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Syfte:    Syftet med uppsatsen är i första hand, att med hjälp av enkäter och  

egenutformade scenarier undersöka i vilken utsträckning det  

förekommer en gränsdragningsproblematik gällande fastställande  

av oberoende vid revisorernas prövning av de olika hoten i  

analysmodellen. I andra hand vill vi undersöka om revisorer anser  

att en utvidgad obligatorisk revisorsrotation för alla bolag kan bidra till att 

stärka oberoendet i situationer där gränsdragningsproblematik föreligger.  

      

Metod: Uppsatsen utgår ifrån en kvantitativ forskningsmetod samt har en deduktiv 

ansats.   

 

Teoretiskt synsätt: Uppsatsen redogör för relevanta teorier, definitioner och regelverk  

som kan kopplas till revisorers oberoende. FARs analysmodell  



skildras djupgående och vidare uppmärksammas revisorsrotation. 

Empiri:   Empirin består av kvantitativ data från vår enkätundersökning som  

presenteras genom tabeller, diagram och kommentarer från  

respondenterna. Vidare utökas denna del med intervjupersoners 

synpunkter beträffande enkätutfallet.    

 

Slutsatser:   Vår studie visar att det, i vår respondentgrupp, finns en    

gränsdragningsproblematik vid fastställande av oberoende i        

samband med revisorers prövning av hoten i analysmodellen, men dock 

inte gällande samtliga hot. Vi kan även påvisa att den allmänna 

inställningen till revisorsrotation, i vår respondentgrupp, är att rotation 

medför fler nackdelar än fördelar. Vi kan dock påvisa att en minoritet av 

respondenterna ställer sig positiva till revisorsrotation.  

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
      

Title:   The independence threats in the analysis model 

- A quantitative study of the demarcation problems in the auditors' 

assessments and the effect of the auditor-rotation on auditors’ 

independence 
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Five keywords:  Auditor, independence, independence threat, demarcation problems, 

auditor rotation.  

 

Purpose:  The purpose of this paper is primarily, with the help of self-designed 

scenarios in questionnaires, to examine to which extent the problem of 

demarcation occurs when determining auditors independence in regard to 

various threats in the analysis model. Furthermore, we look into whether 

or not the auditors think an expanded mandatory auditor rotation for all 

companies can contribute to strengthen the independence in situations 

where problems of demarcation exists. 

 

Method:  In the thesis, we use a qualitative research metod with a deductive 

approach.  

 



Theoretical approach:  The thesis describes relevant theories, definitions and frameworks     

connected to auditor independence. Further, the FAR analysis model is    

described in depth. Furthermore we describe the auditor rotation.  

 

Empiricism:  The empirical material consists of quantitative data from the conducted 

survey which is presented through tables, charts and comments from the 

respondents. The depth of the analysis is expanded using the 

respondents comments regarding the actual survey results. 

  
Conclusions:  The study shows that there are some demarcation problems when 

determining the auditors independence in regard to various threats in 

the analysis model, but not for all threats. Further, we also found that 

the overall opinion of the respondent group, was that auditor rotation is 

more disadvantageous than advantageous. Despite this however, a 

minority of the respondents were in fact positive towards it. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Den uppmärksammade Enron-skandalen i USA år 2001, har bidragit till att oberoendefrågan 

rörande revisorer hamnat i blickfånget. Skandalen är ett välkänt exempel på hur en väletablerad 

vänskapsrelation mellan en revisor/revisionsbyrå och företagsledningen hos en klient kan övergå 

till ett riskfyllt beteende. Förväntningarna från aktieägarna och andra intressenter har sedan dess 

ökat och omgivningen har ställt hårdare krav på att revisorer ska kunna säkerställa oberoendet 

gentemot sina uppdragsgivare (Cullinan, 2004). Revisorer ska uppfattas som en länk mellan den 

granskade klienten och klientens olika intressenter, såsom banker och aktieägare. Revisorns 

utlåtande kring företagets räkenskaper är en kvalitetsstämpel gentemot tredje man 

(Revisorsnämnden, 2014). 

 

Oberoendeproblematiken för revisorer är inget nytt fenomen. Samhällets intressenter förutsätter 

att de årsredovisningar som publiceras ger en rättvisande bild av företags ekonomiska ställning. 

Om revisorn är, affärs- och relationsmässigt, för nära en klient kan det hota revisorns oberoende 

och är inte förenligt med den lag som förespråkas (Bångman, 2013).  

 

I januari 2002 trädde revisorslagen (2001:883) i kraft med tillhörande analysmodell som har 

utfärdats av FAR. Lagen och analysmodellen ska säkerställa att varje revisionsuppdrag 

genomförs med opartiskhet, självständighet och objektivitet. Enligt bestämmelser ska en revisor 

inför varje nytt uppdrag, samt löpande under ett pågående uppdrag, genomföra en 

oberoendeanalys enligt de steg som analysmodellen beskriver. I första hand ska revisorn pröva 

om det föreligger sådana omständigheter som kan rubba intressenternas företroende för denne. 

Modellen ger även exempel på fem hotsituationer där en revisors oberoende kan ifrågasättas. 

Vidare ska det redogöras för vilka motåtgärder som har vidtagits för att eliminera eventuella hot 

och slutligen ska analysen dokumenteras (Revisorsnämnden, 2014). 

 

År 2009 infördes en ny regel där man begränsar en revisors uppdragstid till sju år i följd samt 

förbjuder denne att delta i revisionen av samma bolag om inte minst två år förflutit sedan 

revisionsuppdraget avslutades. Lagen omfattar bolag vars värdepapper är upptagna till handel på 
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en reglerad marknad (SFS 2009:565). Dessa regler om revisorsrotation syftade också till att 

stärka revisorernas oberoende och säkerställa intressenternas förtroende (SOU 2007:56).  

       

1.2 Problematisering 
Som hjälp till revisorerna vid bedömning om en oberoende- eller beroendeställning föreligger 

finns idag analysmodellen. Modellen bygger till viss del på att revisorerna själva måste göra 

ställningstaganden och tolka hur olika faktorer kan påverka oberoendet. Detta innebär att 

analysmodellen främst kan ses som vägledande för att revisorn ska kunna konstatera sitt 

oberoende eller beroende. Gränsdragningsproblematiken tar form när det blir komplicerat att 

avgöra om en orsak eller en situation kan leda till att ett hot mot oberoendet till slut kan bli så 

starkt att revisorns roll övergår till att bli beroendestyrd. Frågan är om hoten ses på liknande sätt 

av revisorer eller om det förekommer individualitet i utvärdering och ställningstaganden. Det är 

av vikt att revisorer gör samma bedömningar i situationer där beroendet kan ifrågasättas och 

problematik uppkommer då revisorer har en differentierad syn på analysmodellens beskrivning 

av oberoendehoten. 

 

Obligatorisk revisorsrotation är ännu en åtgärd som infördes för att ytterligare stärka revisorns 

oberoendeställning. Regeln finns idag enbart för revisorer som arbetar med revision av 

börsnoterade bolag. Frågan är dock om införande av obligatorisk revisorsrotation för alla bolag 

hade hjälpt revisorer ytterligare i sin yrkesroll, genom att revisorns oberoende blir mindre hotat. 

Kan utökad revisorsrotation bidra till färre åtskilda bedömningar om huruvida ett beroende 

föreligger? Eller ser revisorerna inte tillräckligt med positiva konsekvenser med rotationen för att 

det ska väga upp mot de negativa konsekvenserna som revisorsrotation medför?    

        

1.3 Frågeställning 
Gör revisorer likartade bedömningar av faktorer som kan påverka oberoendet med utgångspunkt 

i analysmodellens olika oberoendehot? Kan revisorsrotation komplettera analysmodellen genom 

att reducera oberoendehoten och därav stärka en revisors oberoendeställning? 
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1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är i första hand, att med hjälp av enkäter och egenutformade scenarier 

undersöka i vilken utsträckning det förekommer en gränsdragningsproblematik gällande 

fastställande av oberoende vid revisorernas prövning av de olika hoten i analysmodellen. I andra 

hand vill vi undersöka om revisorer anser att en utvidgad obligatorisk revisorsrotation för alla 

bolag kan bidra till att stärka oberoendet i situationer där gränsdragningsproblematik föreligger. 

