uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt i 
någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet (partsställningshot) 

• har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i 
dennes ledning (vänskapshot)  

• utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge obehag 
(skrämselhot) 

 

                                                 
101 FAR, Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet, s.  6 
102 FARs samlingsvolym 2002, Revisorslag 19§, s. 1053 
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Revisorn skall även pröva om det föreligger något förhållande av annan art, än de nyss 
uppräknade, som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet 
(generalklausulen). 
 
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.103 
 
Dokumentationen av ovanstående ska bestå av sådan information som är väsentlig vid 
en bedömning av revisorns opartiskhet och självständighet i efterhand. Den ska även 
vara färdigställd innan revisionsberättelsen eller annat utlåtande görs av revisorn.104  
 
I det fall oberoende analysen utmynnar i att revisorn kan åta sig eller fortsätta att utföra 
ett uppdrag, måste han eller hon vara beredd att, om Revisorsnämnden begär det, lägga 
fram en utredning som visar att det inte finns anledning att ifrågasätta hans eller hennes 
opartiskhet eller självständighet.105   
 
En revisor får inte heller driva annan verksamhet än revisionsverksamhet eller 
verksamhet som har ett naturligt samband om, 
 

1. utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för 
revisorns opartiskhet eller självständighet, eller 

2. utövandet på ett annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av 
behörigheten att utföra lagstadgad revision.106 

 
Fördelarna med att skydda revisorns oberoende är att det skapar effektivitet samt andra 
positiva effekter som i sista hand bidrar till den allmänna effektiviteten på 
kapitalmarknaden. Det är dock kostsamt att upprätthålla oberoendet då utveckling, 
upprätthållande och genomförande av åtgärderna belastar de olika parterna. Dessa 
kostnader kan i vissa företag verka rimliga medan de i mindre företag blir dyra i 
förhållande till vad åtgärderna ger för nytta.107 

4.4 God revisorssed för ledamöter 

Revisorer ska iaktta god revisorssed i sitt arbete. Om revisorn tar hjälp av ett biträde vid 
ett uppdrag ska revisorn även se till att biträdet följer god revisorssed.108  
 

1. God revisorssed innebär att ledamoten ska både i sin yrkesutövning och i övrigt 
uppträda på ett sådant sätt att han eller hon inte vanhedrar sig själv eller sin 
yrkeskår. Yrkesutövningen ska ske under ordnade former och ledamoten ska 
sträva efter sunda ekonomiska förhållanden. 

                                                 
103 FARs samlingsvolym 2002, Revisorslag 21§, s. 1053 
104 FARs samlingsvolym 2002, Revisorslag 24§, s. 1053 
105 FARs samlingsvolym 2002, Revisorslag 22§, s. 1053 
106 FARs samlingsvolym 2002, Revisorslag 25§, s. 1054 
107 Kommissionens rekommendation, Revisorers oberoende i EU: Grundläggande principer, s. 2 
108 FARs samlingsvolym 2002, Revisorslag, s. 1053 
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2. Om ledamoten är jävig får han eller hon inte göra några yrkesmässiga 

uttalanden. Se kapitel 4.8.7 om jävsregler. 
 

3. En ledamot får inte heller bedriva annan verksamhet som kan skada 
opartiskheten eller självständigheten. De verksamheter som räknas till 
revisionsverksamhet är: 

 
• Revision och redovisning samt den rådgivning som hänger samman. 
• Biträden till deklarationsuppdrag samt andra skatte- och avgiftsärenden. 
• Rådgivning inom andra områden som ligger revisorsyrket nära och där 

ledamoten eller den byrå där han eller hon jobbar har kompetens. 
 

4. En ledamot ska genomföra sina yrkesuppgifter omsorgsfullt så att 
tillfredsställande underlag finns för bedömningarna. Ledamoten ska vara 
medveten om sitt ansvar fastän uppdraget delegerats till medarbetare samt vid 
samarbete med andra ledamöter. 

 
5. En ledamot får inte ge utomstående information från de uppdrag som han eller 

hon arbetar med om inte den utomstående har speciellt tillstånd. Utomstående 
som kan få tillstånd till att se på informationen är offentliga myndigheter som 
har vissa möjligheter till att kräva att få informationen från ledamoten. 
Ledamoten får inte heller använda sig av informationen på ett sådant sätt som är 
till fördel för honom eller henne själv eller till skada eller nytta för någon annan. 

 
6. En ledamot ska jobba för goda relationer inom yrkeskåren, och om han eller hon 

märker att det är befogat att göra ett uttalande om en kollegas handlande eller 
underlåtenhet att handla ska detta ske kort och precist. Innan detta ska ledamoten 
höra med kollegan samt beakta under vilka omständigheter som förelåg vid 
kollegans handlande eller underlåtenhet till att handla. 

 
7. När det gäller reklam och publicitet ska de utföras sakligt och de ska inte klandra 

eller vara nedsättande mot andra. 
 

8. Arvodet som ledamoten debiterar ska vara skäligt i förhållande till de kunskaper 
och erfarenheter som ledamoten har samt uppdragets natur och omfattning. 
Klienten har rätt till att få en ungefärlig kostnadsuppgift av ledamoten. 

 
9. En ledamot ska upprätthålla och utveckla sina yrkeskunskaper genom 

vidareutbildning i erforderlig omfattning. 109  
 

                                                 
109 FARs samlingsvolym 2002, Regler för god revisorssed, s. 1088-1093 
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4.5 God revisorssed vid skatterådgivning 

4.5.1 Bokslutspolitik 

Revisorn bör om det finns möjlighet att göra en resultatreglering som följer gällande 
skattelagar ge råd till sin klient även om denne inte fråga om det.110 

4.5.2 Andra åtgärder där gällande rätt är helt klar 

Revisorn kan även ge råd som är tillåtna enligt lag, praxis och anvisningar från 
skattemyndigheterna till sin klient angående åtgärder för att minska, uppskjuta eller 
tidigarelägga skatt.111 

4.5.3 Åtgärder där osäkerhet råder om gällande rätt 

Klienten eller någon annan kan komma med förslag i frågor där det är osäkert om vad 
som är gällande rätt. I sådana fall måste revisorn vara väldigt försiktig. Går det att få ett 
förhandsbesked från skattenämnden skall revisorn råda sin klient till att söka ett sådant. 
Om inte föregående råd följs eller frågan är av annan karaktär bör revisorn säga till 
klienten att redovisa förhållandena öppet i deklarationen. Om klienten eller någon annan 
skulle komma med ett förslag som strider mot gällande rätt skall revisorn omedelbart 
avråda sin klient från att genomföra detta.112 

4.6 Biträdes ansvar vid upprättande av självdeklaration 

Det är väldigt vanligt att revisorn hjälper till vid upprättandet av en deklaration. Därför 
har det ansetts nödvändigt att ha speciella anvisningar för denna form av hjälp. Dessa 
anvisningar finns att läsa om i uttalandet om ”biträdes ansvar vid upprättande av 
självdeklaration”.113 

                                                 
110 FARs samlingsvolym 2002F, God revisorssed vid befattning med klients skatter och avgifter, s. 1100 
111 FARs samlingsvolym 2002, God revisorssed vid befattning med klients skatter och avgifter, s. 1100 
112 FARs samlingsvolym 2002, God revisorssed vid befattning med klients skatter och avgifter, s. 1100 
113 FARs samlingsvolym 2002, God revisorssed vid befattning med klients skatter och avgifter, s. 1100  
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4.6.1 Revisorn som ombud i skatteprocess 

Revisorn bör beakta om uppdraget kan påverka hans eller hennes oberoende. En revisor 
skall avstå från att ge rådgivning i skatteprocesser för en revisionsklient, med undantag 
för förhandsbesked och dispensärenden. I annat fall kan sådan rådgivning påverka 
revisorns neutrala ställning och oberoende. Detta gäller all personal på företag som 
måste rätta sig efter denna rekommendation. I övrigt finns det inte något principiellt 
hinder för revisorn att ge råd till en klient i en skatteprocess.114 

 

4.6.2 Kombination av skatterådgivning och revisionsuppdrag 

Om revisorns oberoende kan ifrågasättas vid skatterådgivning till en revisionsklient 
skall han eller hon antingen avstå från att lämna ytterligare råd i ärendet eller avsäga sig 
uppdraget som revisor.115 

4.6.3 Revisorns förhållande till skattemyndigheter 

Revisorn har alltid tystnadsplikt mot skattemyndighet och andra intressegrupper.  
Revisorn kan inom ramen för tystnadsplikt och oberoende i samråd med klienten biträda 
honom, förutsatt att denna är närvarande, emot skattemyndighet. De handlingar som en 
revisor har om en klient är hans eller hennes egendom. Dessa handlingar får inte visas 
för skattemyndighet, om inte lagen säger något annat.116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
114 FARs samlingsvolym 2002 , God revisorssed vid befattning med klients skatter och avgifter, s. 1100  
115 FARs samlingsvolym 2002, God revisorssed vid befattning med klients skatter och avgifter, s. 1100-
1101 
116 FARs samlingsvolym 2002, God revisorssed vid befattning med klients skatter och avgifter, s. 1101 
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4.7 Flödesschema 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja 

Nytt uppdrag/nya omständig-
heter i befintligt uppdrag  1) 

Revisionsverksamhet  3) 

Föreligger det jäv enligt 
särskilda jävsregler, t.ex. 
10 kap. 16 § ABL?  7) 

Avböj/avgå 
11) 

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

Föreligger det särskilda 
omständigheter eller 
möjligheter till motåtgärder?  
10) 

Konsultverksamhet  4) 

Underrätta 
ansvarig 
revisor   6) 

Revisionsföretaget/ 
revisionsgruppen  2) 

Typ av uppdrag 

Finns det någon 
beröringspunkt med ett 
revisionsuppdrag?  5) 

Acceptera/ 
behåll  9) 11) 

Dokumentera  12) 

Ja

Nej 

Ja

Nej 

Ja 

Nej 

Acceptera/ 
behåll 

Nej 

Vid 
avgång 



 39 

4.8 Tillämpningsanvisningar till flödesschemat 

4.8.1 Nytt uppdrag 

1) Ett nytt uppdrag kommer in till revisionsföretaget/-gruppen eller en ny omständighet, 
som kan vara av förtroenderubbande natur i ett befintligt uppdrag.117  

4.8.2 Revisionsgrupp 

2) Med revisionsgrupp avses en grupp av företag i vilken minst ett revisionsföretag 
ingår och som på grund av ägarförhållanden, avtal eller administrativt samarbete eller 
av annan anledning får anses ingå i samma affärsmässiga gemenskap.118 

4.8.3 Revisionsverksamhet 

3) Med revisionsverksamhet avses sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk 
information som skall utföras enligt författning, stadgar eller avtal och som skall 
utmynna i en rapport, ett intyg eller någon annan handling som är avsedd även för andra 
än uppdragsgivaren. Hit räknas även rådgivning eller annat biträde som föranleds av 
iakttagelser vid granskningen.119 

4.8.4 Konsultverksamhet 

4) Med konsultverksamhet avses alla uppdrag som inte utgör revisionsverksamhet.120 

                                                 
117 FAR, Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet, s. 9  
118 FAR, Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet, s. 9 
119 FAR, Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet, s. 9 
120 FAR, Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet, s. 9 
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4.8.5 Konsultuppdrag/revisionsuppdrag 

5) Ett konsultuppdrag kan vara av sådant slag att det kan rubba förtroendet för revisorns 
oberoende i ett befintligt revisionsuppdrag inom revisionsföretaget/-gruppen, Vilket 
måste kontrolleras. Inverkan på ett revisionsuppdrag kan uppkomma om exempelvis en 
konsult i samma revisionsgrupp som revisorn är verksam inom får ett uppdrag att 
företräda en klient i en tvist. Det måste då undersökas om motparten är revisionsklient. 
Skulle så vara fallet måste det prövas enligt analysmodellen om förtroendet för 
revisorns opartiskhet eller självständighet i det befintliga revisionsuppdraget kan rubbas 
om det nya uppdraget accepteras. Saknas risk för inverkan på ett befintligt 
revisionsuppdrag kan det nya konsultuppdraget accepteras. Dokumentation enligt lagen 
är inte nödvändig eftersom detta inte rör ett uppdrag i revisionsverksamheten.121 

4.8.6 Underrätta ansvarig revisor 

6) Prövningen skall göras av revisorn eftersom det är han eller hon som skall vara 
opartisk och självständig i sitt revisionsuppdrag. Det måste därför finnas rutiner inom 
revisionsföretaget/-gruppen som leder till att uppdrag som kan inverka på ett befintligt 
revisionsuppdrag fångas upp och rapporteras till berörd revisor. Närmare hur detta 
praktiskt skall hanteras, exempelvis i samband med enklare rådgivning, eller då det är 
fråga om uppdrag av en art som inte är förtroenderubbande, bör lämpligen fastställas i 
interna policys i  revisionsföretagen.122  

4.8.7 Jävsregler 

7) Revisorn får inte utöva sitt yrke om följande förhållande föreligger till klienten: 
 
• Revisorn är ägare eller delägare i företaget eller ett annat företag i samma 

koncern. 
• Revisorn ingår i företagets ledning, dess dotterföretag, biträder vid företagets 

bokföring, medelsförvaltning eller på annat sätt i företagets kontroll. 
• Revisorn är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende 

ställning till företaget eller någon som avses i punkt ett eller två. 
• Revisorn är verksam i samma rörelse som den som yrkesmässigt biträder 

företaget vid grundbokföringen, medelsförvaltningen eller på annat sätt i 
företagets kontroll.  

• Revisorn är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller 
nedstigande led till en person som avses under punkt ett eller två eller är 

                                                 
121 FAR, Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet, s. 9 
122 FAR, Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet, s. 9 
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besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den 
ene är gift med den andres syskon. 

• Revisorn är skyldig pengar till företaget eller ett annat företag  i samma koncern 
eller har en förpliktelse som ett sådant företag har ställt säkerhet för. 

 
Den som enligt första stycket inte är behörig att vara revisor i ett moderföretag får inte 
vara revisor i dess dotterföretag.123 
 
Det ligger på revisorns plikt att se till att potentiella jävsituationer upptäcks i tid och 
därmed undviks. Är det så att en revisor inom ett revisionsbolag ändå hotar oberoendet 
är det revisionsbolaget som får bära ansvaret.124 
 
Jäven i aktiebolagslagen och andra associationsrättsliga lagar kan inte avhjälpas genom 
några motåtgärder från revisorns eller revisionsföretagets sida. Möjligen kan den 
omständighet som konstituerar jävet undanröjas. I så fall kan uppdraget beroende på 
omständigheterna i övrigt accepteras efter prövning enligt analysmodellen. 