 

1.5 Avgränsningar 
På grund av uppsatsens storleks- och tidsmässiga begränsning har vi har valt att fokuserar på hur 

oberoendeproblematiken ter sig i Sverige och därmed berörs endast det internationella omfånget 

i begränsad utsträckning. Därav kommer vi främst att fokusera på den svenska analysmodellen 

som verktyg för säkerställande av en revisors oberoende. Svenska regelverk som behandlar 

beroendeproblematiken samt EU-direktivet, 2006/43/EG, som revisorsrotation för börsnoterade 

bolag grundas på, är andra verktyg som har använts. Gällande revisorsrotation har vi bortsett från 

det externa perspektivet som behandlar rotation mellan revisionsbyråer. Vi lägger fokus på 

rotation av revisorer, då vi ansåg denna utgångspunkt vara mest intressant för oss att undersöka. 

 

1.6 Rapportens fortsatta disposition 
Kapitel 2: Metod 

I uppsatsens andra kapitel redogör vi för valet av metod och metodansats. Där beskrivs hur den 

kvantitativa studien, som genomfördes genom enkäter, har konstruerats samt redogörs för 

kvalitetssäkrande- och uppföljningsprocesser som gjorts genom intervjuer. Även vårt urval av 

respondenter samt en litteraturstudie presenteras i detta kapitel. Sista delen behandlar uppsatsens 

trovärdighet samt beskriver de metodproblem som uppkommit.  

 

Kapitel 3: Teori och regelverk 

I detta kapitel redogörs relevanta teorier och regelverk. Teorierna som skildras är principal agent-

teorin, ekonomiska incitamentmodellen och intressentmodellen. Regelverken redogör för 

definitionen av revisorn som oberoende part samt vad lagar och regler säger beträffande 
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oberoendet. Därefter presenteras analysmodellens samtliga steg samt införande av 

revisorsrotation i Sverige. 

 

Kapitel 4: Enkätresultat 

I det fjärde kapitlet redovisas utfallet av den genomförda empiriska studien genom diagram och 

kommentarer från enkätrespondenter. Här redogör vi även för hur intervjupersoner 

kommenterade enkätutfallet i samband med två uppföljningsintervjuer. 

 

Kapitel 5: Analys och slutsatser 

I uppsatsens sista kapitel knyts resultatet ihop med tillhörande teori och går djupgående in på 

revisorernas ståndpunkter samt vår egna återspegling. I kapitlet förenas även det resultat som 

framkommit tillsammans med uppsatsens inledande syfte. Därefter ger vi förslag på vidare 

forskning inom området. 

  

 2. Metod 
Syftet med vårt arbete är att se huruvida det förekommer problematik vid fastställande av oberoende från 

revisorernas perspektiv samt om revisorsrotation kan stärka oberoendet där problem föreligger. I detta 

avsnitt kommer vi att presentera och motivera vårt tillvägagångssätt vad gäller insamling och analys av 

data. 

 

2.1 Metodval & metodansats  
För att uppnå syftet med uppsatsen ansåg vi, med bakgrund av Larsens (2009) redogörelse, att en 

kvantitativ undersökningsmetod var mest relevant för att ha möjlighet att generalisera vårt utfall. 

Vi har därmed valt att göra en enkätundersökning som är baserad på scenarier och som skickas 

till yrkesverksamma revisorer. Till skillnad från personliga intervjuer, som ger ett begränsat 

urval, ger detta oss fördelen att få ett urval som är spritt i geografisk bemärkelse. Vårt 

tillvägagångssätt gör det även mer genomförbart att täcka in svar från ett större antal 

respondenter än vad som hade varit möjligt, med tanke på uppsatsens tidsbegränsning, om 

samma data samlades in med hjälp av personliga intervjuer (Bryman & Bell, 2013). Enligt 

Bryman & Bell (2013) är ett vanligt förekommande problem med bortfall att de personer som 
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inte väljer att delta skiljer sig från respondentgruppen och detta kan medföra att utfallet inte 

motsvaras av en representativ grupp 

 

Efter genomförandet av enkätundersökningen har viss information presenterats i diagram och 

siffror vilket sätter kvantitativ prägel på studien. Därefter har personliga uppföljningsintervjuer 

genomförts. Intervjuerna syftade till att diskutera och utvärdera det uppkomna utfallet av 

enkätrespondenterna. Även kompletterande frågor ställdes för att få ytterligare synpunkter och 

möjliga förklaringar till respektive utfall.   

 

Vidare har uppsatsen i förstahand ett deduktivt angreppsätt, då vi konsekvent har samlat in data 

och kommit fram till slutsatser genom att framförallt utgå ifrån befintliga regelverk samt 

existerande teorier. Vi ville således undersöka om redan befintliga teorier kunde hjälpa till att 

tydliggöra orsaken till utfallen i den experimentella ansats, i form av scenarier, som vi har använt 

oss av. Studien genomfördes alltså inte enligt den induktiva forskningsansatsen, som utgår ifrån 

att under studiens gång formge en ny teori (Bryman & Bell, 2013). 

 

2.2 Enkätens konstruktion 
Vår enkät är uppbyggd på ett sätt som gjorde att respondenterna lätt kunde överblicka hela 

enkäten innan de besvarade frågorna. Frågorna var inte beroende av varandra och därmed 

medförde ordningsföljden ingen effekt. För att eventuella respondenter inte skulle avskräckas 

från att delta, arbetade vi noggrant med enkätens utformning och design. Tanken var att den 

skulle ha en professionell layout och inte uppfattas som tidskrävande att besvara.  

Enkäten inleddes med bakgrundsfrågor om kön och yrkeserfarenhet. Detta gjordes för att samla 

in bakgrundsinformation om respondenten, som skulle kunna användas för att eventuellt påvisa 

kategoriseringsskillnader i vår analys. Vidare var enkäten tydligt utformad kring vårt syfte, där vi 

fokuserar på de oberoendehot som redogörs i analysmodellen. För att ta reda på om 

gränsdragningsproblematik föreligger, valde vi att utforma scenarier baserade på situationer där 

det kan finnas delade åsikter om huruvida oberoendehot för en revisor anses existera. Dessa 

frågor ansåg vi vara av stor vikt för vårt arbete och därav var de obligatoriska för respondenterna 

att besvara. Det fanns efter varje scenario ett kommentarsfält som gav respondenten möjlighet att 
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utveckla sitt svar. För de respondenter som ansåg att omständigheterna i ett scenario utgjorde ett 

hot mot revisorns oberoende eller för de som såg förhållandet som ett gränsfall ställdes en 

uppföljningsfråga, om revisorsrotation skulle kunna bidra till att oberoendet i likartade fall 

förstärktes. I ett fall gjorde vi bedömningen att någon gränsdragningsproblematik, om hot mot 

oberoendet, ej uppenbart kan existera och därför ställdes en fråga om hotet direkt kopplad till 

revisorsrotation. Enkäten avslutades med en öppen frivillig fråga, där respondenten fick 

möjlighet att argumentera för eller emot lagstadgande av obligatorisk revisorsrotation för alla 

bolag.     

För att väcka revisorernas intresse utformades ett väl genomarbetat följebrev. Följebrevet 

skickades personligen via e-post till varje enskild person med en kort presentation av oss och 

vårt syfte, samt introduktion och inbjudan till enkäten. Personligt adresserade utskick leder, 

förutom mindre bortfall, till en större säkerhet att rätt person besvarar enkäten (Bryman & Bell, 

2013). Som en intresseväckare betonade vi i meddelandet vår annorlunda utformning av enkäten, 

där vi använde scenarier av situationer som revisorer kan uppleva i sitt yrke. Vi utlovade även att 

svaren skulle behandlas konfidentiellt. 

Enkäten som användes vid den empiriska datainsamlingen genomgick förberedande processer 

för att säkerställa kvaliteten. I inledningsfasen utformades ett förslag på enkätens innehåll och 

struktur. Därefter förelåg ett möte med en tidigare yrkesverksam revisor. Mötet syftade till att 

utvärdera huruvida scenarierna, som framgick i enkäten, var tillräckligt väl utformade för att 

respondenterna skulle göra ett trovärdigt ställningstagande. Målet med mötet var även att 

“säkerställa” att scenariernas utformning inte ledde till ett visst uppenbart svarsval och därmed 

möjliggjordes skilda ställningstaganden bland respondenterna. Mötet ledde till enstaka 

förändringar av enkätens upplägg och innehåll. 

 

2.3 Urval av revisorer 
Den elektroniska enkäten skickades ut via e-post till 200 yrkesverksamma, godkända och 

auktoriserade, revisorer på olika orter. Storleken på urvalet för vårt utskick begränsades dock 

utav uppsatsens tidsmässiga resurser samt den tillgång till e-post adresser till relevanta mottagare 
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som vi kunde använda oss av. E-post adresser, till godkända och auktoriserade revisorer, valdes 

slumpmässigt ut via olika svenska revisionsbyråers hemsidor. Totalt sett består revisorskåren, 

med godkända och auktoriserade revisorer, av 67 procent män och 33 procent kvinnor 

(Revisorsnämnden, 2014). Vi valde att utgå ifrån urvalsramen och ha proportionellt samma 

könsfördelning i vårt urval för att det ska motsvara populationen och, i den mån det är möjligt, 

minska den skevhet som kan uppstå. I och med begränsningen att i förväg inte ha kunskap om de 

olika revisorernas yrkeserfarenhet eller ålder, förelåg ingen möjlighet att uppnå en proportionell 

fördelning i vårt urval i dessa kategorier. Enligt Bryman & Bell (2013) har påminnelser en 

påvisbar effekt på svarsfrekvensen och minskar bortfallet, därför skickades två stycken 

påminnelser ut till de individer som inte hade besvarat enkäten. Den rekommenderade tiden 

innan en påminnelse ska skickas är vanligtvis två veckor, vilket vi med tanke på studiens 

resursbegränsningar inte hade möjlighet att hålla oss till. Vi ansåg att det var rimligt att totalt 

hålla enkäten öppen i två veckor från första utskicket, eftersom trenden har visat att de flesta 

väljer att besluta om huruvida de ska delta eller utebli redan i samband med inbjudan eller någon 

dag därefter. Därför genomfördes första påminnelsen efter fyra arbetsdagar från första utskicket 

för att sedan följas upp av den andra påminnelsen ytterligare fyra dagar senare.  

 

2.4 Resultat- och analyspresentation 
Efter att ha samlat in enkätsvaren sammanställdes utfallen, enligt deskriptiv ansats, med hjälp av 

överskådliga tabeller och diagram som sedan utvidgades med respondenternas 

bakgrundsinformation. Resultatdelen kompletterades ytterligare med relevanta kommentarer från 

respondenterna, där de motiverade sina ställningstaganden. Därefter genomfördes en 

bortfallsanalys för att få utökad kunskap om våra respondenter och för att se om eventuell 

skevhet förekom samt för att avgöra om någon respondent skulle exkluderas. Svarsfrekvensen 

utgör den procentuella andel som har besvarat enkäten och bortfallet består såldes av dem som 

inte har svarat. Det kan vara problematiskt att beräkna dessa mått eftersom man delvis måste ta 

hänsyn till hur respondenterna har besvarat frågorna. Om det framkommer att en respondent har 

svarat på ett sätt som inte framstår som seriöst eller om denne har underlåtit sig att besvara ett 

flertal frågor, anses det rimligt att antingen utesluta respondentens svar helt eller att endast 

utesluta de frågor som anses sakna användbar grund (Bryman & Bell, 2013). 
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Efter resultatsammanställningen genomfördes två uppföljningsintervjuer, som syftade till att låta 

intervjupersonerna resonera kring möjliga orsaker till resultatet. Valet av intervjupersoner 

baserades på den differentiering av svar vi önskades uppnå. Därför valde vi ut två personer med 

olika yrkeserfarenhet i branschen. Intervjuperson 1 var en tidigare verksam revisor med närmare 

20 års erfarenhet i branschen och intervjuperson 2 var en nybliven revisor på en stor 

revisionsbyrå. Första intervjupersonen var även den som medverkade vid kvalitetssäkringen av 

vår enkät. Resultatet och utgången av uppföljningsintervjuerna diskuterades vidare i vår 

analysdel där utfallen kopplades samman med de relevanta teorierna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

2.5 Litteraturstudie  
En av de viktigaste uppgifterna i samband med en uppsatsskrivning är en genomgång av 

litteraturen på det område som man är intresserad av (Bryman & Bell, 2013). Vår litteraturstudie 

till teoriavsnittet inledde vi med att studera existerande litteratur som finns på området för att se 

vilka kunskaper som redan fördjupats, framförallt för att undvika att “uppfinna hjulet” på nytt. 

Därefter har vi använt oss av litteratur som vi främst funnit via Lunds universitets litteratur- och 

artikeldatabaser. Lovisa, Libris, Emerald, Business Source Complete och Google Scholar har 

använts. Nyckelord som vi har använt oss av vid sökning är auditor, auditor independence, 

oberoende, revisorns oberoende, auditor rotation, revisorsrotation. Även FAR Online har varit 

till stor hjälp för att hitta aktuell fakta till arbetets teoriavsnitt.  

 

Den teoretiska referensramen och regelverken har plockats fram utifrån relevansen för vårt syfte. 

Därför har vi valt att främst grunda arbetet på svensk lagstiftning, såsom aktiebolagslagen, 

revisorslagen och revisionslagen samt FARs analysmodell. För att få ytterligare infallsvinklar på 

hur revisorernas oberoende kan diskuteras har principal agent-teorin, intressentmodellen och den 

ekonomiska incitamentmodellen tillämpats. 

 

Svensk lagstiftning, och framförallt analysmodellen, har även legat till grund för utformning av 

de scenarier som enkäten bygger på. För att få en bredare förståelse för hur de olika 

oberoendehoten definieras har vi studerat befintlig litteratur som behandlar ämnet.  
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2.6 Bedömning av reliabilitet, validitet & generaliserbarhet 
Viktiga element vid uppförande av en uppsats är reliabilitet, validitet samt generaliserbarhet 

(Bryman & Bell, 2013).  

 

Reliabilitet utgår från hur tillförlitligt resultatet är, samt om resultatet hade blivit densamma om 

man utformade undersökningen på nytt. Stabilitet, som utgör en grundsten i reliabiliteten, är en 

viktig faktor för att resultatet ska vara pålitligt samt att svaren ska vara konsekventa och ej ske av 

en slump (Bryman & Bell, 2013). I vår studie är reliabilitet främst aktuellt i våra enkäter, där vi 

använder oss av en kvantitativ metod. För att få ett så stabilt och pålitligt resultat som möjligt har 

vi skickat ut vår enkät till ett stort antal godkända- och auktoriserade revisorer i hela Sverige. Vi 

har inte gjort någon grov avgränsning sett till revisionsbyråernas storlek, därmed har vi skickat ut 

enkäten till revisorer utan hänsyn tagen till vilken revisionsbyrå de jobbar.  

 

Validitet är ett annat viktigt kriterium som handlar om att mäta det specifika som är relevant för 

sammanhanget. Validitet, vad gäller begrepp som används i vår undersökning, innebär att de 

mått man använder måste stämma överens med de specifika begrepp som man valt att fokusera 

på (Bryman & Bell, 2013). I vår datainsamling har vi utgått från hur 

gränsdragningsproblematiken för revisorers oberoende framkommit genom att använda scenarier 

där revisorerna har fått besvara om det föreligger olika hot mot oberoendet eller ej. Vid 

utvecklandet av enkäten utgick vi först från vår egen kunskap samt analysmodellen, därefter tog 

vi hjälp av en tidigare yrkesverksam revisor för att få ytterligare åsikter om innehållet i enkäten. 

Vid utskicket av enkäten nämnde vi i ett bifogat meddelande bland annat syftet med uppsatsen. 

Detta för att respondenterna skulle få en tydligare bild av vad vi skulle undersöka. För att 

ytterligare stärka validiteten sammanställde vi enkätsvaren och utvärderade dessa i intervjuer, 

dels med en tidigare verksam revisor och dels en idag verksam revisor på en stor revisionsbyrå. I 

vårt arbete kan dock den externa validiteten ifrågasättas då scenarierna som vi har konstruerat 

kan uppfattas som en förenkling av verkligheten. Extern validitet i anknytning till en kvantitativ 

studie innebär att författaren definierar generaliserbarheten, sedermera får läsaren själv avgöra 

om han/hon instämmer (Gunnarsson, 2002). Ett annat problem med en studies externa validitet 

är om de respondenter som väljer att svara på enkäten till övervägande del tillhör samma grupp, 
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exempelvis de som har lika lång yrkeserfarenhet. Detta leder till ett skevt resultat och kan vara 

svårt att implementera på andra grupper generellt. 