4.8.8 Hot mot revisorns opartiskhet eller självständighet 

8) Det finns fem situationer som kan leda till att hot mot revisorns opartiskhet eller 
självständighet föreligger. Utöver dessa situationer finns det även i lagen en 
generalklausul, som också har stor betydelse. Generalklausulen och de fem situationerna 
är en mycket viktig del av analysmodellen, och kommer därför ingående diskuteras i 
följande avsnitt.125 

4.8.8.1 Egenintressehot 
 
När revisorn eller någon annan person i den revisorgrupp han är verksam i har direkt 
eller indirekt ekonomiskt intresse i revisorklientens verksamhet föreligger ett 
egenintressehot. Det direkta ekonomiska intresset kan vara att revisorn har 
affärsmässiga band med revisorklienten. Om detta är väsentligt i relation till revisorns 
förhållande i övrigt föreligger ett hot mot revisorns opartiskhet och självständighet.126  
En sådan situation kan uppstå när revisorn har affärsmässiga relationer förutom av vad 
som följer av revisionsuppdraget. Ett exempel kan vara innehav av eller handel med 
klientens värdepapper eller deltagande i gemensamma projekt, investeringar eller andra 
liknande förehavanden. Ytterligare exempel kan vara när revisorn eller någon i hans 
eller hennes närhet har beviljat lån eller gått i borgen för klienten.127 
 
När revisorn eller revisionsbyrån har ett ekonomiskt beroende till klienten föreligger 
också ett egenintressehot. Detta kan vara fallet när rådgivningsarvodena i relation till 

                                                 
123 FARs samlingsvolym 2002, Revisorslag, s. 245 
124 FAR INFO nr 12 2002 (FAR KOMPLETT), Revision och juridisk rådgivning i samma bolag - en 
jävsituation, s. 2 
125 FAR, Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet, s. 9 
126 FAR, Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet, s. 13-14 
127 SOU 1999:43 Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet, s. 146  
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revisionsbyråns övriga intäkter är av betydande art.128 Stor vikt läggs även vid hur 
väsentlig ersättningen är för fristående rådgivning till klienten.129 Skulle arvodet vara 
relaterat till företagets resultat, föreligger det även här ett egenintressehot. Vidare finns 
det ett egenintressehot om revisorn eller någon i hans eller hennes närhet har fått 
erbjudande om anställning hos klienten.130 
 
Direkta egenintressehot jämställs i lagen med de indirekta. Exempel på dessa hot kan 
vara att någon i revisorns närhet har affärsrelationer till revisionsklienten eller annat 
ekonomiskt intresse av betydelse. Det kan också uppstå ett indirekt egenintressehot när 
revisorn har ett ekonomiskt intresse i ett företag som har andelar i revisorklientens 
verksamhet.131 

4.8.8.2 Självgranskningshot 
 
Självgranskning innebär att revisorn i ett tidigare skede har tagit ställning till något som 
han eller hon senare ska granska. Uppstår denna situation är det ett stort hot mot 
revisorns opartiskhet och självständighet.132 

4.8.8.3 Partställninghot 
 
Partställningshot innebär att revisorn eller någon annan i revisionsgruppen fungerar som 
stöd eller är emot revisorklientens ståndpunkt i en rättslig eller ekonomisk fråga. Denna 
situation kan medföra att revisorns förtroende och opartiskhet rubbas. Som exempel kan 
nämnas när revisorn företräder eller uppträder som biträde åt revisorklienten i 
skatteprocesser och den kontakt som måste upprätthållas med skattemyndigheten. Bara 
för att revisorn vidarebefordrar uppgifter till skattemyndigheten innebär detta inte att 
presumtionsregeln träder i kraft.133 Ytterligare exempel kan vara när revisorn biträder 
eller uppträder till stöd i frågor rörande företagsförvärv eller försäljning av tillgångar. 
Det skall dock tilläggas att regeln blir tillämplig först om revisorn har eller har haft 
uppdrag att tala för klienten i en speciell fråga, och då läggs stor vikt vid uttrycket 
”uppträder till stöd för”. Bara för att revisorn ger råd om hur klienten skall föra sin talan 
uppstår inte ett partställningshot. Den sistnämnda situationen kan dock innebära ett 
självgranskningshot. 

4.8.8.4 Vänskapshot 
 
Vänskapshot uppstår när revisorn eller någon annan i revisionsgruppen har en nära 
personlig relation med revisorklienten, vilket kan få konsekvensen att granskningen 
utförs allt för välsinnad. Denna situation påverkar förtroendet för revisorns opartiskhet 
och självständighet på ett negativt sätt. Samma situation uppstår om revisorn har en nära 
personlig relation med någon i klientens ledning. Med ledning menas styrelse, VD och 
andra ledande befattningar inom företaget, som exempelvis ekonomichef. Personliga 
relationer kan yttra sig i långa vänskapsband eller ofta återkommande sociala kontakter. 

                                                 
128 Proposition 2000/01:146 Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet, s. 61 
129 FAR, Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet sid 13-14 
130 SOU 1999:43 Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet, s. 146-147  
131 FAR, Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet sid 13-14 
132 SOU 1999:43 Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet, s. 147-148 
133 Proposition 2000/01:146 Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet, s. 62 
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Det föreligger även ett hot vid indirekta kontakter genom en nära anhörig. En ytterligare 
situation som kan påverka revisorns förhållande till klienten är hur länge han eller hon 
har haft uppdraget. Om revisorn har haft uppdraget under en längre period finns det risk 
för att ett vänskapshot uppstår.134 Inom EU finns det en regel som säger att en revisor 
inte får sitta på samma uppdrag mer än 7 år, vilket leder till att denna situation aldrig 
uppstår.135 

4.8.8.5 Skrämselhot 
 
Skrämselhot uppstår då revisorklienten eller någon annan utövar påtryckning eller hot 
mot revisor och detta medför obehag för honom eller henne. Denna situation påverkar 
revisorn och innebär att förtroendet för honom eller henne att vara opartisk och 
självständig påverkas negativt. Det skall dock tilläggas att om en klient ifrågasätter 
revisorns ställningstagande på ett vanligt sätt i en viss fråga inte innebär något 
skrämselhot.136 

4.8.8.6 Generalklausul 
 
Denna klausul innebär att även om det inte föreligger något av ovanstående hot måste 
revisorn ändå göra en bedömning om det finns något annat förhållande som kan komma 
att påverka hans eller hennes opartiskhet och självständighet. Det är tänkt att dessa 
andra förhållande skall utarbetas utifrån god revisorssed. En annan sak som också måste 
beaktas är att generalklausulen och hoten måste tillämpas utifrån EU:s kommande 
rekommendationer på området.137 

4.8.9 Acceptera/behålla 

9) Finns det inget av ovanstående hot eller att generalklausulen aktiveras kan revisorn 
acceptera uppdraget. Revisorn måste dock dokumentera en eventuell oberoende 
prövning.138 

4.8.10  Särskilda omständigheter eller motåtgärder 

10) Skulle något av de diskuterade hoten eller generalklausulen var tillämplig måste 
revisorn i det enskilda fallet göra en bedömning av styrkan i hotet. Om 
omständigheterna och motåtgärderna är av sådan karaktär att det inte finns någon 

                                                 
134 FAR, Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet, s. 15 
135 Johansson, Åsa, Analysmodellen presenterades på IREV-seminarier (FAR KOMPLETT), Balans nr 1 
2002, s. 44  
136 FAR, Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet, s. 15 
137 FAR, Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet, s. 15-16 
138 FAR, Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet, s.10 
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anledning att tvivla på revisorns opartiskhet eller självständighet finns det inget skäl för 
revisorn att avsäga eller avböja sig uppdraget. Styrkan på hotet kan vara av olika grad 
och då måste revisorn vidta olika åtgärder beroende på hur allvarligt hotet är. Det brukar 
talas om informativa åtgärder, som innebär att revisorn redogör för det ställningstagande 
som han eller hon har gjort i det enskilda fallet och varför detta inte påverkar 
oberoendet. Vid ett starkare hot kan det vara nödvändigt att ta till byråinterna åtgärder, 
vilket innebär att det finns goda rutiner och ett väl fungerande kvalitetssäkringssystem. 
Om hotet är ännu starkare finns det en sista utväg, vilken är att ta till externa åtgärder. 
Dessa åtgärder behöver dock ej användas då rådgivning föranletts av iakttagelser gjorda 
av revisorn vid revisionen.139 Med externa åtgärder avser att en tredje part får ta 
ställning till om hotet är av den karaktär att uppdraget skall avböjas/avsägas. Denna 
motåtgärd används bara om hotet är omfattande och kan komma att påverka 
förtroenderisken.140  

4.8.11  Acceptera/behålla 

11) Skulle det fortfarande finnas anledning att efter motåtgärder tvivla på revisorns 
opartiskhet eller självständighet skall uppdraget avböjas/avsägas. Om inte så är fallet 
kan revisorn acceptera/behålla uppdraget.141 

4.8.12  Dokumentation 

12) Om revisorn accepterar uppdraget skall analysen dokumenteras. Denna 
dokumentation är till för att revisorns opartiskhet och självständighet skall kunna 
bedömas vid senare tillfälle. Dokumentationen måste vara färdig senast den dag då 
revisionsberättelsen eller annat utlåtande lämnas av revisorn.142 

4.9  Skillnad mellan rekommendationen, lagen och FAR 

FAR:s åsikt om analysmodellens användande och utformning stämmer i stort sätt 
överens med vad SOU 1999:43 säger i ärendet. Det går dock att urskilja en viss skillnad 
i hur FAR ser på utredningens beskrivning av byråinterna åtgärder. FAR menar att 
utredningen försöker att tona ner dessa åtgärder och att detta avviker från den 
systematik som FEE använder. FAR vill alltså att utredningen lägger större tonvikt vid 

                                                 
139 Proposition 2000/01:146 Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet, s. 64 
140 Proposition 2000/01:146 Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet, s. 104 
141 FAR. Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet, s. 10 
142 FAR, Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet, s. 10 
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dessa byråinterna åtgärder än vad som har gjorts i SOU 1999:43. FAR menar att dessa 
åtgärder ofta är mer effektiva än de externa åtgärder som utredningen verkar föredra.143 

 
FAR menar att byråinterna åtgärder som stärker revisorns oberoende är viktiga och 
mycket vanliga. Följande exempel nämns för att visa på skillnaden mellan FAR:s och 
utredningens åsikter om åtgärder för att eliminera hot; 

 
• Revisorn låter en annan delägare vid byrån gå igenom uppdraget innan 

revisionsberättelse avges. Detta brukar kallas för att revisorn hämtar en second 
partner review vilket motverkar självgranskningshot.  

 
• Vid fristående rådgivning kan revisorn låta en medarbetare från en annan 

avdelning ge biträde i frågan. Detta är ett sätt att motverka 
självgranskningshotet. FAR hänvisar till de detaljerade regler om 
redovisningsjäv i Revisorsnämndens egna föreskrifter, 6-9 §§ RNFS 1997:1 och 
regler av liknande innebörd i motsvarande äldre författningar sedan 1973. FAR 
visar på att arbetsfördelningen inom en byrå är en viktig åtgärd för att motverka 
självgranskningshot och att detta behandlas av ovan nämnda författning. 

 
Om vi bortser från ovanstående skillnader anser FAR att deras tolkning av 
analysmodellen överensstämmer med utredningens och FEE-rapporten.144 
 
Efter utredningen har Lagstiftaren infört en presumtions regel, vilket innebär att det 
räcker att omständigheter som kan rubba revisorns opartiskhet eller självständighet 
existerar för att han eller hon måste säga nej till uppdraget. Om denna presumtions regel 
ej ska träda in måste dessa omständigheter klart visa att det i det enskilda fallet inte 
finns anledning att ifrågasätta revisorns opartiskhet och självständighet.145 
 
FAR tillsatte en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta en skrift om hur analysmodellen är 
tänkt att använda. Ulf Gometz  ställer sig frågande till om arbetsgruppen verkligen har 
tolkat lagen korrekt. Han tycker att det borde finnas med några fall där slutsatsen blir att 
avböja uppdraget.146  
 
I propositionen 2000/2001:145 står det att det inte finns någon möjlighet i vare sig lag 
eller förarbeten att noggrant beskriva de åtgärder som revisorn kan använda sig av för 
att eliminera hot mot hans eller hennes oberoende. Åtgärderna måste sättas i relation till 
god revisorssed, vilket innebär att de skall utvecklas utifrån revisorsorganisationernas 
uttalande. Sedan måste dessa uttalande bestämmas av tillsynsmyndighetens praxis och 
slutligen av ett domstolsavgörande.147 
 

                                                 
143 Revisionsbolagsutredningens betänkande Oberoende, ägande och tillsyn i Revisionsverksamhet (SOU 
1999:43) (FAR KOMPLETT), Balans nr 10 1999, s. 3-4 
144 Revisionsbolagsutredningens betänkande Oberoende, ägande och tillsyn i Revisionsverksamhet (SOU 
1999:43) (FAR KOMPLETT), Balans nr 10 1999, s. 3-4 
145 Ulf Gometz, Nya revisorslagen skärper kraven (FAR KOMPLETT), Balans nr 3 2002, s. 1-2 
146 Ulf Gometz, Nya revisorslagen skärper kraven (FAR KOMPLETT),, Balans nr 3 2002, s. 1-2 
147 Proposition 2000/2001:145 Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet, s.  60-63 
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5  Självgranskningshot 

I detta kapitel beskriver vi självgranskningshotet, motåtgärderna samt när dessa ska 
användas vid revisorns rådgivning. 