 

Precis som reliabilitet och validitet så är även generaliserbarhet ett element som stärker 

uppsatsers trovärdighet. Som ordet antyder, utgår det från att resultatet ska kunna generaliseras 

till andra situationer och grupper än den specifika undersökningsgruppen. Generalisering kan 

därmed ses som ett försök till att utveckla en allmän bild runt en grupp individer som har 

liknande syn på olika situationer. Eftersom man aldrig har möjlighet att skicka ut enkäter till en 

hel yrkespopulation måste man göra ett urval, detta urval måste vara så representativt som 

möjligt för att man ska kunna dra en generell slutsats. För att möjliggöra generaliserbarhet måste 

man beakta sitt populationsurval, vilket procentuellt bortfall man har haft av populationsurvalet 

samt vilka segment av populationsurvalet som fallit bort (Bryman & Bell, 2013). Då vi vill få en 

generell bild av hur revisorer ser på analysmodellen och tolkningen av olika hot mot oberoendet, 

har vi valt att använda oss av en kvantitativ metod i form av enkätutskick. Med vårt syfte i 

åtanke om att inte inrikta oss på vissa revisionsbyråer eller en viss typ av revisorskategori, så 

valde vi att enkäten skulle skickas till revisorer utan att beakta om de jobbade på stora eller små 

bolag. Vi valde även att bortse från byråernas geografiska placering. På så vis anser vi att det 

skulle bli lättare att applicera resultatet från enkäten på revisorer även utanför vår urvalsgrupp. 

Med en kvantitativt utformad studie räknade vi med att få ett visst bortfall vid enkätutskicken, 

därför har vi gjort en bortfallsanalys i resultatkapitlet. Denna gjordes för att lättare kunna 

analysera och tolka vårt enkätutfall. 

 

2.7 Metodproblem 
Efter att vi klargjort hur vi ville utföra datainsamlingen till resultatdelen, dök det upp ett antal 

riskfaktorer som kunde hindra vårt arbete i viss utsträckning. Vår främsta insamlingsdata är den 

enkät som vi har skickat ut till revisorer. Vid utskick via e-post finns dels en risk för stort bortfall 

av svar och dels att revisorerna glömmer bort att besvara enkäten (Bryman & Bell, 2013). Enligt 

Bryman & Bell (2013) är det även av betydelse hur situationen ser ut när revisorerna får 

utskicket, har de mycket arbete just vid det tillfället väljer de exempelvis att senarelägga 

deltagandet eller att inte delta alls. De menar även att det dessutom inte går att vara helt säker på 
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att rätt person besvarar enkäten, även om utskicket av enkäterna sker direkt till revisorernas egna 

e-postadresser. En risk med att välja enkäter är också att respondenten kan misstolka scenarierna 

samt frågorna, vilket kan ge en skev bild av svaret (Bryman & Bell, 2013). I praktiken har 

revisorer möjlighet att utvärdera scenarierna, som vi har utformat, med mer bakgrundsfakta. 

Detta har vi försökt att undvika genom att använda väl genomtänkta scenarier och frågor som har 

kvalitetsprövats. 

 

Efter enkätsammanställningen genomfördes två intervjuer för att utvärdera resultaten och ställa 

ytterligare frågor. Intervjupersonerna var en tidigare yrkesverksam revisor samt en yrkesverksam 

revisor. En kvalitativ intervju ökar, enligt Bryman & Bell (2013), risken för intervjuareffekt, 

vilket innebär att svaren kan bli vinklade för att intervjupersonen vill ge en positiv bild av sig 

själv som möjligt. Denne kan också undanhålla viss information som han/hon inte känner sig 

bekväm med att dela med sig av. Även detta innebär en risk till skevhet i intervjusvaren.   

 

3. Teori och regelverk 
I detta kapitel redogör vi för teoretiska utgångspunkter och regelverk som definierar innebörden i 

begreppen revisorns oberoende och revisorsrotation. 

 

3.1 Revisorn som en oberoende medlare 
För att marknaden ska fungera på ett tillfredsställande sätt måste ekonomisk information som 

riktas mot olika intressenter vara av tillförlitlig art. Revisorns oberoende styr revisorns arbete 

som granskningsorgan. Intressenternas syn på revisorns förtroendegrad har också stor inverkan 

då revisorn fastställer sin oberoendegrad. 

 

En generell teori som kan användas för intressenternas syn på revisorns arbete är principal agent-

teorin. Principal agent-teorin bygger i korthet på att en principal delegerar en uppgift till en 

agent, som utför denna uppgift i principalens ställe (Eisenhardt, 1989). Bolagsledningen ses som 

en agent för bolagets ägare, principalerna. Principalerna måste sätta sin tilltro till agenterna då de 

lämnar ifrån sig uppgifter (Diamant, 2004). 
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Principal agent-teorin utgår, i detta fall, från situationen då ledningen är skiljt från bolagets ägare 

genom att båda grupperna är vinstmaximerande. Slitningen uppstår då ledningen försöker 

maximera sitt vinstintresse på bekostnad av ägarna. Problemet beror på att det för agenten och 

principalen råder en asymmetrisk tillgång på information, främst med fördel för ledningen 

(Adams, 1994). Enligt Diamant (2004) är det här rollen som revisor kommer in genom att, som 

oberoende part, ta del av bolagsledningens information och se till att denna information 

återspeglar principalernas intressen. 

  
Genom att ha en revisor i ett bolag minskar kostnaderna för annan övervakning, vilket i sin tur 

leder till ökad förmögenhet för intressentkollektivet. Innebörden är att revisorn anses ta över den 

övervakande rollen i företaget, vilket medför att bolagets ägare och företagsledningen inte 

behöver förbruka tids- eller kapitalresurser för att kontrollera varandra. Detta sätt att tänka, 

bygger på att bolagsformens främsta syfte är att generera vinst till ägarna (Diamant, 2004). 

Lambert (2001) anser att konflikter i bolag är viktigt eftersom det motiverar företagen att anlita 

en revisor. Liknande ligger motivationen i att fokusera på objektiv och verifierbar information, 

vilket är en del av revisorns arbete. Chow (1982) har analyserat bolagens vilja att hyra en extern 

revisor och han menar att den största anledningen till att företag hyr denna service är för att 

kontrollera de konflikter som finns i ledningens, ägarnas och obligationsinnehavares intressen. 

Utifrån hans studie drar han slutsatsen att revisionskostnaders storlek spelar en avgörande roll 

vid beslut om inhyrning av en extern revisor. Revisorn i ett bolag har också en roll som en 

kvalitetssäkrande funktion, vilket innebär att revisorn genom att säkra kvaliteten på det material 

som granskas ska ses som en tilltrosskapare (Diamant, 2004). Om däremot revisorn i bolaget 

anses vara beroende av agenten faller revisorns roll som tilltrosskapare och agenten har 

möjlighet att fokusera på att endast satsa på egennyttiga mål. Revisorn måste därför alltid vara 

opartisk, självständig och objektiv i sin granskning. För att säkerställa dessa krav utfärdades i 

Sverige år 2002 en analysmodell. Modellen används som ett självgranskningsverktyg vilket 

revisorer, inför varje uppdrag eller ändrade förhållanden, tar hjälp av då de granskar sitt 

oberoende gentemot agenten (FAR, 2014). 
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3.2 Revisorns incitament 
 

I anslutning till principal agent-teorin faller det sig naturligt att redogöra för hur ekonomiska 

incitament kan spela in i diskussionen om revisorers oberoende. Att revisorer kan anses verka 

utifrån ett principal agent-perspektiv väcker frågan om huruvida ekonomiska incitament kan 

tänkas påverka revisorers oberoende. 