 

5.1 Vad är självgranskningshot? 

För att en revisor ska bli ifrågasatt om sin opartiskhet och självständighet ska han eller 
hon eller någon revisionsgruppen ha tagit ställning till något som senare ska granskas av 
revisorn. Självgranskninghot uppstår om en revisor själv eller någon annan i 
revisionsgruppen har lämnat fristående rådgivning eller liknande biträde i en fråga som 
revisorn under granskningsuppdraget kan bli tvungen att ta ställning till.148 

5.2 Exempel på självgranskningshot 

Det finns två olika former av självgranskningshot. Det första är när revisorn eller någon 
i revisionsgruppen lämnat fristående rådgivning eller liknande assistans i ett problem 
som sedan skall granskas av revisorn. En vanlig situation är att revisorn ger råd i hur 
gällande regler och rekommendationer skall tillämpas i speciella fall vilket också kan 
vara en form av självgranskningshot. Kan revisorn visa att det inte föreligger någon 
förtroenderisk eller att det går att eliminera den genom enkla åtgärder, som till exempel 
ett bra fungerande internt kvalitetskontrollsystem kan han eller hon behålla uppdraget. 
En ytterligare situation är när revisorn i ett tidigare skede har haft anställning hos 
revisorklienten. I detta fall skall tidsaspekten beaktas, denna är inte exakt bestämd men 
har mer än tre år förflutit är risken för självgranskningshot obetydlig.149 Vidare måste 
även det indirekta självgranskningshotet beaktas, vilket innebär att en person i revisorns 
närhet på något sätt ingår i det granskade företagets ledning eller deltagit i något arbete 
som revisorn skall granska. 150  
 
Den andra formen av självgranskningshot är när revisorn eller någon annan i 
revisionsgruppen i ett tidigare skede under granskningsuppdraget har gjort 
ställningstaganden, vilka revisorn måste pröva som ett led i granskningen. Exempel på 
detta kan vara att revisorn granskar ett förhållande i en årsredovisning, som han eller 
hon i samband med tidigare års räkenskaper har kontrollerat. Normalt accepteras denna 
form av självgranskning, vilket innebär att presumtionsregeln inte går att tillämpa 
generellt vid detta fall.151 Det skall dock tilläggas att omständigheterna vid en 
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självgranskning kan göra så att generalklausulen blir aktuell. Exempelvis kan nämnas 
att en sådan situation kan uppstå då revisorn vid tidigare granskning har gjort en 
missbedömning av väsentlig betydelse. Om detta inträffar skall revisorn neutralisera 
förtroenderisken, är inte detta möjligt måste revisorn avsäga sig uppdraget.152 Det är 
alltså inte vid det första året som hotet kommer utan det är vid de nästkommande årens 
revision som det kan uppstå problem.153 
 
De flesta erfarna revisorer verkar vara överens om att det vanligaste 
självgranskningshotet uppstår när revisorn börjar misstänka att han eller hon gjorde fel i 
förra årets revision. Det näst vanligaste är när revisorn ångrar ett råd som han eller hon 
upptäckte förra året. Dessa två fallen är dock undantagna från beroendepresumtionen 
eftersom de endast under särskilda omständigheter anses kunna rubba förtroendet för 
revisorn.154 En ytterligare anledning till att de inte klassas som hot är att de anses vara i 
naturligt samband till revisionen. Det finns också tillfällen då företagen själva ser 
problemen innan revisorn och de vill då använda revisorn som ”bollplank” för att kunna 
lösa dem. Detta gäller främst småföretag där beslutsfattaren inte har någon inom 
företaget att diskutera problemet med. Denna typ av situation blir svår att klassificera 
om det är ett tilläggsuppdrag eller inte.155 

5.3 Motåtgärder 

Om analysmodellen skulle visa att allmänheten kan betvivla revisorns självständighet 
och opartiskhet, måste revisorn undersöka vilka motåtgärder som kan vidtas.156 Om inte 
motåtgärderna stärker revisorns självständighet och opartiskhet måste han eller hon 
avsäga sig uppdraget.157  
 
21 § i Revisorslagen är utformad på det sättet att om det finns omständigheter som kan 
rubba förtroendet men som i det enskilda fallet inte finns anledning att ifrågasätta 
revisorns opartiskhet och självständighet kan revisorn ändå ta uppdraget. Vid dessa fall 
behövs inga motåtgärder vidtas, utan det räcker att revisorn dokumenterar 
bedömningarna av omständigheterna. 158 
 
Syftet med prövningen är att se om revisorn har utfört sitt arbete enligt god 
revisionssed. Syftet med analysen är alltså inte att pröva om exempelvis ett råd som 
lämnats inom revisionsgruppen till en revisionsklient är riktigt utan att pröva om 
revisorn utfört sitt arbete och gjort sina bedömningar utan att låta sig påverkas utav att 
rådet lämnats inom revisionsgruppen. 159 
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Vid prövningen ska revisorn väga in alla för tredje man kända och okända 
omständigheter som rör revisorn och förhållandet till den som skall granskas. 160 
 
Revisorn ska ta hänsyn till alla omständigheter som kan rubba förtroendet för revisorns 
opartiskhet och självständighet för att sedan väga dem mot dels omständigheterna i det 
enskilda fallet och dels mot olika motåtgärder. Vid avvägningen ska revisorn utgå ifrån 
hur en kunnig och omdömesgill person skulle bedöma situationen. Med andra ord krävs 
följande av revisorn: 
 

• Hög integritet och att arbetet utförs enligt god revisionssed. 
• Kritiskt utföra sitt arbete även när medarbetare vid revisionsbyrån har gett råd 

till klienten. 
• Hans eller hennes kompetens ska kunna utnyttjas för rådgivning och normala 

transaktioner ska kunna genomföras. 
• Hot mot opartiskhet och självständighet ska reduceras till en rimlig nivå. 
• Motåtgärderna behöver ej vara mer omfattande än vad som krävs för att nå en 

rimlig nivå. 
• Bedömningarna ska vara verklighetsförankrade och realistiska. 
• Den rimliga nivån måste bedömas med beaktande av effektivitet och kostnader 

för motåtgärder. Kostnaderna kan dock inte leda till att revisorn avstår från att 
vidta motåtgärder. 

• Grunden för bedömningen är sunt förnuft. 161 
 
Revisorn ska alltid vara beredd att visa att ett uppdrag kan fullföljas om han eller hon 
har gjort bedömningen att det går utan att rubba förtroendet. 162 
 
En individuell prövning måste ske av varje enskilt fall. Följande två punkter är exempel 
på omständigheter i det enskilda fallet som medför att revisorn inte behöver vidta 
motåtgärder för att behålla uppdraget: 
 

• Vardagliga och ordinära affärstransaktioner mellan revisorn och klienten som 
sker på samma villkor som för övriga kunder. 

• Tidigare anställning hos en revisionsklient som ligger några år tillbaka i tiden 
eller som avser en befattning som saknar anknytning till revisionsuppdraget och 
möjlighet till att påverka arbetet. 163 

 
Följande punkter är exempel på omständigheter där det enligt SRS inte behövs 
ytterligare motåtgärder . 
 

• Rådgivning i fråga som inte alls eller endast obetydligt ingår i granskning av 
förvaltning och ekonomisk information. 

• Rådgivning i frågor som berör företagaren som privatperson och som inte direkt 
påverkar bolagets årsredovisning eller förvaltning. 

• Rådgivning som ligger nära revisionsrådgivning. 164 
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5.3.1 Vidtagande av motåtgärder 

Genom att revisorn vidtar olika motåtgärder kan han eller hon reducera hoten till en 
nivå så att det inte finns anledning att ifrågasätta opartiskhet och självständighet. 
 
Vilka motåtgärder som krävs i det enskilda fallet beror på: 
 

• Vilken typ av hot det handlar om 
• Hur starkt hotet är 
• Hur stark kopplingen är mellan de situationer som föranleder hotet och 

revisorns granskning. 
• Hur effektiva de olika motåtgärderna är för att reducera hotet i det enskilda 

fallet. 
• Om revisionsklienten är ett litet eller stort företag ( särskilt höga krav ställs i 

större företag ).165 
Vid rådgivning styrs val och omfattning av motåtgärder även av: 166 

 
 Mindre omfattande 

Motåtgärder krävs 
Mer omfattande motåtgärder 
krävs 

Typ av rådgivning och 
tillämpade rutiner inom 
revisionsgruppen 

Regelbundet återkommande 
rådgivning, t.ex tillhandahåll- 
ande av redovisningstjänster, 
för vilka det finns rutiner som 
tillämpas för att säkerställa 
revisorns oberoende. 

Rådgivning i enskilda frågor 
för vilka rutiner inte kan 
tillämpas 

I vilken omfattning råd- 
Givningen berör 
revisionen 

Liten koppling till revisionen,  
t.ex rådgivning inom områden 
där risken för hot är låg. 
Ligger nära 
revisionsrådgivningen 

Innefattar poster där särskilt 
ställningstagande sker under 
revisionen (t.ex. hög risk). 

Om hotet är hänförligt  
till en post som i revi- 
sionen är 

Oväsentlig Väsentlig 

Vem som tillhandhåller 
rådgivningen 

Annan person inom revisions- 
Gruppen som har erforderlig 
kompetens för uppgiften. 

Revisorn själv eller person 
inom revisionsgruppen som 
inte har tillräcklig kompetens 
för att självständigt lösa 
uppgiften. 

Rådgivningens  
komplexitet 

Annan person inom revisions- 
gruppen som har erforderlig 
kompetens för uppgiften. 

Svåra bedömnings- eller tolk- 
ningsfrågor som i sin tur har 
stor påverkan på resultat och 
ställning. 

Graden av subjektiva 
inslag 

Litet inslag av subjektiva eller 
skönsmässiga bedömningar 
eller liten påverkan på resultat 
och ställning. 

Stort inslag av skönsmässiga 
bedömningar som dessutom 
har stor påverkan på resultat 
och ställning. 
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5.3.2 Generella motåtgärder 

Dessa motåtgärder namnges oftast som byrårutiner och de tillämpas så att behovet av 
andra åtgärder ska minskas vid vissa typer av hot. Om hoten skulle vara av en 
allvarligare karaktär krävs dock individuella motåtgärder. 167  
 
En revisionsverksamhet ska vara organiserad så att revisorns opartiskhet, 
självständighet och objektivitet kan säkerställas. Med detta menas att samtliga byråer 
måste ha rutiner för att hantera oberoende frågor. Omfattningen och utformningen av 
detta påverkas av byråns storlek och organisationen inom byrån. 168 
 
Enligt SRS bör en mindre revisionsbyrå ha ett antal av följande åtgärder som 
byrårutiner: 
 

• Skriftligt dokumenterade rutiner för hantering av oberoende frågor. 
• Checklistor och hjälpmedel för att identifiera, åtgärda och dokumentera hot 

mot opartiskhet och självständighet samt motåtgärder för att reducera hoten. 
• Återkommande utbildning och erfarenhetsbyte i oberoende frågor. 
• Rutiner så att medarbetare konsulterar ansvarig revisor eller annan revisor i 

oberoende frågor. 
• Rutin att konsultera revisor vid annan byrå eller branschorganisation i 

svårare oberoende frågor. 
• Byråinterna kvalitetssäkringssystem. 
• Organiserat samarbete med andra byråer för konsultation och/eller 

kvalitetskontroll, till exempel nätverk för enmansbyråer. 
• Organisatorisk uppdelning så att rådgivnings- och revisionsuppdrag inte 

handläggs av samma personal. 
• Branschorganisationernas kvalitetskontroll. 169 

 
För regelbundet återkommande tjänster som biträde av redovisningstjänster och 
upprättande av deklarationer, finns det goda förutsättningar även för mindre byråer att 
åstadkomma rutiner som säkerställer revisorns oberoende genom generella motåtgärder. 
För andra typer av rådgivning är det dock nödvändigt med mer omfattande individuella 
åtgärder. Som sagts ovan kan inte generella motåtgärder helt reducera allvarligare hot. 
170 

5.3.3 Individuella motåtgärder 

Individuella motåtgärder är mer omfattande än de generella och de är mer inriktade på 
att bryta presumtionen i enskilda fall. Det finns olika åtgärder med olika styrkor som 
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kan tillämpas beroende på vilken typ av hot revisorn ställts inför. Nedan presenteras 
motåtgärderna efter styrka och vi börjar med de svagare. 171 
 
Interna motåtgärder 
 

• Revisorns egen genomgång av uppdraget med hjälp av checklistor och andra 
hjälpmedel. 

• Revisorns uppföljning om rutiner faktiskt tillämpats och de generella 
motåtgärderna därmed är effektiva. 

• Medarbetare konsulterar ansvarig revisor i uppdraget 
• Ansvarig revisor kontroll av medarbetares arbete och oberoende. 
• Ansvarig revisor konsulterar annan kollega inom revisionsgruppen. 
• Kompletterande granskning utförd av annan än medarbetare inom 

revisionsteamet. 
• Kontroll av ansvarig revisors granskning och bedömning i hela eller delar av 

uppdraget från kollega inom revisionsgruppen. 
• Byråintern kvalitetssäkring som omfattar det aktuella uppdraget. 172 

 
Ovanstående åtgärder är i de flesta fall tillräckliga för att möta hot mot revisorns 
opartiskhet och självständighet som uppkommer vid rådgivning i exempelvis 
redovisnings- och skattefrågor som lämnats av någon annan än den ansvariga revisorn. 
Dessa åtgärder kräver dock att det finns en effektiv arbetsfördelning samt att det görs en 
uppföljning av att rutinerna fungerar. Interna motåtgärder räcker i de flesta fall så länge 
det inte skett en skönsmässig bedömning som i sin tur har stor påverkan på företagets 
resultat och ställning. 173  
 
Informativa motåtgärd 
 

• Information om oberoende hot, exempelvis i revisorsintyg eller 
granskningsutlåtande. 174 

 
Denna motåtgärd är lämplig när revisorns ställningstagande år ett ifrågasätts inför 
ställningstagande år två samt i ett granskningsuppdrag som ska leda till ett intyg. Den 
informativa åtgärden är dock inte lämplig att använda när granskningsuppdraget ska 
resultera till en revisionsberättelse. 175  
 
Externa motåtgärder 
 

• Konsultation av kollega utanför revisionsgruppen.  
• Kompletterande granskning av delar av uppdraget utförd av kollega utanför 

revisionsgruppen. 
• Kontroll av hela eller delar av uppdraget av kollega utanför 

revisionsgruppen. 
• Konsultera sin branschorganisation. 
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• Extern kvalitetskontroll. 176 
 
Dessa motåtgärder bör tillämpas vid rådgivning om hotet gäller en väsentlig fråga som 
innefattar skönsmässiga bedömningar och där valet mellan olika lösningar har stor 
betydelse för ställning och resultat i det reviderade företaget. 177 
 
Det finns dock hot som inte kan brytas med hjälp av dessa motåtgärder och är så fallet 
måste revisorn avsäga sig uppdraget eller avböja det. De hot som uppstår när revisorn 
ger fristående rådgivning är i regel möjliga att neutralisera. Vilka motåtgärder som 
krävs för att möta olika specifika hot kommer att utvecklas i god revisorssed, det vill 
säga praxis, etiska regler och utslag i tillsynsärenden. 178 

5.4 Revisorns rådgivning 

Lars-Bo Langsted gör en liknelse mellan bensinstationer och revisionsbyråer. Som 
exempel använder han sig av Shells slogan ”Vi säljer även bensin” vilken i framtiden 
skulle motiveras av revisionsbyråernas ”P.S. Vi kan även utföra revision”. Langsted 
anser att det är den naturliga utvecklingen som drivit fram detta, genom att kunderna har 
bestämt utbudet.179 
 
Det har under de senaste 25 åren skett en stark expansion inom rådgivningsområdet för 
både stora som små revisionsföretag. Revision är något som företagen mer eller mindre 
har blivit påtvingade och är ingenting som bidrar till vinstgenereringen i företaget 
medan rådgivningen däremot är till för att få företaget att fungera bättre och därigenom 
generera en större vinst.180 Gränsdragningarna mellan vad som är tillåtet och inte 
uttrycks inte i lagtexten utan det har utelämnats för att istället utarbetas genom praxis 
och rekommendationer. Revisorn har fått i uppgift att bättre än lagstiftaren kunna 
värdera behovet av information hos omvärlden och därmed även agera bättre än vad 
lagen kräver. Kraven som ställs på revisorerna betyder med andra ord att han eller hon 
ska vara 100 % oberoende av varje intresse som på minsta sätt kan ha inflytande på hans 
eller hennes handlingssätt.181 För att revisorn ska testa om han eller hon är oberoende 
ska analysmodellen tillämpas.182 Analysmodellen påverkar dock inte mer än marginellt 
revisorn att låta småföretagen ta del av deras sakkunskap. Det som krävs av revisorn är 
om hot uppstår ska det analyseras, bedömas och dokumenteras.183 Detta med 
anledningen att Revisorsnämnden sedan disciplinmyndigheten och till sist domstolen 
ska kunna granska situationen om en utomstående person skulle anmärka ett 
missförhållande till revisionsklienten. Revisorn kan trots allt genom analysmodellen 
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komma fram till att han eller hon är oberoende medan i själva verket ett beroende 
föreligger.184  
 