 

Diamant (2004) poängterar att revision ska ske till förmån för alla intressenter, inte bara till 

ägarna och bolagsledningen. Därav ska revisorn ha ett neutralt förhållande till klientbolagets 

intressenter. Bolagets funktion är utifrån ett ekonomiskt incitament-perspektiv att generera 

kapital i syfte att bedriva den verksamhet som ämnas i bolaget. Detta kan lättast ske genom 

kapital från investerare. Vanligtvis sprider investerarna ut sina risker, vilket innebär att de inte 

får samma kontroll över förvaltningen i bolaget. Investerare och andra intressenter kan därför 

bara bedöma investeringar genom att se på den offentliga information de har att tillgå. Om detta 

inte hade varit möjligt så hade de istället velat ha en riskpremie för den information som inte 

offentliggjorts. Revisorns uppgift uppstår till följd av det efterfrågade informationsutflödet till 

intressenterna. När revisorn kommunicerar ut information, ger det ett indirekt skydd för 

intressenterna vilket i sin tur leder till minskade riskpremier och ökade förmögenheter för ägarna. 

  
Revisorer kan antas ha ett personligt syfte att för det första maximera sina inkomster och vara 

ekonomiskt rationella, för det andra att minska riskerna i verksamheten. Diamant (2004) anser att 

ekonomiska incitament tjänar till en bra modell för att belysa revisorns agerande och Carrington 

(2010b) framhäver att revisorn är en form av trygghet för de intressenter som har ett ekonomiskt 

intresse i bolaget. Diamant (2004) anser dock att en revisor som maximerar sina inkomster kan 

lockas till att liera sig med bolagsledningen, vilket utgör hot mot dennes oberoendeställning. 

Sikka (2009) påpekar att när en revisor blir beroende av en uppdragsgivare ökar i praktiken 

revisorns tendens att agera partiskt i förhållande till klienten. Ett omdiskuterat exempel är när en 

klient blir alltför viktig för revisorn och revisorn i en sådan situation väljer att inte anmärka på 

tvivelaktigheter i årsredovisningen för att inte förlora kunden. Liksom andra vinstdrivande 

företag måste revisionsbyråer sträva efter att vara kostnadseffektiva och att konkurrera utifrån 

både kvaliteten på revisionen och revisorernas arvoden (Daugherty & Tervo, 2008). 
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3.3 Intressenternas perspektiv och påverkan  
Revisorer påstås ha en delad lojalitet och måste därför förutom att tjäna bolagsledningen även ta 

hänsyn till ägarna samt bolagets externa intressenter. Olika intressenter ser på revisionsarbetet 

utifrån olika perspektiv. Alla förutsätter dock att en revisor alltid besitter en yrkesmässig 

skepticism för att kritiskt och oberoende kunna granska sitt klientbolag. Intressenter till ett 

företag måste uppleva tillförlitlighet till den redovisningsinformation som presenteras (Öhman, 

Häckner & Sörbom, 2012). 

 

En modell som belyser förhållandet mellan ett företag och dess omgivning är intressentmodellen. 

Den används för att beskriva intressenternas inflytande på bolag och bolagens förhållningssätt till 

dess interna och externa omgivning. Modellen syftar till att förklara hur företag kan ta tillvara på 

de etiska krav och åsikter som bolagets intressenter besitter. Till förmån för alla intressenter och 

samhället i allmänhet anses revisorns roll kunna förbättra kontrollen av företag. Revisorn kan ses 

som företagsledningens och bolagsstyrelsens assistent, där den försäkrar korrektheten i 

informationen som företaget väljer att rikta mot marknaden. Revision behöver dock inte 

nödvändigtvis innebära att en stor mängd information ska genereras ut till marknadens 

intressenter, då revisorn i praktiken främst förväntas utöva sin yrkesroll gentemot bolaget (Baker 

& Owsen, 2002).  

 

Intressentmodellen med deskriptiv utgångspunkt beskriver vad företag är och står för, vidare ses 

modellen utifrån en instrumentell syn som visar sambandet mellan intressenternas åsikter och 

företagens mål. Grundsynen är dock normativ och innebär att intressenter är personer eller 

grupper med legitima intressen i bolagets processer och materiella aspekter. Alla intressenters 

egenvärde är därför av stor vikt (Donaldson & Preston, 1995). 

 

Westermark (2007) uppger att när intressentmodellen beskrivs utifrån en normativ syn, skildras 

den med tre olika utgångspunkter. Moraltolkningsperspektivet bygger på att företag ska ta 

hänsyn till samtliga intressenter oavsett om intressenten är stor, liten, lönsam eller mindre 

lönsam. Varumärkesperspektiv är en annan tolkning av den normativa grenen som utgår ifrån att 

företag huvudsakligen bör ta hänsyn till inflytelserika och lönsamma intressenter, som har 

möjlighet att stärka eller försvaga företags existens och tillväxt. På senare tid har även 
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innovationstolkningsperspektivet växt fram, där intressenterna anses kunna bidra till 

produktutveckling rörande hållbara och etiska produkter. Man uttrycker, precis som i det 

moraliska perspektivet, att alla intressenter tros kunna bidra till utvecklingen. Power (1997) anser 

att intressenters ställningstaganden om att företag inte endast kan prioritera lönsamhet, utan även 

måste ta ett socialt samhällsansvar är en bidragande faktor till att revisionsbyråer i dagsläget 

exempelvis börjat konkurrera inom miljörevisionsområdet. 

 

När revisorsrollen ses utifrån flera perspektiv belyser man värdet av revisorers oberoende för att 

marknadens intressenter ska kunna förutsätta att revisorer utför sina åtaganden objektivt, 

opartiskt och självständigt. 

 

3.4 Revisorns oberoende 
”Opartiskhet och självständighet är, vid sidan av yrkeskompetensen, revisorns huvudsakliga 

medel för att garantera revisionens kvalitet” (Prop. 2000/01/146 s.57). Objektivitet, opartiskhet 

och självständighet bildar tillsammans revisorns oberoende (Prop. 2000/01:146). Oberoendet kan 

definieras som faktiskt- eller synbart. Faktiskt oberoende syftar till att revisorer endast ska ta 

hänsyn till omständigheter som är av betydelse för uppdraget, vilket sätter krav på revisorns 

profession och integritet. Det faktiska oberoendet syftar således till att revisorn personligen ska 

anse sig oberoende utifrån de etiska krav som finns inom revisorskåren. Detta anses dock inte 

tillräckligt, vilket medför ytterligare en definition av oberoendet. Synbart oberoende innebär att 

marknadens intressenter ska känna trovärdighet för det som revisorn har granskat. Det är således 

inte tillräckligt att revisorn personligen anser sig oberoende mot sina klienter, utan revisorn 

måste även uppfattas som oberoende av tredje man. Det synbara oberoendet innebär således en 

uppställning av yttre kriterier för revisorer (Prop. 2000/01:146). Diamant (2004) framhäver att 

dilemmat som dessa två kategorier gemensamt besitter är att graden av oberoende inte kan 

kvantifieras, vilket medför att revisorn antingen uppfattas som oberoende eller beroende. 

Enligt Michael (2006) kan oberoendet ses utifrån det som är reglerat i lag och vad som framstår 

som etiska principer. Michael menar att legal form kan anses lättare att förhålla sig till, då etiska 

principer kräver större yrkesprofession. Följden blir att det måste finna reglering som gör att 

revisorns incitament främst blir riktade till lojalitet mot hela intressegruppen. Diamant (2004) 
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anser att en förutsättning för att revisorsreglering ska fungera är att regleringen måste vara 

effektiv och att hot mot oberoendet måste upptäckas. Mot bakgrund av nämnda förutsättningar 

finns det i Sverige lagstiftning, regelverk och praxis som reglerar hur revisorernas oberoende 

säkerställs samt en tillsynsmyndighet som övervakar att revisorer verkar i enlighet med vad som 

lagstiftas och förespråkas.  

 

3.5 Lagstiftning & övervakning 
God revisionssed och god revisorssed är kopplade till praxis i branschen. God revisionssed syftar 

till hur en revision ska genomföras gällande bemanning, rapportering och dokumentation. God 

revisionssed utvecklas delvis internationellt och i Sverige utvecklas detta av FAR och 

Revisorsnämnden. God revisorssed syftar i sin tur till att revisorer ska följa de yrkesetiska regler 

som finns inom revision. God revisionssed blir alltså således en del av god revisorssed. (FAR 

Revision En praktisk beskrivning 2006) 

 

När revisorer ska ta emot nya klienter anses de skyldiga att påvisa att det inte föreligger en 

beroendesituation. Prövningen sker vanligtvis genom FARs analysmodell, som återkommer 

längre fram i teoriavsnittet. Det finns även lagstiftning som hanterar beroendeproblematiken, 

vilket redogörs nedan.  

 

3.5.1 Aktiebolagslagen 
I aktiebolagslagens 9 kapitel 17 § anges kriterier som ska påvisa om revisorn betraktas som jävig 

inför ett uppdrag. Om något av kriterierna anses föreligga, ska revisorn avböja eller avsäga sig 

revisionsuppdraget.  
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“Den får inte vara revisor som:  

1. äger aktie i bolaget eller annat bolag i samma koncern, 

2. är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i bolaget 

3. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till bolaget 

4. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid 

grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver, 

5. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en 

person som avses i 2, 

6. är besvågrad med en person som avses i 2 i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den 

ene är gift med den andres syskon, eller 

7. står i låneskuld till bolaget eller ett annat bolag i samma koncern eller har en förpliktelse som 

ett sådant bolag har ställt säkerhet för” (Aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap 17§) 
 

3.5.2  Revisorslagen & Revisorsnämnden 
I revisorslagens 21 § uppges situationer då en revisor ska avböja eller avsäga sig ett uppdrag. 

Dessa förhållanden är vad analysmodellen, som behandlas i kapitel 4, kategoriserar som hot. Om 

en revisor anser sig tveksam gällande sitt oberoende utifrån revisorslagens 21 §, kan man ansöka 

om ett förhandsbesked hos Revisorsnämnden i enlighet med revisorslagens 22 §. Beskedet avgör 

om revisorn kan ta sig an uppdraget (Revisorslag (2001:883)). 

 

Revisorsnämnden är det organ som har till uppgift att granska och kontrollera revisorers arbete. 

Revisorsnämndens tillsynsverksamhet består av systematisk och uppsökande tillsyn (SUT), 

löpande kvalitetskontroll, disciplinärenden samt förhandsbesked. När det framkommer brister av 

väsentlig karaktär, skapas ett disciplinärende. Disciplinärendets syfte är att utvärdera om det 

finns orsak att vidta disciplinära åtgärder, såsom erinran, varning eller upphävande av revisorns 

auktorisation. Förhandsbesked är den del av tillsynsmyndighetens arbete som är starkt kopplat 

till om revisorer, i tid, inser att man befinner sig i en beroendesituation och därav bör avböja eller 

avsäga sig ett uppdrag (Revisorsnämnden, n.d.). 

 

Mot bakgrund av den lagstiftning och övervakning som finns i Sverige, har FAR utvecklat ett 

självgranskningsverktyg som används av revisorer för att pröva och säkerställa sitt oberoende 
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gentemot uppdragsgivaren. Verktyget benämns som analysmodellen och är uppbyggd runt den 

befintliga lagstiftning som berörts ovan. 

 

4. Analysmodellen 
I samband med att den nya revisorslagen trädde i kraft år 2002 införde FAR en så kallad 

analysmodell, detta gjordes mot bakgrund av att den faktiska opartiskheten och 

självständigheten, i objektiv bemärkelse, inte ansågs tillräcklig. Analysmodellen innebär att en 

revisor inför varje uppdrag behöver undersöka om det föreligger förhållanden som kan rubba 

dennes självständighet, objektivitet och opartiskhet. Skulle det föreligga omständigheter som gör 

att förtroendet rubbas ska revisorn avböja eller avsäga sig uppdraget. Bestämmelsen påverkar 

även andra sidouppdrag som revisorn tar på sig, om dessa kan anses vara förtroenderubbande. 

Skulle en sådan situation uppstå kan revisorn vara tvungen att välja mellan revisionsuppdraget 

och det andra uppdraget (Prop. 2000/01:146). 

  
Analysmodellen ger riktlinjer för revisorer, som möjliggör analys av om det förekommer 

omständigheter som kan rubba förtroendet. Analysen ska genomföras enligt flera steg där 

revisorn bland annat ska analysera, pröva och vidta särskilda motåtgärder om det finns anledning 

att ifrågasätta dennes opartiskhet och självständighet (Moberg, 2006). Enligt Carrington (2010a) 

finns det kritiker som menar att det hade varit bättre om revisorerna själva hade fått avgöra vad 

som ska anses som en beroende- eller oberoendesituation. Kritikerna menar att varken den 

befintliga analysmodellen eller en eventuell förbudskatalog kan vara så heltäckande att det inte 

förekommer eventuella kryphål. 

  
Inför varje nytt uppdrag och även vid ändrade omständigheter för ett befintligt uppdrag ska en 

revisor gå igenom tre steg som FARs analysmodell består av: 

1) identifiering av eventuella omständigheter som typiskt sett kan utgöra hot mot revisorns 

opartiskhet eller självständighet 

2) bedömning av om det med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, inklusive 

förtroendestärkande åtgärder, finns anledning att ifrågasätta revisorns förmåga eller vilja att 

utföra uppdraget med opartiskhet och självständighet 
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3) dokumentation av prövningen 

(FAR, 2011) 

 

    
(FAR, 2011, s.3) 

Bild 4.1: Visar FARs flödesschema över analysmodellen. 
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4.1 Steg 1: Prövning och bedömning - identifiering av 
förtroendeskadliga förhållanden 
En revisor ska enligt analysmodellen vid ett nytt eller befintligt uppdrag med ändrade 

omständigheter, pröva om något i nätverket där revisorn är verksam anses rubba förtroendet för 

objektiviteten. Revisorn ska även ta hänsyn till jävsreglerna enligt 9 kap. 17 § aktiebolagslagen, 

som vi redogjorde för i avsnittet 3.5.1. Det finns fem olika typsituationer som är angivna i lag, 

som utgör hot mot oberoendet. Dessa utgör en presumtion för att revisorn ska avböja eller avsäga 

sig uppdraget (FAR, 2011). 

  

4.1.1 Egenintressehot 
När en revisor eller någon annan person, i det nätverk där revisorn är verksam, har ett 

ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet föreligger det ett egenintressehot. 

Egenintressehotet kan vara direkt och indirekt och omfattar både revisorns egna och revisorns 

närstående personers relation till revisionsklienten. Detta hot innefattar olika affärsmässiga 

relationer utöver det som ingår i revisionsuppdraget, ekonomiska beroendeförhållanden till 

klienten, om revisorn eller någon i dennes omgivning ska eller vill ta anställning hos 

uppdragsgivaren samt om revisorns arvode på något sätt är kopplat till företagets resultat (FAR, 

2011). 

  
Det ekonomiska intresset kan bero på ”affärsmässiga band” till klienten, som rubbar förtroendet 

för revisorn. Ett exempel kan vara om en revisor för fristående rådgivning erhåller inkomster 

som kan anses betydande i förhållande till revisionsbyråns eller revisorns totala inkomster (Prop. 

2000/01:146). Briloff (1990) diskuterar att det handlar om en etisk konflikt som revisorsyrket är 

organiserat runt, där klienten anlitar revisorn, betalar arvoden och därefter ska revisorn ge en 

objektiv bild av klientens offentliga handlingar. Revisorns objektivitet kan även vara svår att 

upprätthålla vid situationer där dennes och klientens ekonomiska intressen sammanfaller - till 

exempel vid existens av gemensamma investeringar (Prop. 2000/01:146). 

 



21 

4.1.2 Självgranskningshot 
Självgranskningshot kan uppstå när en revisor eller någon i dennes nätverk, i något annat 

sammanhang, har tagit ställning i eller haft ett inflytande över det som ska granskas. Det 

förekommer flera olika slag av självgranskning som kan ifrågasätta en revisors oberoende (Prop. 

2000/01:146). 

  

Regelmässigt blir en revisor försatt i en situation, på grund av sina lagstadgade och yrkesetiska 

åtaganden, där denne måste ta en förnyad ställning till sina tidigare revisionella 

ställningstaganden. Det mest förekommande är när en revisor ska återgranska något som han 

redan har granskat i samband med exempelvis föregående räkenskapsårs årsredovisning 

(Diamant, 2004). Denna typ av självgranskningssituation accepteras i praktiken, så länge det inte 

har förekommit en större missbedömning i det som granskats (FAR, 2011).  