Till revisionsverksamhet räknar lagen även den rådgivning som föranleds av 
iakttagelser som revisorn gjort under sitt revisionsuppdrag från klienten.185 Det kan vara 
svårt att säga om ett råd som revisorn ger klienten verkligen föranleds av att revisorn 
har gjort en iakttagelse vid revisionen och inte av att klienten har bett om råd.186  

5.4.1 Överväganden vid rådgivning 

Det är naturligt att redovisnings rådgivning ofta gäller frågor som i någon mening är 
väsentliga vid revisionen. Sammantaget måste revisorn ta hänsyn till arbetsfördelning, 
svårighetsgraden, subjektiva bedömningar samt påverkan på resultat och ställning som 
rådgivningen kan orsaka. Om inte frågorna är enkla och rutinmässiga krävs det oftast 
någon form av individuell åtgärd. Komplexiteten och arbetsfördelningen avgör sedan 
om åtgärden ska vara intern eller extern.187 Revisorn eller någon annan inom 
revisionsgruppen får inte fatta beslut i kundens ställe eller delta i beslutsfattandet. De får 
istället lämna förslag som klienten kan ta ett beslut på. Förslagen som lämnas måste 
vara objektiva ställningstaganden och bestå av olika möjliga alternativ samt för- och 
nackdelar till dessa. Genom att revisorn gör på detta vis säkerställer han eller hon att 
kunden tar sina egna beslut. Om rådgivningen däremot är oväsentlig eller risken för fel 
låg kan revisorn ge råd. Är det information som granskas under revisionen krävs det 
särskilda överväganden och mer omfattande åtgärder. Vilka motåtgärder som bör tas 
bestäms av hur väsentlig och hur stor risken för fel är. Är det inte någon större risk eller 
väsentlig information räcker generella åtgärder. Skulle det inte vara på det viset krävs 
individuella åtgärder. Om byrån har en bra arbetsfördelning där medarbetarna har 
kompetensen som krävs räcker det även i dessa fall med generella åtgärder. Avser 
rådgivningen rutinmässig eller enkel åtgärd minskar behovet motåtgärder medan vid 
svåra bedömnings- och tolkningsfrågor kan det krävas individuella motåtgärder. Är det 
revisorn som gett rådet krävs minst en avstämning inom revisionsgruppen medan om 
det är en medarbetare räcker det med att revisorn gör en kontroll eller att avstämning 
sker inom revisionsgruppen. Om rådgivningen har stort inslag av subjektiva eller 
skönsmässiga bedömningar krävs åtgärder i en grad som fastställs av hur stor påverkan 
bedömningen har. Medan om bedömningarna har ett litet inslag av skönsmässiga eller 
subjektiva bedömningar, minskar behovet av åtgärderna. 188 
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5.4.2 Redovisningstjänster 

I de revisionsbyråer som tillhandahåller redovisningstjänster, deklarationstjänster och 
andra periodiskt återkommande tjänster kan byrån skapa effektiva rutiner säkerställer 
revisorns oberoende. Ett exempel på en effektiv rutin är arbetsfördelning som har 
beskrivits i ovanstående avsnitt. Det kan även vid andra typer av rådgivning vara till en 
stor fördel att upprätta rutiner. Detta behöver dock inte stämma i mindre revisionsbyråer 
då det kan vara lämpligare med individuella åtgärder. 189 
 
Redovisningstjänster är en vanligt förekommande rådgivningstjänst som mest 
förekommer i mindre företag. För att byrån ska kunna biträda med den löpande 
redovisningen krävs det först och främst att jävsreglerna är uppfyllda samt följande tre 
punkter: 
 

1. Samtliga affärshändelser är dokumenterade med verifikationer som uppfyller 
kraven i 5 kap 6-9 §§ bokföringslagen. 

2. Revisionsklienten genom attestering har godkänt verifikationerna som 
dokumentation av affärshändelser i den verksamhet som revisionsuppdraget 
omfattar. 

3. Revisionsklienten genom kontering på verifikation eller på annat sätt har sett till 
att affärshändelserna är klassificerade till sin art.190 

 
Biträde kan också lämnas med bokslut och årsredovisningar men då bör rutinerna 
säkerställa att kunden är klar över att det är han eller hon som har ett självständigt 
ansvar för redovisningen och rapporterna. Detta kan klargöras genom en skriftlig 
uppdragsbekräftelse. Vidare krävs att kunden fattar besluten i de väsentliga 
redovisningsfrågorna som värdering, val av bokslutsdispositioner och andra frågor som 
utgör subjektiva bedömningar. Det finns dock inget som hindrar att någon i 
revisionsgruppen lämnar råd eller förslag i dessa frågor. Om råden eller förslagen är 
svåra bedömnings- eller värderingsfrågor eller är subjektiva eller skönsmässiga 
bedömningar bör dock extra motåtgärder vidtas.191  
 
För de medarbetare som inte är involverade i revisionen har möjligheten att lämna 
längre gående rådgivning. Revisorn och revisionsmedarbetarna får dock inte lämna 
andra råd än de som innefattar: 
 

1. Upplysningar om de krav som tillämpliga författningar och god redovisningssed 
ställer på redovisningen. 

2. Förslag till utformning och organisation av redovisningssystem. 
3. Förslag till bokföringsåtgärder såsom förslag till rättelser av bokförda poster och 

förslag till åtgärder i samband med bokslut. 
4. Förslag till åtgärder i samband med upprättande av offentlig redovisning. 192 

 
Revisorn får även ge råd om bokföringen av en enskild affärshändelse som exempelvis 
en för företaget ovanlig affärshändelse eller rättelse av bokförd affärshändelse. Om 

                                                 
189 Svenska Revisorsamfundet, Vägledning för revisorer, Analysmodellen, s. 25-26 
190 Svenska Revisorsamfundet, Vägledning för revisorer, Analysmodellen, s. 26-27 
191 Svenska Revisorsamfundet, Vägledning för revisorer, Analysmodellen, s. 27 
192 Svenska Revisorsamfundet, Vägledning för revisorer, Analysmodellen, s. 28 
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rådet baseras på iakttagelser under revisionsuppdraget är det revisionsnära rådgivning 
och analysmodellen behöver då inte tillämpas. Är det inte i samband med revisionen 
klassas rådet som fristående rådgivning vilket kan hota revisorns oberoende. Här måste 
revisorn ta till motåtgärd beroende på vad det är för råd som han eller hon har gett. 
Revisorn kan även ge råd om tillämpning och tolkning av redovisningslagstiftning, 
bokföringsnämndens och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden, andra 
normgivares uttalanden och liknande. Rådgivningen får dock inte vara av svårare art 
och inte heller vara av stor betydelse för bedömningen av resultat och ställning. Är rådet 
av svårare art krävs någon form av individuell åtgärd.193 

5.4.3 Skattefrågor 

En revisor får upprätta deklaration för företag och dess ägare. Anledningen till detta är 
att deklarationen i regel räknas som en teknisk sammanställning av uppgifter som 
grundas på redovisningen och skattekostnaden utgör i regel ingen väsentlig post i 
revisionshänseende. Är förhållandena på detta vis räcker det med en bedömning från 
revisorn men om det finns omständigheter som ifrågasätter revisorns oberoende ska han 
eller hon vidta ytterliggare motåtgärder. Om det i deklarationen görs överväganden som 
har stor påverkan på resultat och ställning krävs det att revisorn gör individuella 
åtgärder. När revisorn upprättar företagsledarens deklaration ska det i regel inte uppstå 
något självgranskningshot. Det finns dock undantag från detta och de är främst då 
företagsledarens intressen strider mot företagets eller om det förekommer ett stort antal 
transaktioner med närstående som inte är normala affärstransaktioner. I sådana fall 
krävs en fördjupad analys och om posterna är väsentliga, individuella åtgärder. 194 
 
Skatterådgivning kan beröra en post som är väsentlig vid revisionen. Denna påverkan 
kan vara direkt genom att själva posten berör årsredovisningen eller indirekt genom att 
posten påverkar årets skatt och motsvarande poster samt obeskattade reserver. 195   
 
Det avgörande är inte skattefrågans komplexitet i sig utan hur den påverkar 
årsredovisningen. En skattefråga kan ha stort inslag av subjektiva bedömningar men 
dessa behöver inte påverka redovisningen vilket minskar behovet av motåtgärder. 
Bedömningen av vilka motåtgärder som bör tillämpas måste grundas på en 
helhetsbedömning, se ovan under redovisningstjänster. 196 
 
Revisorn kan även ge företagsledare eller ägare skatterådgivning som privatpersoner så 
länge det inte berör frågor som påverkar företagets redovisning. Påverkar rådgivningen 
företagets rådgivning ska ovanstående resonemang även tillämpas här. 197 

                                                 
193 Svenska Revisorsamfundet, Vägledning för revisorer, Analysmodellen, s. 28-30 
194 Svenska Revisorsamfundet, Vägledning för revisorer, Analysmodellen, s. 30-31 
195 Svenska Revisorsamfundet, Vägledning för revisorer, Analysmodellen, s. 31 
196 Svenska Revisorsamfundet, Vägledning för revisorer, Analysmodellen, s. 31-32 
197 Svenska Revisorsamfundet, Vägledning för revisorer, Analysmodellen, s. 32 
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5.4.4 Rådgivning i ägarfrågor 

I de fall en revisor ger råd i ägarfrågor kan ett självgranskningshot uppstå om 
rådgivningen direkt eller indirekt påverkar det reviderade företaget. Ett exempel på detta 
är om revisorn tar ställning till värderingsfrågor som påverkar granskningen. Är 
rådgivningen helt på ägarnivå som inte har någon påverkan på det reviderade företaget 
uppstår dock inget hot.198 
 
Vid generationsskiften kan revisorn ge råd då det inte uppstår något självgranskningshot 
så länge han eller hon inte tar ställning till några värderingsproblem.199 
 
Även vid företagsöverlåtelser är det först när revisorn tar ställning till någon 
värderingsfråga som det uppstår ett självgranskningshot det vill säga om köparen är 
revisionsklient, eller vid senare revisioner om revisorn åtar sig uppdraget som revisor i 
det uppköpta bolaget. Om revisorn fullgör olika typer av granskning vid 
företagsöverlåtelserna kan det bli aktuellt med att använda analysmodellen då det kan 
vara revisionsverksamhet eller fristående rådgivning.200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
198 Svenska Revisorsamfundet, Vägledning för revisorer, Analysmodellen, s. 33 
199 Svenska Revisorsamfundet, Vägledning för revisorer, Analysmodellen, s. 33-34 
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6 Empiri 

I detta kapitel redogör vi för den empiri som framkommit av intervjuerna med 
revisorerna. Texten i detta kapitel är omarbetat av författarna till uppsatsen. Den text 
som är skriven med kursiv stil är en sammanfattning av vad de 3 revisorerna svarat på 

de olika frågorna. 

6.1 Självgranskningshot 

6.1.1 Fråga 1 

Vilka är de vanligaste självgranskningshoten Ni har kommit i kontakt med? 
 
Revisor 1 anser att det vanligaste självgranskningshotet är skattefrågorna som de inne 
på byrån konsulterar. Han menar dock att det finns en viss gränsdragning mellan 
konsultuppdrag och revisionsnära tjänster. Han ger oss exemplet att när det gäller 
småföretag är revisorn oftast rådgivare i kombination med att han eller hon hittat 
någonting fel som kunden har gjort. Om konsultteamet sedan är inne och rättar till 
någonting skattemässigt och revisorn sedan granskar det uppstår en självgranskning. 
Men revisor 1 anser att den ofta är på förhållandevis låg nivå och tämligen harmlös. 
Därav menar revisor 1 att detta förhållande inte utgör ett hot mot revisionen då detta 
oftast är frågan om mindre och enkel rådgivning.  
 
Ett vanligt självgranskningshot är enligt revisor 2 när någon bedriver 
redovisningsservice och där någon på kontoret har i uppdrag att utföra revisionen åt 
samma klient. Revisor 2 menar att detta är en klar självgranskningssituation. 
Ytterliggare ett vanligt självgranskningshot enligt revisor 2 är när revisorer hjälper 
familjeföretag att färdigställa det sista i bokslutet. Denna självgransknings situation är 
väldigt svår att hantera och är nog ofrånkomlig enligt revisor 2. Vidare menar revisor 2 
att om ett företag ska ta kontakt med en redovisningsservicebyrå för att få råd i mindre 
frågor blir detta för kostnadskrävande då redovisningsservicebyrån först måste sätta sig 
in i företaget för att kunna ge råd därför vänder sig företagaren sig oftast till sin revisor 
vilken då vanligtvis hamnar i en självgranskningssituation. Vidare menar revisor 2 att 
de stora byråerna kan lösa det internt genom att göra en uppdelning vilket leder till att 
revisorn på detta sätt kan undgå att försätta sig i en självgranskningssituation. När det 
gäller att korrigera mindre fel som bokföringsordrar menar revisor 2 inte är särskilt 
allvarligt. Däremot kan det i vissa situationer röra sig om en stor mängd bokförings fel 
som måste korrigeras för att nå ett korrekt bokslut kan det vara viktigt att någon annan 
granskar dessa bokföringsordrar för att undgå självgranskningshotet. Detta hot anser 
revisor 2 vara det vanligaste och tror att det förekommer nästan dagligen på 
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revisionsbyråer. Vid konsultation finns det  enligt revisor 2 en självklar risk att de 
kommer revidera sig själva förr eller senare eller upptäcker att de gjort en 
missbedömning. Revisor 2 menar även att det kan föreligga ett hot när revisorn ger råd 
eller biträder en klient vid företagsköp. I dessa fall agerar revisorn som rådgivare och 
tittar i årsredovisningar, intervjuar folk, tittar på produkter och kalkyler. I sådana fall 
ligger revisorn väldigt nära besluten. Revisor 2 menar även att passivitet  från revisorn 
kan uppfattas som ett samtycke till att ett förvärv kan vara en bra affär alternativt att 
villkoren är rimliga. Därav tycker revisor 2 att det är viktigt att ge klienten flera 
alternativ vid rådgivningen för att undvika att ta beslut åt klienten.  
 
Det vanligaste självgranskningshotet anser revisor 3 vara när de är involverade i 
redovisningsfrågor och att de hjälper kunden för mycket med redovisningen vilket 
innebär att de granskar sig själva. Därför försöker byrån vara noga med att skilja mellan 
vad det är kunden ska göra och vad byrån ska göra. Till exempel kan det vara fallet att 
byrån uppmärksammar ett fel som klienten har gjort därefter förklaras för kunden så att 
denna inser problematiken och därmed kan rätta till felaktigheten för att undvika en 
självgranskningssituation. Det vanligaste självgranskningshotet  anser revisor 3 vara när 
revisorn involverar sig själv för mycket i redovisningen. 
 
De tre revisorerna verkar vara överens om att det största självgranskningshotet är när 
de har hjälpt en klient för mycket med redovisningen vilket de sedan granskar. Det 
verkar dock mest vara rådgivning av enkel natur och av liten omfattning.  

6.2 Motåtgärder 

6.2.1 Fråga 2 

Vilka motåtgärder använder Ni er av för att eliminera självgranskningshot? 
 
Revisor 1 säger att de har infört ett regelverk som säger att deras konsulter inte får ta 
uppdrag hos revisorns klienter utan att ha stämt av med revisorn om det kan föreligga 
något självgranskningshot eller något annat hot i den tänkta situationen. Revisor 1 säger 
att det är bedömningarna innan konsultuppdraget som är den vanligaste motåtgärden det 
vill säga bedömningen om ett självgranskningshot kan uppstå. Han menar även att 
storleken på konsultationen korrelerar med storleken på risken vilket föranleder ett 
större mått av  försiktighet när de accepterar ett uppdrag. Han säger även att byrån har 
gjort så att revisorerna inte ska gå in och titta på skatteberäkningar, deklarationer utan 
att det är skattekonsulterna som ska genomföra detta. Detta säger revisor 1 vara ett sätt 
att inte samma person sitter och gör samma sak det vill säga både hjälper kunden att få 
ihop skatteberäkningen och deklarationen och sen granska det samma. 
 
Gällande skatterådgivning menar revisor 2 att det är viktigt att omge sig med ett nätverk 
som kontrollerar de ståndpunkter som revisorn tagit för att komma fram till ett 
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utlåtande. Exempelvis kontrollerar revisor 2 de skattemässiga ståndpunkter som måste 
tas för ett utlåtande med byråns skattejurist. Denna arbetsmetod fungerar dock inte fullt 
ut då även skattejuristen kan göra en missbedömning som kommer fram lite senare. Det 
hjälper inte hela vägen ut, men det gör att eventuella misstag kan undvikas. Revisor 2 
går igenom uppdragen noga med assistenterna för att bilda sig en egen uppfattning och 
sammanställa de punkter som genomförts vilket kompletteras med frågor. Revisor 2 
menar att denna rutin används för att ge assistenterna feedback. På 
redovisningsavdelningar används de rutiner som nämns i FAR:s rekommendationer 
gällande intern kvalitetsordning på byråns avdelningar. På revisor 2 byrå finns även en 
ansvarig som kvalitetssäkrar de uppdrag som genomförs på byrån. Vid osäkerhet finns 
det på de olika kontoren en ansvarig partner som kan konsulteras i dessa frågor. Vidare 
förekommer det inom byrån förhållandevis omfattande intern utbildning i dessa frågor. 
Revisor 2 menar att de revisionsprogram som används inför varje uppdrag skulle kunna 
ändras så att de även innehåller frågeställning angående hot mot revisorns oberoende.  
 
Revisor 3 säger att de har en internationell och en nationell oberoende policy som 
hanterar jävsfrågor. De använder sig av KVAST (kvalitetsgenomgångar) på både stora 
och små uppdrag. Det finns alltså regler för vad de får lov att göra och inte göra. Alla 
konsultuppdrag som görs registreras i en databas som kallas för EPA vilket är en 
praktisk analysmodell där en klassificering görs av graden av rådgivning. 
 
Det verkar över lag som att det vanligaste är att bedöma om uppdraget är 
genomförbart innan man startar arbetet med den. Men under arbetets gång verkar det 
som att avstämning med någon internt på byrån eller utomstående är vanligast. 

6.2.2 Fråga 3 

Hur tar ni fram de generella motåtgärderna? 
 
Revisor 1 anser att det viktigaste är att ha kommunikation mellan revisorerna och 
konsulterna. På byrån finns en blankett genom vilken revisorn gör en 
projektbeskrivning av uppdraget, detta för att avgöra om det är lämpligt att acceptera 
det. På revisor 1 byrå har arbetet med att ta fram blanketter och rutiner som används vid 
kontroll om det föreligger självgranskningshot genomförts av konsulter. 
 
Revisor 3 var med och tog fram den nationella policyn med jurister i Stockholm och 
andra runt om i landet som utifrån revisorslagen och internationella regler kodar dessa 
till en nationell policy. De har även anställda inom byrån som är ansvariga för kvalitets 
och jävsfrågor som ständigt förnyar rutinerna och ser till att rutinerna efterlevs. 
Rutinerna ska visa vad de får göra och vad kunden ska göra. När den nya revisorslagen 
kom hade byrån ett seminarium som det i efterhand har skett uppdateringar på samt en 
databas som revisorerna jobbar där policyn är beskriven. När det gäller den 
internationella policyn kom det för ett litet tag sedan ett interaktivt frågeformulär där 
revisorerna läser en text och sedan svarar på frågor som sedan skickas tillbaka. Detta 
har medfört att medarbetarna har fått bättre kontroll och tagit del av vad som är utfört. 
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När det gäller framtagandet av de generella motåtgärderna verkar det som att detta 
sköts av konsulter och andra anställda inom byråerna. Samt att dessa ses över 
kontinuerligt för att de ska fungera och efterlevas på bästa möjliga sätt. 
 

6.2.3 Fråga 4 

Hur frekvent ska ett hot vara för att det ska vara aktuellt att utforma en generell 
motåtgärd? 
 
Enligt revisor 3 används de generella motåtgärderna för att säkerställa kvalitén, att vi 
arbetar på det sätt som lagen säger och som vi internt vill inom byrån. Det är alltså ett 
ramverk som byrån ställer upp. Vidare har de KVAST i vilken de kontrollerar att 
medarbetarna följer ramverket i praktiken. Är det då någon som inte följer detta vidtas 
åtgärder i det enskilda fallet. Distinktionen mellan generella motåtgärder och 
individuella motåtgärder  är att de generella fungerar som ramverk på byrån, medan de 
individuella används vid en specifik fall. 
 
De generella motåtgärderna framarbetas redan vid implementeringen av den nya 
lagstiftningen och är således inte något som tas fram efter hand att liknande hot 
uppstår. I de fall där generella motåtgärder kan användas finns de redan och resten får 
tas hand om genom individuella motåtgärder fall för fall. 

6.2.4 Fråga 5 

I vilken omfattning om någon har Ni efter analysmodellens införande varit 
tvungna att på grund av självgranskningshot avsäga er klienter eller eliminera 
detta hot? 
 
Revisor 1 säger att han inte kan komma på något fall där de har tackat nej till en klient. 
Han kan inte heller komma på att de har haft något hot av den storleken eller av den 
digniteten att de har behövt tacka nej till uppdraget. Revisor 1 menar dock att flera 
klienter använder sig av deras konsulter i syfte att undvika situationer vilka skulle leda 
till oberoende problematik med klientens egen revisor. Vidare anser revisor 1 att detta 
förfarande har ökat på senare tid. Enligt revisor 1 blir det allt för kostsamt för ett litet 
företag att konsultera en annan byrå då de endast har mindre komplicerade frågor, utan 
väljer då istället att rådfråga sin egen revisor. I dessa fall kan det uppstå en oberoende 
situation för revisorn på de mindre företagen. Det som driver denna utveckling är det 
amerikanska regelverket vilket blivit striktare efter de stora problem som marknaden 
uppvisat de senaste åren. 
 
Revisor 2 har i något fall varit tvungen att avsäga sig revisorsuppdrag detta beroende på 
att klienten uppsåtligen försökt vilseleda och införa oegentligheter i sin redovisning. Då 
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detta uppmärksammades av revisor 2 avslutades revisionsuppdraget då det fanns 
misstanke om att klienten skulle upprepa detta förfarande. 
 
Enligt revisor 3 har de endast underlåtit att lämna offert på revision då klienten hellre 
önskat att byrån hjälpt till med konsulttjänster. 
 
Sammantaget menar revisorerna att de endast undantagsvis behöver avsäga sig 
revisionsuppdrag. Däremot är det mer vanligt att byrån tackar nej till konsultuppdrag, i 
syfte att undvika oberoende problematiken i dessa fall. 

6.3 Generella 

6.3.1 Fråga 6 

Vilken skillnad är det mellan konsultuppdrag och rådgivning? 
 
Revisor 1 menar att det inte föreligger någon egentlig skillnad mellan dessa två 
begrepp. En distinktion kan dock göras då rådgivning oftast är mindre och ofta 
förekommande frågeställningar som exempelvis rådgivning om regelverket. Vidare 
menar revisor 1 att ett konsultuppdrag är mer omfattande rådgivning vilket skall leda 
fram till affärsmässiga och strategiska beslut. Därav menar revisor 1 att ovan nämnda 
typen av rådgivning inte ger upphov till något självgranskningshot, då denna rådgivning 
endast innefattar okomplicerade frågeställningar. 
 
Revisor 2 anser inte att branschen har gjort någon hundra procentig distinktion mellan 
dessa begrepp. Enligt revisor 2 är den allmänna uppfattningen att ett konsultuppdrag 
innebär ett begränsat uppdrag vilken går utöver revisionsuppdraget. Revisor 2 menar att 
branschen strävar efter att även konsultuppdrag skall innefattas revisionsnära tjänster 
och rådgivning. Detta eftersom det revisionsmöjliga området då ökar. Sammantaget 
menar dock revisor 2 att gränsdragningen mellan rådgivning och konsultation är oklar 
och därmed svår att särskilja. 
 
Revisor 3 anser att rådgivning är något som är klara fall och görs dagligen. Rådgivning 
är mer en beskrivning om hur det ser ut medan konsultuppdrag innefattar rådgivning om 
hur klienten skall genomföra olika beslut. Det senare fallet kan även innefatta då 
klienten behöver en extern granskning av genomförda åtgärder. 
 
Samtliga anser att rådgivning är frågeställningar av okomplicerad natur och mindre 
omfattning. Medan konsultuppdrag är när revisorn hjälper företaget med att fatta 
beslut. 
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6.3.2 Fråga 7 

Anser Ni att gränsen mellan tillåtna och otillåtna tjänster är tydlig, eller föreligger 
det svårighet att bedöma gränsen? 
 
Enligt revisor 1 är denna gräns en gråzon med många nyanser vilket gör den svår att 
hantera. Detta innebär att även fall utan synlig jävsproblematik måste utredas från 
byråns sida inte minst med tanke på det sätt vilket en tredje man uppfattar situationen.  
Sammantaget menar revisor 1 att de fall där byrån kan hamna i en förklarings 
situationer som regel bör undvikas i syfte att undgå denna problematik Detta innebär 
dock inte att byrån undviker dessa situationer i alla fall då uppdraget är av betydelse för 
båda parter kan det ibland vara viktigt och nödvändigt att förklara sig för att kunna 
genomföra uppdraget. 
 
Enligt revisor 2 är denna gräns otydlig vilket ger branschen möjlighet att tillsammans 
med lagstiftaren komma fram till de rimliga bedömningar och regler som skall gälla.  
Detta är positivt menar revisor 2 då Revisorsnämnden inte kan ha större erfarenhet än 
branschen. Revisor 2 tror att problem med att dra gränsen förekommer oftare på ett litet 
uppdrag, men får större konsekvenser på ett stort. Enligt revisorn 2 använder mindre 
företag oftare revisorn som bollplank, vilket innebär att det uppstår situationer som kan 
hota revisorns oberoende. Vanligtvis uppstår inte dessa situationer i samband med 
noterade klienter då dessa ofta har mer kompetent personal samt i svåra fall även kan 
förlita sig på styrelsen och dess nätverk. 
 
Enligt revisor 3 lämnas bedömningen av denna gräns till konsulten och revisorn. Denna 
bedömning är vanligtvis komplicerad men samtidigt har våra revisorer och konsulter en 
hög kompetens på området. De uppdrag som vanligtvis är svårast att bedöma är då de 
mindre företagen i brist på egen kompetens behöver vägledning även i mindre 
frågeställningar. Enligt revisor 3 är det avgörande att rådgivningen inte är av väsentlig 
karaktär. Sammantaget menar revisor 3 att det inte går att ha klara gränsdragningar då 
revisorn i så fall skulle förlora den flexibilitet som idag gör det möjligt att lösa de flesta 
situationer. 
 
Alla revisorerna anser att gränsen är otydlig och att detta är nödvändigt då de kan med 
eget omdöme dra gränsen vilket oftast fungerar bättre än att en lagstiftare tar upp alla 
situationer som kan uppstå vilket praktiskt är omöjligt. 

6.3.3 Fråga 8 

Kan Ni se en problematik att genomföra konsultuppdrag för andra klienter än de 
ni har revisionsuppdrag för? 
 
Revisor 1 anser att ett av de problem som kan uppstå när revisorn utför konsultuppdrag 
åt klienten är att i dessa fall kan ibland möjligheten att anta revisionsuppdrag uteslutas. 
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Detta gäller särskilt då klinten har anknytning genom aktier eller värdepapper noterade i 
USA. 
 
Revisor 2 ser inga problem med detta förfarande förutom eventuellt missnöje i 
branschen då byrån kontaktar en konkurrents klienter. Revisor 2 menar dock att lagen i 
sig inte ger några konkurrens begränsande inskränkningar.  
 
Revisor 3 anser inte att detta är en problematik utan att det är en affärsmöjlighet inom 
detta område, där byrån kan agera med hjälp av generella och individuella motåtgärder. 
 
På denna fråga skilde sig revisorernas syn på problematiken. Revisor 1 menar att 
konsultuppdrag ibland omöjliggör möjligheten att ta revisionsuppdrag. Revisor 2 
menar att problematiken till största del behandlar konkurrens situationen mellan olika 
byråer, medan revisor 3 inte ser någon egentlig problematik vid detta förfarande utan 
snarare en affärsmöjlighet. 
 

6.3.4 Fråga 9 

Finns det en problematik och i så fall vilken när en revisor har revisionsuppdrag 
och där samma revisionsbyråers konsulter har utfört uppdrag? 
 
Revisor 3 menar att denna problematik kan minskas eller elimineras med hjälp utav 
EPA där man kan se omfattningen och den ansvariga revisorn och därmed ta ställning 
till oberoende problematiken. Vidare menar revisor 3 att i mer komplicerade frågor 
kommunicerar vanligtvis revisionsteamet med den ansvarige revisorn för att få en mer 
samlad bedömning på huruvida teamet kan utföra uppdraget. 
 
På denna fråga menar revisorerna att det finns en tydlig risk för självgranskning, men 
att den minskas med tydliga rutiner för uppdragets genomförande.  

6.3.5 Fråga 10 

Hur går Ni tillväga för att bestämma var gränsen går för skönsmässiga 
bedömningar som har stor påverkan på resultat och ställning? 
 
Enligt revisor 1 genomförs en mer allmän bedömning om vilken påverkan rådgivningen 
har inneburit för resultat och ställning. Revisor 2 menar sammantaget att detta 
övervägande innefattas av den allmänna bedömningen om uppdraget är av sådan 
karaktär att det blir olämpligt att acceptera det.  
 