  

En annan typ av självgranskning som kan uppkomma och inte följer revisorns legala åtaganden 

är när denne, vid fristående rådgivning, givit råd till sin revisionsklient. Rådgivningen gäller ofta 

biträde vid enskilda beslut och transaktioner (Diamant, 2004). Enligt Bazerman & Moore (2011) 

kan enklare rådgivning vara svår att motstå då revisorn vill tillfredsställa företaget den granskar. 

Diamant (2004) menar att det i praktiken leder till att klientens och revisorns intressen 

sammanfaller, då även revisorn kommer att vilja få sina råd att bli gynnsamma för 

uppdragsgivaren. Konsekvenserna av rådgivningen kommer på så sätt att återspeglas i den 

revisionella granskningen.  

  

Det förekommer även andra självgranskningshot som måste beaktas. Tidigare anställning hos 

klienten eller revisorns närståendes deltagande i det som granskas alternativt om närstående ingår 

i uppdragsgivarens ledningsgrupp kan också ifrågasätta revisorns opartiskhet och självständighet 

(FAR, 2011). 

 

4.1.3 Partsställningshot  
Förtroendet för en revisors opartiskhet kan även rubbas om denne, eller någon i dennes nätverk, 

har uppträtt till stöd för eller mot revisionsklientens ståndpunkt i en ekonomisk eller rättslig fråga 

(Prop. 2000/01:146). Uttrycket “uppträder till stöd för” syftar till att man har i uppdrag att tala i 
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klientens sak. Det kan i praktiken vara en situation där revisorn exempelvis har uppträtt som 

biträde åt uppdragsgivaren vid kontakter med skattemyndigheten eller vid förhandlingar om 

företagsförvärv eller avyttring. Det anses också som en förtroenderubbande angelägenhet om en 

revisor agerar i en skatteprocess för sin klient (FAR, 2011). Sådan tydlig partsställning gör att 

revisorn inte längre kan, framförallt i andras ögon, ses som oberoende då den företräder sin 

klient (Bazerman & Moore, 2011). 

                                              

4.1.4 Vänskapshot 
En annan omständighet som kan ifrågasätta en revisors opartiskhet och självständighet är när det 

föreligger nära personliga relationer till klienten eller någon av revisionsklientens ledande 

befattningshavare (Moberg, 2006). Personliga relationer utgör en risk för att revisorn får en 

alltför välvillig inställning till uppdragsgivarens intressen. Det kan både röra sig om direkta och 

indirekta kontakter, där relation uppstår genom en anhörig och kan gälla både återkommande 

sociala kontakter eller mångåriga vänskapsband. Ett särskilt vänskapshot kan även uppkomma 

när en revisor under en lång tid reviderat samma uppdragsgivare (FAR, 2011). Efter att ha haft 

en revisionsklient i många år kan en revisors kritiska och professionella agerande börja avta då 

det utvecklas ett förtroende som gör att revisorn börjar lita på klienten (Schilder, 1993). 

  

4.1.5 Skrämselhot 
Det förekommer att en revisor blir utsatt för hot eller andra påtryckningar, som inger 

vederbörande en känsla av obehag, från revisionsklienten eller någon annan. I sådana situationer 

kan förtroendet för revisorns oberoende också anses vara rubbat (Prop. 2000/01:146). Enligt 

Moberg (2006) så exkluderar dock denna kategori av hot normala ifrågasättanden av revisorns 

arbete. 

 

4.1.6. Generalklausulen - annat förhållande 
Det är inte uttömmande att kategorisera alla situationer, där presumtion för ifrågasättande av 

oberoende föreligger, under ovanstående fem hot. Därför infördes stadgande av 

generalklausulkaraktär. Den innebär att revisorn måste avböja eller avsäga sig uppdraget även på 
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grund av andra förhållanden, än de som tidigare har nämnts, där dennes förtroende för 

opartiskhet och självständighet kan rubbas (Prop. 2000/01:146). 

 

4.2 Steg 2: Vidta motåtgärder - eliminering av 
förtroendeskadliga förhållanden 
Vi har tidigare nämnt att en revisor ska avböja eller avsäga sig ett uppdrag om det förekommer 

ett eller flera hot enligt analysmodellen. Revisorer har dock även möjlighet att vidtaga 

motåtgärder för att eliminera eller förebygga hoten. Åtgärdernas form utgörs av det specifika hot 

som är aktuellt och hur hotet står i förhållande till revisionen. Med det sistnämnda menas att det 

inte alltid kan anses självklart att ett hot värderas likadant i alla situationer, det är det enskilda 

fallet och dess förutsättningar som skapar en situation för utvärdering. Om motåtgärder vidtas så 

att revidering kan genomföras utan att kvaliteten kan ifrågasättas behöver inte revisorn avböja 

eller avsäga sig uppdraget (Carrington, 2010 b). Åtgärder som kan vidtas för att eliminera 

förtroendeskadliga förhållanden delas in i två typkategorier, generella- och individuella 

motåtgärder (Moberg, 2006). 

  

4.2.1 Generella motåtgärder 
Moberg (2006) beskriver att generella motåtgärder syftar till åtgärder som kan vara aktuella för 

nästintill alla revisionsuppdrag. Att säkerställa kvaliteten vid revidering är en hörnsten i revision. 

Därför krävs det att revisionsbyråer utformar rutiner för att säkerställa kvaliteten vid 

revisionsgenomföranden. I de generella motåtgärderna är det alltså byråernas rutin och 

byråkratiska utformning som står i centrum. Genom att ha en väletablerad rutinbaserad tillvaro 

hoppas man kunna neutralisera granskningshoten. I revisionsbyråernas organisation ska det 

finnas inbyggda generella motåtgärder som eliminerar granskningshot i ett tidigt stadie. 

Utformningen bör göras utifrån revisionsbyråns storlek samt utifrån vilken typ av klienter som är 

vanligast för byrån. Ett exempel på dessa generella motåtgärder, eller som även kan benämnas - 

indirekta motåtgärder, är att revisionsbyråer har återkommande utbildning och 

erfarenhetsutbyten i oberoendefrågor. Om revisionsbyråer inte har väl utformade generella 

motåtgärder inbyggda i organisationen, försätts revisorer i en situation där de ständigt måste 

reducera hot på individuell basis för respektive klient. Som framkommer av ovanstående 
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redogörelse, är generella motåtgärder mer inriktade på att upptäcka hot och värdera graden av 

hoten. Därav faller det sig naturligt att de generella motåtgärderna inte är en metod för 

djupgående reducering av hot. 

 

4.2.2 Individuella motåtgärder 
Moberg (2006) tydliggör att de individuella motåtgärderna delas in i informativa, byråinterna 

och byråexterna. De informativa åtgärderna innebär att revisorn i sitt granskningsutlåtande 

specifikt och djupgående informerar om sitt ställningstagande i anslutning till opartiskhet och 

självständighet. Byråinterna åtgärder vidtar man exempelvis när en revisor tidigare har verkat 

som rådgivare till klienten i enkla och rutinmässiga frågor. I en sådan situation kan det 

genomföras en kompletterande granskning av en yrkeskunnig som inte ingår i revisionsgruppen. 

Ibland kan det vara tillräckligt att konsultera en medarbetare i revisionsgruppen så att båda anser 

sig eniga i frågan. Om en person inom revisionsgruppen däremot har utfört rådgivning som inte 

faller inom revisionsrådgivning utan som fristående rådgivning, anses interna motåtgärder inte 

tillräckliga. Fristående rådgivning anses oftast ha en väsentlig betydelse för revisionsklienten. I 

en sådan situation kan hela uppdraget behöva kontrollgranskas av en kollega utanför 

revisionsgruppen.  

  

4.3 Steg 3: Analysdokumentation 
Det tredje och sista steget i analysmodellen är att revisorn är skyldig att dokumentera de val och 

överväganden denne har gjort. Dokumentationen bör innehålla en upplysning om varje 

förhållande som har varit av betydande karaktär för modellen, exempelvis vilka 

förtroenderubbande omständigheter som har upptäcks och identifierats. Vidare bör framgå vilka 

åtgärder som revisorn vidtagit för att neutralisera eller undanröja hoten som har dykt upp 

(Revisorsnämnden, 2003). 