Enligt revisor 2 finns det inga fasta rutiner eller teorier för att bedöma huruvida en 
åtgärd ger väsentlig påverkan på resultat och ställning. Exempelvis kan en åtgärd i ett 
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mindre företag ha en väsentlig påverkan medan samma åtgärd i ett större företag endast 
påverkar resultatet och ställningen marginellt. Vidare menar revisor 2 vid denna typ av 
överväganden är det viktigt att diskutera resultatet med andra revisorer internt eller 
externt för att nå en rimlig slutsats. Denna arbetsmetod ger större möjlighet att undvika 
dåligt underbyggda bedömningar utan istället basera dessa på erfarenhet där logik, 
borgenärsskydd och annan påverkan vid helhetsbedömningen. 
 
Enligt revisor 3 utförs inte några skönsmässiga bedömningar utan de utför endast 
kvalificerade bedömningar med motivering hur de kommit fram till bedömningen. 
 
Revisorerna menar sammantaget att helhetsbedömningen baseras på ett antal fakta, det 
är först när dessa fakta får väsentlig påverkan på resultatet eller ställning som dessa 
blir olämpliga. Att närmare precisera väsentligt är svårt menar revisorerna då det 
skiljer sig från fall till fall.  

6.3.6 Fråga 11 

På vilket sätt har revisorns oberoende  påverkats av den nya  lagstiftningen? 
 
Enligt revisor 1 har påverkan av den nya lagstiftningen blivit märkbar då de framförallt 
blivit noggrannare att dokumentera sina ställningstaganden. Byrån har även blivit 
noggrannare med planeringen av uppdragen. Vidare nämner revisor 1 att den interna 
kontrollen har blivit viktigare på byrån.  
 
Revisor 2 menar att det skett en markant skärpning på så sätt att revisionsbyråerna har  
avvecklat den verksamhet som är direkt olämplig. Vidare menar revisor 2 att revisionen 
har fått en mer betydande position på byrån.  
 
Revisor 3 tror att revisorerna drar tydligare gränser idag på vilka arbetsmoment som 
klienten ska göra och vilka som byrån ska göra. Denna gränsdragning gäller även i de 
fall där redovisningsmedarbetare revideras utav en annan revisor för att säkerställa 
oberoendet. Sammantaget menar revisor 3 att problematiken har minskat med hjälp av 
den nya lagstiftningen.  
 
Den nya lagstiftningen har enligt revisorerna haft stor inverkan på både attityden till 
oberoende frågor och de konkreta rutiner som vidtagits för att minska problematiken. 
Revisorerna har varit mycket positivt inställda till den förändring som har skett trots de 
kostnader som skiftet har inneburit. 

6.3.7 Fråga 12 

På vilket sätt har förtroendegapet påverkats av den nya lagstiftningen? 
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Revisor 1 menar att förtroendegapet främst har påverkats av de stora skandaler som 
inträffat runt om i världen. Vidare menar revisor 1 att dessa skandaler har fått ett 
förhållandevis stort genomslag hos allmänheten. Sammantaget har förtroendegapet inte 
påverkats av lagstiftningen.  
 
Enligt revisor 2 har de skandaler som under de senare åren inträffat påverkat 
allmänhetens syn på revisorer negativt. Allmänhetens negativa bild av revisorer har 
förstärkts främst i USA genom att de flesta familjer även är aktörer på börsen.  
 
Revisor 3 menar att förtroendegapet har påverkats negativt framförallt med tanke på 
Enron skandalen i USA. Vidare menar revisor 3 att dessa skandaler har fått effekt på 
allmänhetens syn på revisorers arbetsuppgifter även i Sverige, trots att revisionen 
mellan länderna skiljer sig väsentligt. Detta innebär att allmänhetens förtroende har 
påverkats negativt främst genom den publicitet som dessa skandaler har haft.  
 
Sammantaget menar revisorerna att analysmodellen i dagsläget inte har påverkat 
förtroendegapet, men samtidigt att modellen i framtiden kan ge en ökad förståelse och 
uppfattning om innehållet i revisorns uppdrag. Vidare menar revisorerna att den 
allmänna bilden av uppdraget har färgats av mediernas rapportering av internationella 
händelser, vilket har ökat gapet utan egentlig anledning. 
 

6.3.8 Fråga 13 

Hur förhåller sig andelen konsultuppdrag i förhållande revisionsuppdrag? 
 
Revisor 1 är osäker men tror att andelarna inom byrån är cirka 75 % revisionsuppdrag 
och 25 % konsultuppdrag. Enligt revisor 1 tenderar andelen konsultuppdrag att öka om 
företaget är tyngt av stora problem. Vidare menar revisor 1 att helhetskonceptet när 
klienten köpte alla specialist tjänster från revisionsbyrån har numera upphört.   
 
Revisor 2 menar att mindre företag oftast har en större andel konsultuppdrag då de 
oftast saknar specialistkompetens, vilket oftast finns internt hos större klienter. Enligt 
revisor 2 har revisionen fått allt för liten uppmärksamhet inom branschen, vilket beror 
på att konsulttjänsterna anses mer intressanta. Anledningen till detta tror revisor 2 kan 
vara att det är mycket roligare att jobba med konsultation medan revision är något som 
lagen påtvingar klienten. 
 
Revisor 3 menar att byråns kärnverksamhet är revision och det är därmed byråns stora 
intäktskälla. Revisor 3 tror att andelen revisionsuppdrag är mellan 60-70 %.  
 
Revisorerna menar att kärnverksamheten är revision med andelar om ca 60-75 % 
medan konsultuppdragen svarar för resterande andel. 
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6.3.9 Fråga 14 

I vilket omfattning om någon har proportionerna mellan revisionsuppdrag och 
konsultuppdrag förändrats efter analysmodellens införande?   
 
Revisor 1 anser att fördelningen nationellt förblir densamma vilket innebär att 
uppdragen i så fall endast omfördelas mellan byråerna. Revisor 1 menar dock att 
analysmodellen har lett till att byrån har valt att avstå från en del konsultuppdrag främst 
på skatteområdet.  
 
Revisor 2 menar att det inom byrån har blivit allt vanligare att revisionsteamet anlitar 
specialister vid svåra fall, detta innebär dock ett problem om revisorns kompetens 
smalnas av på grund av att han eller hon inte får göra konsult insatser. Revisor 3 menar 
att detta kan påverka revisorn breda kompetens som gör det möjligt att koppla in olika 
specialister, vilket i sin tur kommer att påverka klienten. Det är främst vid sådana 
misstag som ett hot mot oberoendet kan uppstå. Revisor 2 anser inte att de kontor han 
arbetar på har påverkat proportionerna sedan analysmodellens införande, dock borde de 
större kontoren inte ha möjlighet att genomföra samma konsultuppdrag som tidigare.   
 
Revisor 3 tror att innan införandet fanns det fall där andelen konsultuppdrag var 
orimligt stora i förhållande till revisionsuppdragen, efter införandet har dock detta 
förhållande ändrats.  Vidare menar revisor 3 att en stor andel konsultuppdrag kan vara 
helt legitimt, med mediernas rapportering innebär detta att det kan ge uppdraget en 
negativ prägel därav försöker byrån undvika sådana proportioner. Revisor 3 tror dock 
att en del av det som tas upp som konsultarvode egentligen skulle ha tagits upp som 
revisionsarvode. 
 
Sammantaget menar revisorerna att analysmodellen inte har påverkat relationen 
mellan revision och konsultuppdrag. Det som förändrat relationen är den frivilliga 
utförsäljningen av managementkonsulterna samt juristkonsulterna. 

6.3.10 Fråga 15 

Har det blivit ekonomiskt viktigare att åta sig konsultuppdrag alternativt 
revisionsuppdrag? 
 
Revisor 1 menar att branschen hade förhoppningar om att arvodena skulle stiga i 
samband med den nya lagen, det har dock inte blivit fallet då konkurrensen varit fortsatt 
hård vid anbudsförhandlingarna. Vidare menar revisor 1 att arvodena för 
konsultuppdrag sannolikt inte kommer att påverkas utav lagändringen.  
 
Enligt revisor 3 var det förut viktigare med konsultuppdrag men att det inte är så idag. 
Revisor 3 menar dock att branschen har förhoppningar om att revisionsarvodet kommer 
att höjas då synen på revisionen i näringslivet blir bättre.  
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Revisorerna menar att det inte skett någon förändring i rangordning mellan revision 
och konsultuppdrag. 

6.3.11 Fråga 16 

I vilken omfattning om någon har lagstiftningen kring oberoende frågor påverkat 
er konkurrenssituation gentemot konsultföretag vilka ej är revisionsbyråer? 
 
Revisor 1 anser inte att konkurrenssituationen har påverkats utav lagstiftningen, dock 
påverkades byrån när de frivilligt sålde av management consulting avdelningen. 
Sammantaget menar revisor 1 att det inte förekommit någon påverkan sedan 
lagstiftningen kom.  
 
Revisor 3 tror att de har tappat en del marknadsandelar till följd av den nya 
lagstiftningen men att den hittills har varit marginell. 
 
Här är åsikterna mellan revisorerna till viss del splittrad någon menar, att det inte 
förändrat konkurrenssituationen mer än marginellt medan en annan inte kan se någon 
skillnad. 

6.3.12 Fråga 17 

Vad anser Ni om utformningen av lagstiftningen idag främst med tanke på att den 
utarbetas genom rekommendationer och praxis? 
 
Revisor 1 menar att fördelen med lagstiftningen är att den inte blir så exakt vilket 
medför att den kan följa utvecklingen i samhället samt att riksdagen inte behöver ändra 
lagstiftningen i lika stor omfattning. Revisor 1 menar dock att det är till nackdel för 
medborgarna då det är svårt att tolka en oklar lagstiftning som denna. Revisor 1 menar 
att revisionsbranschen i sin helhet är sund därav fungerar en lagstiftning som bygger på 
rekommendationer och praxis. 
 
Revisor 2 menar att FAR och SRS lagt förhållandevis mycket arbete på att nå rimliga 
tolkningar av den nya lagen. Därav anser revisor 2 att den lagstiftning som bygger på 
rekommendationer och praxis fyller sitt syfte då revisorernas omdöme fyller ut 
densamma. Vidare anser revisor 2 att det är viktigt att de yttre gränserna av en 
ramlagstiftning är tydliga. 
 
Revisor 3 anser att lagstiftningen i brist på praxis från Revisorsnämnden har lett till att 
revisionsbyråerna är alltför försiktiga. Därav kan det uppstå osäkerhet om huruvida 
byrån kan anta ett uppdrag då praxis inte har blivit utformad ännu. 
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Sammantaget anser revisorerna att det är positivt att revisionen får utvecklas genom 
rekommendationer och praxis. Den otydlighet som förknippas med ramlagstiftning får 
anses vara underordnat de fördelar som en flexibel lagstiftning medför. 

6.3.13 Fråga 18 

I vilken omfattning anser Ni att lagstiftningen uppfyller sitt syfte med att 
upprätthålla oberoendet hos revisorn? 
 
Revisor 1 anser att det alltid finns personer som begår brott, oavsett om det handlar om 
fortkörning eller något som revisorn gör. Vidare menar revisor 1 att revisorerna innehar 
samma svagheter som den övriga populationen vilket innebär att även revisorer begår 
och kommer att begå både misstag och rena brott. Vidare menar revisor 1 att den 
publicitet som både misstag och brott får oftast skymmer den stora mängd korrekta 
handlingar som begås, vilket leder till att problematiken får en alltför stor roll i 
debatten. 
 
Revisor 2 hoppas att lagstiftningen har skärpt inställningen inom branschen. Dock tror 
revisor 2 att de mindre byråerna allt jämt har svårt att upprätthålla oberoendet i vissa 
fall. Revisor 2 menar vidare att det är viktigt att precisera gränserna för de revisionsnära 
tjänsterna för att i största mån undvika oberoende problematiken. Ytterliggare anser 
revisor 2 att det inte finns någon anledning att förtiga att det finns problem på området 
och att dessa aldrig kommer att lösas helt. Detta förstärks ytterliggare av att oberoende 
situationen kan kvarstå trots att de dokumenteras. Detta problem skulle enligt revisor 2 
minskas om revisorsnämnden fick resurser att kontrollera branschen ytterliggare, det 
motverkas dock av att inom branschen finns en trend att dokumentera så lite som 
möjligt i syfte att vid exempelvis stämningar kunna säga att byrån medvetet vid 
riskanalysen valt bort just det område som fallerat vid årets revision. Denna tendens 
som egentligen inte har med analysmodellens införande att göra kan möjligen sprida sig 
även vid dokumentationen av oberoendet det vill säga att det kan vara bättre att inte ha 
dokumenterat ett självgranskningshot, än att dokumenterat ett självgranskningshot med 
exempelvis felaktiga slutsatser. Detta för att slippa att tacka nej till intressanta 
konsulttjänster. Sammantaget menar revisor 2 att det inte är någon skillnad idag jämfört 
med tidigare. 
 
Enligt revisor 3 har lagstiftaren satt upp ett fungerande ramverk, sen är det upp till 
revisorerna att följa detta. Revisor 3 tror dock att de stora byråerna har lagt ner stora 
resurser på att följa lagstiftningen, detta på grund av att det är både kostsamt och ger 
dåligt rykte för en stor byrå att hamna hos Revisorsnämnden i disciplinärenden. Vidare 
menar revisor 3 att det är svårare för de små byråerna att uppfylla kraven, detta med 
tanke på att om de vill kvalitetssäkra något måste de sannolikt vända sig till en 
konkurrent medan de större byråerna kan kvalitetssäkra internt.  
 
Sammantaget menar revisorerna att lagstiftningen uppfyller sitt syfte. Det som 
revisorerna ansett vara mest problematiskt är svårigheten att komma tillrätta med alla 
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situationer, det kommer alltid att finnas möjligheter att uppsåtligen genomföra en 
undermålig revision. 
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7 Analys 

I detta kapitel kommer vi att analysera insamlad empiri med de teoretiska kapitlen. Vi 
har valt att dela upp analysavsnittet i olika delar för att belysa empirin ur de olika 

teoretiska aspekter som presenterats i arbetet. I vissa fall kommer även teoriavsnitten 
att jämföras för att tillsammans med empirin kunna dra slutsatser över teoriavsnittens 

gränser. 

7.1 Oberoendebegreppet 

Oberoendebegreppet är vid en jämförelse med empirin både svår att definiera och att 
praktiskt genomföra. Revisorerna har inte presenterat en samlad uppfattning av 
begreppet oberoende men slutledningsvis kan man märka att det handlar om både ett 
sinnestillstånd och på det sätt som vilket revisionen uppfattas. Främst genom att 
revisorerna hänvisar tolkningen av revisionssituationer till revisorn själv genom att i de 
flesta fall väga samman fakta. Vidare har någon revisor påpekat problematiken med att 
kunskapen om oberoendesituationen endast innehas av revisorn själv. Frågan är då 
huruvida det är möjligt att uppnå ett sådant sterilt sinnestillstånd som det inre 
oberoendet innebär. Att i bedömningar inte påverkas av social kontext eller de företag 
som revideras till en sådan grad att oberoendet påverkas. Enligt revisorerna är det 
vanligtvis inget problem att distansera sig till klienten i sådan grad att oberoendet är 
uppfyllt, dock verkar det inte sällan bero på att åtgärderna är enkla eller att problemen 
kan lösas med standardmetoder. Det bör dock påpekas att revisorerna vid mer 
komplicerade situationer verkar söka stöd genom intern granskning eller nätverk. Vad 
denna osäkerhet har sin grund i är svårt att fastställa det finns sannolikt flera skäl. Det 
kan bero på osäkerhet inför begreppet och vad som krävs men det kan även vara för att 
upprätthålla det yttre oberoendet. Revisorerna menar att det går att rangordna 
oberoendeformerna det inre oberoendet är viktigare än det yttre. Vilket främst visas 
genom att revisorerna menar att om det rent faktiskt föreligger ett oberoende hos 
revisorn är det svårt eller omöjligt att reparera, vilket leder till att uppdraget måste 
avböjas eller avlutas. Däremot är brister i det yttre oberoendet oftast möjliga att reparera 
främst genom dokumentation men även genom att revisorn byts ut eller att ett annat 
kontor används. Vidare kan revisorerna anses vara försiktiga gällande det yttre 
oberoendet, revisorerna menar att de hellre avböjer ett uppseendeväckande uppdrag än 
att riskera negativ publicitet trots att kriterierna för oberoendet är uppfyllda. Revisorerna 
menar vidare att företagets storlek har betydelse för det yttre oberoendet, detta eftersom 
ett litet företag har få intressenter medan ett stort noterat företag har fler intressenter. 
Därav kan brister i det yttre oberoendet vid revision av ett mindre företag bortses ifrån, 
medan liknande brister vid revision av ett stort noterat företag måste repareras. 
Sammantaget verkar oberoendebegreppet vara väl förankrat hos revisorerna då deras 
uppfattningar stämmer väl överens med teorierna om begreppet.  
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7.2 Självgranskningshot 

 
Våra intervjupersoner var eniga om att rådgivning är frågeställningar av okomplicerad 
natur och av mindre omfattning. Medan konsultuppdrag är när revisorn hjälper företaget 
med att fatta beslut. Detta överensstämmer bra med den uppfattning som vi fick när vi 
läste teorin. 
 
De tre revisorerna som deltog i intervjun verkar vara överens om att det vanligaste 
självgranskningshotet är när de själva eller någon ur revisionsgruppen har hjälpt en 
klient för mycket med redovisningen vilket de sedan granskar. Detta kan bero på att 
revisorn i en del fall mer eller mindre blir tvungna att hjälpa företaget med något som de 
egentligen inte borde ha gjort.  
 
Under intervjuerna framkom det att de stora klienterna är medvetna om oberoende 
problematiken och tänker i större utsträckning på detta när de vill ha råd i olika frågor. 
Detta främst för att dålig publicitet inte är bra för företaget då intressenterna kan börja 
vända sig mot företaget. Är både revisorn och det reviderade företaget medveten om 
problematiken blir det mycket lättare att undvika situationer som kan påverka 
oberoendet. Detta anser vi vara en positiv utveckling då det indikerar att branschen 
klarar av  att granska sig själva. Företagens medvetenhet om oberoendeproblematiken 
har även påverkats genom den massmediala uppmärksamhet som olika skandaler runt 
om i världen genererat, företagen torde inte vilja bli jämförda med någon av de företag 
som varit inblandade i dessa skandaler. 
 
Ett krav som ställs på revisorn är att hans eller hennes kompetens ska kunna utnyttjas 
för rådgivning. När en revisor ger råd till en revisionsklient måste han eller hon dra en 
gräns för vad som är revisionsnära tjänster och inte. Detta är inget som lagstiftaren har 
dragit en klar gräns över, utan denna består av en gråzon som revisorerna tycker är svår 
att tyda och som de får ta ställning till från fall till fall. Praxis och rekommendationer 
skall utvecklas utifrån revisorsorganisationernas uttalande och lagstiftning. Sedan måste 
dessa uttalande bestämmas av tillsynsmyndigheten och slutligen av ett 
domstolsavgörande. I och med att lagen ännu inte har använts så länge befinner 
revisorerna sig i ett stadium där praxis inte är fullt utarbetad och där de emellanåt provar 
var gränsen kan gå. Revisorerna anser att det främst är de mindre företagen som har 
brist på kompetens och som inte har någon på sitt företag att diskutera frågeställningen 
med som det vanligast uppstår problem. Revisorns roll till klienten kan då bli att 
fungera som ett bollplank åt klienten. Om revisorn får agera som ett bollplank åt 
klienten kan det bli problem med att klassificera om det är ett tilläggsuppdrag eller inte. 
En annan anledning till att revisorn utsätts för detta är att det för det lilla företaget skulle 
vara ytterst olönsamt att rådfråga någon annan som inte är insatt i företaget. Detta med 
tanke på att den eller de personerna först måste sätta sig in i företaget för att erhålla den 
kunskap som revisorn redan besitter för att lösa frågeställningarna. Oftast handlar det 
om något som skulle ta revisorn en timme eller två att hantera. En av revisorerna 
påpekar även om det inte sägs till klienten att exempelvis köpa ett företag så kan 
tystnaden uppfattas som ett klartecken då klienten tänker att revisorn skulle sagt ifrån 
om det vore en dålig affär. Därför menar revisorn att passivitet kan uppfattas av klienten 
som ett råd i motsatt riktning. Därav tycker revisorn att det är viktigt att ge klienten flera 
alternativ vid rådgivningen för att undvika att ta beslut åt klienten. Det är tack vare 
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problem som dessa som vi tror FAR, SRS samt revisorerna arbetar för att få så mycket 
som möjligt att vara revisionsnära tjänster. En sådan inställning anser vi kunna äventyra 
revisorns oberoende då denna inställning fokuserar snarare på revisionsbyråernas 
intäktsmöjligheter än att ge en korrekt revision. Vilket även kan resultera i att revisorn 
inbjuds att försöka töja på gränserna på bekostnad av en oberoende ställning. Förvisso 
är det bra att revisorerna klarlägger det revisionsmöjliga utrymmet genom att pröva 
lagstiftningen. Men nackdelen med detta förfarande är sannolikt att flertalet av dessa 
fall kommer att uppmärksammas av Revisorsnämnden, vilket kan leda till en 
undermålig revision. 
 
Ett nyckelord som används när det gäller gränsdragningen är väsentlig, frågeställningen 
får inte vara av väsentlig karaktär. Vad som är väsentligt skiljer sig från fall till fall, det 
som är väsentligt för det ena företaget behöver inte vara väsentligt för det andra. Det är 
alltså bland annat beroende på företagets storlek och verksamhet. Revisorns 
yrkeserfarenhet, kompetens och sunda förnuft bidrar till att de kan dra gränsen för vad 
som är väsentligt. Detta resonemang tillämpas även när revisorn gör skönsmässiga 
bedömningar där valet mellan olika lösningar har stor betydelse för ställning och 
resultat i det reviderade företaget. I och med detta krävs det att revisorn har hög 
integritet och att han eller hon utför arbetet enligt god revisionssed. Vidare går det att 
ifrågasätta huruvida revisorerna följer detta eller finns det revisorer som avviker. Det 
torde sannolikt finnas revisorer som inte agerar i enlighet med god revisionssed då 
sannolikheten för sanktioner är väldigt låg. 

7.3 Motåtgärder 

Det finns möjlighet för revisorn att eliminera självgranskningshot genom att 
revisionsbyrån tillämpar generella och i vissa fall individuella motåtgärder beroende på 
hur starkt hotet är. Några generella motåtgärder som vi tidigare beskrivit och som 
revisorerna som vi intervjuade tog upp är bland annat, återkommande utbildning, rutiner 
så att medarbetare konsulterar ansvarig revisor eller annan revisor i oberoende frågor, 
byråinterna kvalitetssäkringssystem, organisatorisk uppdelning så att rådgivnings- och 
revisionsuppdrag inte handläggs av samma personal samt branschorganisationernas 
kvalitetskontroll. Dessa åtgärder har haft i syfte att upptäcka självgranskningshot och 
om möjligt eliminera dessa. 
 
Det framkom i en av intervjuerna att det finns en nationell oberoende policy som 
hanterar jävsfrågor. I den nationella policyn står det vad revisorn får göra och inte göra. 
Det finns även en databas där det registreras vilken svårighetsgrad som rådgivningen 
har haft. Detta görs för att den ansvarige revisorn skall kunna ta del i vad medarbetarna 
har gjort för att han eller hon kritiskt skall kunna utföra sitt arbete även när medarbetare 
vid revisionsbyrån har gett råd till klienten. Sedan ska den ansvariga revisorn göra en 
bedömning om uppdraget kan behållas. Grunden för bedömningen ska baseras på sunt 
förnuft. Motåtgärderna behöver ej vara mer omfattande än vad som krävs för att nå en 
rimlig nivå på självgranskningshotet. Den rimliga nivån måste bedömas med beaktande 
av effektivitet och kostnader för motåtgärder. Kostnaderna kan dock inte leda till att 
revisorn avstår från att vidta motåtgärder. Revisionsbyråernas arbetsrutiner kan i detta 
fall anse stödja revisorns oberoende då det finns datasystem där viktig information 
registreras och som den ansvariga revisorn tar del av. Om det inte hade funnits sådana 
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system skulle det för den ansvariga revisorn vara svårt att göra någon bedömning om 
uppdraget kan behållas, samt att det förmodligen underlättar arbetet för dem väsentligt. 
 
Det finns inte någon möjlighet i vare sig lag eller förarbeten att noggrant beskriva de 
åtgärder som revisorn kan använda sig av för att eliminera hot mot hans eller hennes 
oberoende. Åtgärderna måste sättas i relation till god revisorssed, vilket innebär att de 
skall utvecklas utifrån FAR och SRS uttalande. Sedan måste dessa uttalande bestämmas 
av tillsynsmyndighetens praxis och slutligen av ett domstolsavgörande. Med andra ord 
kan inte revisorerna vara för försiktiga när det gäller att pröva gränserna för då kommer 
det att dröja innan vi har en väl utarbetad praxis i Sverige. Att det inte finns noggrant 
beskrivna åtgärder i lag eller förarbeten anser vi vara bra då det sannolikt skulle 
resultera i en stelbent och ofullständig lagstiftning. Det är även bra att det finns 
generalklausuler som täcker alla situationer då revisorn kan vara beroende.  
 
Ett annat problem som fångat vår uppmärksamhet är det faktum att varken FAR eller 
SRS ger några exempel när revisorn ska avsäga sig ett uppdrag. När vi läste vad dessa 
organ har skrivit fick vi uppfattningen av att revisorn i princip kan ge vilken rådgivning 
som helst då det finns motåtgärder som ska kunna eliminera eller minska hotet till en 
rimlig nivå. Detta känns väldigt konstigt för oss då vi antog när vi började läsa teorin att 
lagstiftningen inneburit en väsentlig skärpning för branschen. Detta antog vi då de stora 
byråerna sålt av eller avvecklat flera verksamhetsgrenar. Det verkar dock som att en 
skärpning har gjorts men den verkar behöva höjas ytterligare något steg för att säkra 
revisorns oberoende.  
 
Under intervjuerna har det framkommit att generella motåtgärder är en viktig faktor för 
att kunna eliminera hot mot oberoendet. Enligt en av revisorerna används dessa 
generella åtgärder som ett ramverk på byrån, vilket medför att kvalitén på arbetet kan 
säkerställas. De individuella motåtgärderna används bara vid specifika och enstaka fall 
av svårartad karaktär.  Något som då blir intressant att beakta är att FAR tyckte att de 
generella motåtgärderna tonades ner i utredningen (SOU 1999:43). FAR hänvisar till de 
detaljerade reglerna om redovisningsjäv i Revisorsnämndens egna föreskrifter, 6-9 §§ 
RNFS 1997:1 och regler av liknande innebörd i motsvarande äldre författningar sedan 
1973. FAR ville med detta visa på att arbetsfördelningen inom en byrå är en viktig 
åtgärd för att motverka självgranskningshot. Självklart vill FAR och andra 
intresseorganisationer inom revisionsområdet kunna utföra konsultuppdrag i en så hög 
utsträckning som möjligt, vilket har framkommit under intervjuerna och detta är även 
vår allmänna uppfattning. Skillnaden mellan Utredningen och FAR är alltså naturlig 
med tanke på att det handlar om två olika instanser med olika intressen. Frågan blir då 
istället om intresseorganisationerna tolkar lagen på ett sådant vis att revisorerna kan ta 
uppdrag och utföra sådan rådgivning/konsultation som de egentligen inte skulle kunna 
utan att hota sitt oberoende. 
 
När det gäller problematiken med att ta konsultuppdrag för klienter som inte är 
revisionsklienter är det första problemet att det inte är tillåtet att ta revisionsuppdrag av 
klienten de närmsta tre åren efter att konsultuppdraget är slutfört just med anledningen 
att revisorn kan hamna i en självgranskningssituation. Under intervjuerna insåg vi att 
det inte förekom att revisorerna satte sig i sådana situationer att de skulle kunna bli 
tvungna att avsäga sig uppdrag. Däremot tror vi att det är desto vanligare att de tackar 
nej till uppdrag eller att de väljer att inte lämna offerter på dem då det finns för stor risk 
att de just ska få avsäga sig uppdraget. Det finns dock uppdrag som tas där revisorn 
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hamnar i självgranskningssituationer som inte är av allvarligare art och då räcker det 
med generella motåtgärder och i vissa fall individuella. Tack vare att uppdrag som 
kräver motåtgärder tas måste dessa fungera bra inom revisionsbyrån därför finns det 
folk som ständigt jobbar med att förbättra och ser till att de tillämpas korrekt. Efter 
intervjuerna började vi fundera på om motåtgärderna hjälper i alla situationer eller om 
det bara är något som görs för att det skall se bra ut eftersom det inte förekommit fler 
fall där revisorn avsäger sig uppdrag. Det måste förekomma tillfällen då revisorn gör en 
felbedömning när han eller hon tar ett uppdrag och ger lite för mycket och ingående 
rådgivning, som kanske inte går att reparera i tillräcklig grad med hjälp av 
motåtgärderna. Detta är något som vi inte kan undersöka själva men som vore intressant 
för fortsatta studier. 

7.4 Generellt 

I lagstiftningen står det att Revisorsnämnden ska agera när utomstående tredje man 
anser sig se att ett hot mot revisorns oberoende föreligger. Exempel på tredje man kan 
vara skattemyndigheten, klienter med flera men det är ju inte alltid som dessa kan eller 
vill se att revisorn är utsatt för ett självgranskningshot. När det gäller Revisorsnämnden 
och deras tillsyn över revisorerna får vi uppfattningen av att de inte gör stickprov i den 
omfattning som skulle vara lämpligt för ett organ som har i uppgift att upprätthålla en 
lag. Det verkar även som att Revisorsnämnden har fått en uppgift som i vår uppfattning 
verkar vara omöjlig att upprätthålla då denna myndighet är liten med endast 17 
anställda. I våra ögon verkar det därmed som att de inte kan på grund av bristande 
resurser utföra ett tillräckligt stort antal stickprov och undersökningar. Med andra ord 
anser vi att Revisorsnämnden måste få större resurser för att de ska kunna fungera 
tillfredsställande  i det syfte som det måste vara menat att de skulle ha. Men sedan i 
vilken omfattning som är rimlig är svår att säga då det inte finns någon mening med att 
göra ständiga kontroller då det blir på tok för dyrt samt att det alltid kommer finnas 
revisorer som agerar emot lagar och rekommendationer oavsett hur omfattande 
Revisorsnämndens undersökningar är.  
 
Vidare verkar det orimligt att revisorn ska behålla dokumentationen på byrån. Det vore 
av största vikt att Revisorsnämnden åtminstone erhöll en kopia på dokumentationen så 
att de kan ha en någorlunda överblick över vad som försiggår. Detta med tanke på att 
dokumentationen är viktig vid fastställning om revisorn är oberoende eller inte. Enligt 
FAR skall dokumentationen vara färdig senast den dag då revisionsberättelsen eller 
annat utlåtande lämnas av revisorn. De revisorer som vi intervjuade tror att det 
förekommer en del fall där revisorer inte uppfyller detta krav. Det är även i våra ögon 
oroväckande att det finns en trend att dokumentera så lite som möjligt samt det faktum 
att revisorn har möjligheten att fylla i dokumentationen efter att Revisorsnämnden hört 
av sig. Det borde ligga i allas intressen att revisorn är oberoende då det skapar 
effektivitet samt andra positiva effekter som i sista hand bidrar till den allmänna 
effektiviteten på kapitalmarknaden.  
 
Sedan kan man undra om FAR och SRS har tolkat lagen rätt. Av det som framgick av 
intervjuerna verkar det som att det egentligen inte har blivit någon större förändring 
förutom just dokumentationen. Detta har diskuterats i en mängd artiklar. Där många 
debattörer menar att den nya lagstiftningen innebär en lättnad för revisorerna. Ulf 
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Gometz är av en helt annan åsikt i sin artikel och menar att den nya lagstiftningen 
innebär en skärpning för revisorerna. Detta kan ha sitt ursprung  i att tolkningarna som 
gjorts av FAR eller SRS inte har lyckats fånga det lagstiftaren har varit ute efter. Ulf 
Gometz har även gjort antydningar åt att detta skulle kunna vara fallet. Det finns både 
för- och nackdelar med att lagen är utformad som den är. En av revisorerna menar att en 
fördel är att lagstiftningen kan följa utvecklingen i samhället samt att den inte behöver 
ändras i lika stor omfattning som den skulle behövas om den inte var utformad som ett 
ramverk. Vidare menar han att en nackdel är att medborgare kan ha svårt att tolka en 
oklar lag som denna. Risken med att utforma lagen som ett ramverk är då att det kan bli 
feltolkningar när en intresseorganisation är med och framarbetar praxis som i det här 
fallet.   
 
Revisorerna som deltog i våra intervjuer anser att proportionerna mellan revisions- och 
konsultuppdrag inte har förändrats sedan den nya lagen trädde i kraft. De sa dock att 
branschen hade förväntningar om att revisionsarvodena skulle gå upp, men så har inte 
fallet blivit och anledningen till detta kan vara att konkurrensen mellan 
revisionsbyråerna fortfarande är hög. De fall som uppmärksammats i media att 
revisionsföretagen har betydligt större konsultarvoden än revisionsarvoden beror på att 
företagen har haft stora problem och därmed behövt mycket hjälp. Revisorerna menar 
att även om konsultuppdragen är de som ger mest pengar är det ändå 
revisionsuppdragen som är den stabila inkomstkällan vilket är naturligt då det är 
revisionen som är kärnverksamheten. 
 
Något som nämndes under ett par olika frågor är att revisorn tänker på hur  olika 
situationer uppfattas av en utomstående. Detta kan vara fall där byrån har små 
revisionsarvoden i förhållanden till konsultarvodena. Även om detta är helt legitimt så 
är rubriken som de utomstående ser just det att arvodena skiljer sig väsentligt åt. Det har 
därigenom blivit på det viset att byråer undviker sådana situationer. Det kan även vara 
situationer då en utomstående tredje man anser sig se att revisorn granskar sig själv. 
Detta kan ske utan att den ansvariga revisorn kan se något självgranskningshot. En av 
revisorerna anser då att det gäller att vara försiktig när man tar uppdraget. Detta för att  
undvika de följder som kan uppstå då det är både kostsamt och ger dåligt rykte för en 
byrå att hamna hos Revisorsnämnden i disciplinärenden. Ibland anser dock revisor 1 att 
det är värt att ha kvar uppdraget fastän de får lägga ner tid och pengar på att försvara 
sig. 
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8 Slutsats 

I detta avslutande kapitel presenterar vi de slutsatser som vi kommit fram till och ger 
förslag på fortsatta studier.  

 
Sammantaget verkar oberoendebegreppet vara väl förankrat hos revisorerna då deras 
uppfattningar stämmer väl överens med teorierna om begreppet. Dock förefaller 
revisorerna vara mer försiktiga vid mer komplicerade situationer och i dessa fall söka 
stöd genom intern granskning och nätverk. Vi anser att denna försiktighet baseras dels 
på att upprätthålla det yttre oberoendet men även osäkerheten inför begreppet. Detta 
borde innebära att ytterliggare utbildning både gällande revisorskåren och studenter bör 
utökas. 
 
Skulle det vara så att revisionsorganisationerna samt de stora byråerna arbetar för att få 
så mycket som möjligt att vara revisionsnära tjänster. En sådan inställning tror vi 
kommer leda till att revisorn äventyrar sin oberoende ställning. Förvisso är det bra att 
revisorerna klarlägger det revisionsmöjliga utrymmet genom att pröva lagstiftningen. 
Sådana prövningar kan leda till Revisorsnämnden eller utomstående agerar. Dock torde 
det sannolikt finnas revisorer som inte upprätthåller god revisionssed då sannolikheten 
för sanktioner är väldigt låg.  
 
Något som bör beaktas är att revisionsorganisationerna och utredningen har olika 
intressen. Revisionsorganisationerna strävar efter att utföra så mycket konsult tjänster 
som möjligt samt att säkra revisorns oberoende. Medan utredningens mål är först och 
främst att säkra oberoendet. Frågan blir då om intresseorganisationerna tolkar lagen på 
ett sådant sätt att revisorerna kan ta uppdrag och utföra sådan rådgivning/konsultation 
som de egentligen inte skulle kunna utan att hota sitt oberoende. Vi anser att detta 
förhållande både innebär fördelar och nackdelar i stort med tanke på flexibiliteten i 
lagstiftningen, dock innebär det sannolikt att oberoendeproblematiken ökar då 
revisionsorganisationerna inte har samma fokus som lagstiftaren. Vidare anser vi dock 
att lagstiftningen är utformad på ett bra sätt då den inte blir stelbent och ofullständig. 
Det är även bra att det finns generalklausuler som täcker alla situationer då revisorn kan 
vara beroende. 
 
Vidare kan vi dra slutsatsen att revisorerna inte accepterar uppdrag som de kan bli 
tvungna att avsäga. Om revisorn vet att byrån har väl fungerande motåtgärder som 
eliminerar självgranskningshotet går det dock att acceptera uppdrag av denna art. Det 
verkar som att revisorerna inte har några problem med att eliminera 
självgranskningshotet med tanke på att revisorerna endast i marginell omfattning har 
avsagt sig uppdrag. Det kan dock inte uteslutas att detta förhållande beror på 
revisionsbyråernas försiktighet att anta uppdrag som de kan bli tvungna att avsäga.  
 
Revisorsnämnden har dock inte i en tillräcklig omfattning en möjlighet att fungera som 
ett kontrollorgan. Detta baseras främst på att Revisorsnämnden endast utför ett antal 
opåkallade stickprov samt däröver endast agerar på förekommande anledningar. Detta 
förstärks ytterliggare på att Revisorsnämnden endast har begränsade resurser och att 
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dess kontrollerande funktion endast innefattar en del av verksamheten. Revisorerna har 
uttryckt farhågor över att den låga sanktionsrisken motverkar den skärpning på området 
som de nya reglerna inneburit. Vi anser därför att Revisorsnämnden bör få ökade 
möjligheter att kontrollera utförda revisioner, för att positivt förstärka de effekter som 
den nya lagstiftningen åstadkommit. Vidare är det oroande att  revisorn ska behålla 
dokumentationen på byrån då detta ger revisorn en möjlighet att fylla i 
dokumentationen efter det att Revisorsnämnden hört av sig. Därmed vore det av största 
vikt att Revisorsnämnden åtminstone erhöll en kopia på dokumentationen så att de kan 
ha en förhållandevis större möjlighet att överblicka vad som försiggår. 
 
Något som nämndes under ett par olika frågor är att revisorn tänker på hur olika 
situationer uppfattas av en utomstående. Detta kan vara fall där byrån har små 
revisionsarvoden i förhållanden till konsultarvodena. Detta har enligt revisorerna 
inneburit att byråerna i allt för stor mån tar hänsyn till den massmediala 
uppmärksamheten och därmed agerar mer försiktigt än vad situationen kräver. Vi anser 
dock att den massmediala uppmärksamheten i stort påverkat revisorernas oberoende 
positivt. Detta baseras främst på att debatten till viss del drivits av den massmediala 
uppmärksamheten, samt att mediernas bevakning av revisionen till viss del kompletterar 
Revisorsnämndens kontrollerande funktion. Det har även fått effekten att klienterna 
själva blivit medvetna om oberoendeproblematiken. Vi anser dock att dessa effekter till 
största del uppkommer i större företag.  Vidare kan revisorernas försiktighet förklaras 
av rädsla att hamna i disciplinärende då detta både är kostsamt och tidsödande. Enligt 
revisorerna finns det tillfällen när revisionsbyrån i syfte att dels behålla kunden samt att 
skapa praxis tar en större risk att utsättas för både massmedial uppmärksamhet och att 
hamna i disciplinnämnden. 
 
Gällande det framtida harmoniseringsarbetet torde kommissionen mena att 
rekommendationen om revisorers oberoende i EU är ett ramverk ur vilket en 
harmonisering av området skall uppstå.  Kommissionen avser dock att se över resultatet 
i detta hänseende efter tre år. Sannolikt kommer resultatet att vägas mot de 
grundläggande syftena med införandet av rekommendationen vilket är en eftersträvad 
positiv effekt på den inre marknaden. Detta innebär att intressenter i medlemsländerna 
bör kunna använda företagens redovisningar vid till exempel investeringsbeslut och att 
årsredovisningar åtnjuter trovärdighet över nationsgränserna inom unionen. EU-
rekommendationen innehåller dock endast minimiregler, vilket innebär att enskilda 
medlemsländer kan lägga till strängare nationella regler. En del av tanken bakom en 
harmonisering av oberoenderegler riskerar emellertid att gå förlorad om nationella 
avvikelser införs i större omfattning. Vidare torde det faktum att rekommendation inte 
har någon direkt rättsverkan innebära svårigheter för en harmonisering. Frågan är dock 
om det vilande arbetet med det femte bolagsdirektivet kan återupptas om 
medlemsstaterna inte harmoniserar området. Då de fyra friheterna är själva kärnan i 
gemenskapen och kommissionen menar att situationen hotar dessa finns det all 
anledning att tro att kommissionen kommer att agera. Därav kommer sannolikt området 
att regleras i direktiv om medlemsländerna inte harmoniserar på ett sätt som uppfyller 
syftet med rekommendationen. Revisorerna anser att det är positivt att revisionen får 
utvecklas genom rekommendationer och praxis. I empirin har det kommit fram att den 
otydlighet som förknippas med ramlagstiftning får anses vara underordnat de fördelar 
som en flexibel lagstiftning medför. Dessa åsikter korrelerar väl med kommissionens 
arbete med att harmonisera området då detta arbete baseras på en modell bestående av 
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främst normgivning i form av ramlagstiftning, vilket ger branschen möjlighet att både 
påverka och utveckla regelmassan.  
 
Enligt revisorerna har dock analysmodellen och den nya revisorslagen inte förändrat 
situationen nämnvärt, den problematik som uppkommer i samband med att den 
granskade samtidigt är uppdragsgivare synes ligga i själva fenomenet. Därav kan man 
ifrågasätta EG, lagstiftarens och redovisningens olika intresseorganisationers passivitet 
genom att dessa inte analyserar fenomenet och efterfrågad effekt i sig och utifrån en 
sådan undersökning föreslå nya modeller att uppnå efterfrågad effekt. Istället har dessa 
aktörer fastnat i en föreställningsbild om fenomenet och genom olika förändringar i 
tillvägagångssätt försökt uppnå önskad effekt. Under de senaste åren har dock FSI-
modellen presenterats vilken angriper problematiken från ett annat perspektiv, då denna 
försöka lösa oberoendeproblematiken genom aktörsbyte. Innebär då FSI-modellen att 
oberoendeproblematiken helt försvinner. Sannolikt kommer problematiken till viss del 
att kvarstå gällande konsultverksamhet, dock torde försäkringsgivaren ha möjlighet att 
diktera villkor för den omfattning revisionsbyrån har möjlighet att låta företaget 
använda byråns konsulttjänster. Är då antagandena enligt FSI-modellen är rimliga i 
Sverige. Det är främst skadeståndsreglerna som väsentligen skiljer från de amerikanska. 
Skadeståndslagens avsaknad av hävstångeffekt innebär sannolikt att den Svenska lagen 
inte i samma mån som den amerikanska har möjlighet att vara en faktor i FSI-modellen. 
Vidare torde modellen vara komplicerad att applicera på icke noterade bolag, kommunal 
samt statlig revision där intressenterna inte agerar på en marknad på samma sätt. 
Sammantaget innebär FSI-modellen att oberoendeproblematiken till stor del kan 
elimineras. En eventuell svensk implementering skulle dock sannolikt vara mycket 
komplicerad. Främst beroende på att modellen främst är användbar på noterade bolag 
samt beroende på skillnader i skadeståndssystem samt att stora skiften i förfarande ofta 
leder till osäkerhet och förvirring.  
 

8.1 Förslag till vidare forskning 

Vad gällande framtida forskning finns flera uppslag med anknytning till de 
problemområden som avhandlats i detta arbete. Mest intressant vore en ingående studie 
av FSI-modellen som behandlade området utifrån lagstiftare, revisorer, försäkringsbolag 
och intressenter. Det skulle även vara intressant att mer ingående studera begreppet 
oberoende och mer djuplodande undersöka huruvida revisorernas föreställningar 
överensstämmer med teorierna. Vidare skulle även mer ingående studie av 
gemenskapens framtida harmoniseringsåtgärder på området vara intressant. Ytterligare 
område som skulle vara intressant att studera är huruvida motåtgärderna verkligen 
eliminerar hotet mot oberoendet. Eftersom vår studie endast omfattar ett fåtal 
respondenter kan vi inte fastställa några generella slutsatser. Därav vore det även 
intressant att genomföra en kvantitativ undersökning. 
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