  

Ju tidigare dokumentation desto bättre förutsättning för att informationen är korrekt, vilket 

innebär att dokumentationen ska ske löpande under analysen. Upplysningen som är hänförlig till 

ett visst uppdrag ska färdigställas så snabbt som möjligt, senast i samband med att revisorn avger 

utlåtandet som granskningen har lett till (FAR, 2011). 
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Skyldigheten att dokumentera ger tillsynsmyndigheter möjlighet att i efterhand kontrollera att 

revisorn har följt analysmodellen korrekt. Dokumentation gäller främst revisorns uppdrag i 

dennes verksamhet, men revisorn är också skyldig att dokumentera annan verksamhet som den 

har gjort utöver att revidera, då detta kan påverka oberoendet (Moberg, 2006).  

 

Mot bakgrund av vad som har redogjorts om analysmodellen uppkommer frågan om huruvida 

det finns andra möjliga åtgärder som kan stärka en revisors oberoende och reducera de hot som 

kan uppstå. Obligatoriska revisorsrotationens införande är ett exempel på en åtgärd som har 

vidtagits i detta syfte för börsnoterade bolag. 

  

5. Införande av revisorsrotation 
Den 17 maj år 2006 utfärdade Europaparlamentet direktiv 2006/43/EG där medlemsländerna fick 

nya mål om hur oberoendet för revisorer för börsnoterade företag skulle förstärkas. Här nämndes 

att den huvudansvarige revisorn, för ett visst uppdrag, bör bytas ut med jämna mellanrum. Detta 

skulle ske genom att medlemsländerna krävde att den huvudansvarige revisorn för den granskade 

enheten byts ut, dock fanns möjlighet att revisionsbyrån, till vilket denne revisor var knuten, 

fortfarande stod som lagstadgad revisor för företaget (2006/43/EG). 

 

År 2009 infördes, efter Europaparlamentets och rådets direktiv, en ny lag som framgår under 

aktiebolagslagens 9 kapitel 21 a §. Det lagstadgades att uppdraget för en revisor för ett bolag 

vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad inte får gälla i mer 

än sju år i följd. Därefter gäller en karenstid på två år, under vilken revisorn inte får delta i 

revisionen av samma bolag (SFS 2009:565). Vidare skärptes reglerna ytterligare år 2011 då 

rotationsplikten blev retroaktiv för samtliga börsnoterade bolag (FAR, 2011).  

 

I aktiebolagslagens 9 kapitel 21 § behandlas revisorer i onoterade företag, där framgår det att en 

revisors uppdragsperiod som huvudregel är ett år. I bolagsordningen får det även anges en annan 

mandatperiod som är upp till fyra år. Därefter måste en ny mandattid fastställas på en till fyra år, 

dock talar inget i lagen emot att det onoterade bolaget kan välja om samma revisor som tidigare. 



26 

För onoterade företag finns det varken enligt aktiebolagslagen eller revisorslagen något direkt 

krav på rotation för revisorer (Aktiebolagslagen (2005:551)). 

 

5.1 Revisorsrotations syfte 
När ett revisionsuppdrag har pågått under en lång följd av många år kan det hota en revisors 

oberoende. I vissa fall är det tillräckligt att någon utanför revisorsgruppen utför en 

kompletterande granskning medan det i andra situationer kan vara nödvändigt med revisorsbyte, 

i annat fall kan hot mot revisorns opartiskhet och självständighet uppstå (Prop. 2000/01:146). 

Junaidi, Miharjo & Hartadi (2012) menar också att längden på förhållandet mellan klienten och 

revisorn påverkar revisorns oberoende genom att revisorns uttalanden om bolaget förändras.   

  

5.2 För- och nackdelar med revisorsrotation 
Tanken bakom införandet av revisorsrotation bygger på att en revisor blir alltför lierad med sin 

klient när uppdraget pågått regelbundet och under en lång tid, vilket leder till hot mot 

oberoendet. Revisorsutbyte kan dock leda till förlorad kunskap om verksamheten samt 

kostnadsökningar, men bidrar å andra sidan till ökade förutsättningar för opartiskhet och 

självständighet (SOU 2007:56). 

Lennox, Wu & Zhang (2014) redogör för att motståndare till den obligatoriska revisorsrotationen 

anser att bytet av revisor leder till förlust av kundspecifika kunskaper, medan förespråkare anser 

att det ger en positiv “peer review” effekt då rotationen ger ett nytt perspektiv på revisionen och 

leder till att fler finansiella rapporteringsproblem kan identifieras, då olika personer kan se på 

samma material med olika utgångpunkter.  

 

Förutom revisorernas ökade oberoende efter införandet av den obligatoriska rotationen, skulle 

den nya bestämmelsen om revisorsrotation även fungera som en katalysator på 

revisionsmarknaden genom skapande av dynamik och kapacitet (KOM 2010:561).  

Enligt Alleyne, Devonish & Alleyne (2006) leder ökad revisorsrotation även till ökat allmänt 

förtroende för revisionen, alltså att det synbara oberoendet mot allmänheten och framförallt 

företagets olika intressenter blir större.  
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6. Enkätresultat 
I denna del presenteras utfallen av enkätundersökningen som uppsatsen är baserad på.  

Inledningsvis presenteras en bortfallsanalys, därefter finns en sammanställning över de responderande 

revisorernas bakgrundsinformation. Vidare är kapitlet uppdelat efter de fem scenarier som enkäten 

grundades på. Varje del bygger på svar och kommentarer från respondenterna samt kompletteras med 

ytterligare resultat från intervjuer.  

 

6.1 Bortfallsanalys   
Vid enkätgenomgången framgick det inte att någon respondent hade svarat på ett till synes 

oseriöst sätt. Alla respondenter hade valt att besvara samtliga frågor, förutom den sista frivilliga 

frågan som handlade om vad revisorerna allmänt tyckte om obligatorisk revisorsrotation. Därvid 

behövde vi inte utesluta någon respondent vid resultatsammanställningen av enkäten. Av våra 

200 tilltänkta respondenter valde 48 revisorer att delta, vilket innebär att vi fick en svarsfrekvens 

på 24 procent.   

 

Kön/Erfarenhet 1-5år 6-10år 11-15år 16-20år 21-fler år Totalt 

Man 3 5 4 0 15 27 

Kvinna 3 2 5 4 7 21 

Totalt 6 7 9 4 22 48 

 

Tabell 6.1: Visar könsfördelningen mellan enkätrespondenterna samt deras yrkeserfarenhet som godkänd 

eller auktoriserad revisor. 

 

Bortfallet i studien blev således 76 procent. Som vi nämnde i metoddelen, så valde vi att ej ta 

hänsyn till revisorers yrkeserfarenhet eller ålder när vi skickade ut enkäten. Detta medför att vi ej 

kan avgöra hur bortfallet är representerat i förhållande till de båda kategorierna. Den svenska 

revisorskåren motsvaras i dagsläget av cirka 3 600 godkända och auktoriserade revisorer 

(Revisorsnämnden, 2014). Med bakgrund av detta inser vi att 48 respondenter är en låg 

svarsandel, vilket gör att vi främst kommer att begränsa vår generalisering till hur resultaten har 
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utformats i vår respondentgrupp. Vi kan utläsa i tabell 6.1 att 27 män har besvarat enkäten, av 

totalt 48 respondenter, vilket motsvarar 56 procent. Denna procentsats är något lägre i jämförelse 

med procentantalet män i revisorskåren, vilket innebär att det blir problematiskt för oss att 

generalisera utfallet i relation till könsfördelning, sett till revisorskåren. Dock har vi möjlighet att 

påvisa skillnader mellan erfarenhet och kön relaterat till vår respondentgrupp. Vår studie kan 

således kategoriseras som explorativ och främst som hypotesgenererande. 

 

Då antalet respondenter med 21 års erfarenhet eller längre motsvarar 46 procent av det totala 

antalet respondenter, har vi valt att se dessa som en grupp. Resterande respondenter som har en 

kortare yrkeserfarenhet representerar en grupp för sig. Denna uppdelningen visas i de diagram 

som presenteras längre fram i kapitlet och medför att läsaren lättare kan förstå vår analys och 

diskussion. 

 

6.2 Respondenternas övergripande syn på analysmodellen  
 

  Otillräckligt       Mycket väl 

  1 2 3 4 5 

Samtliga 

respondenter 

0 0 11 24 13 

 

Tabell 6.2: Visar respondenternas bedömning av hur tillräckligt analysmodellen täcker in de 

hotsituationer som kan påverka en revisors oberoende. 
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6.3 Egenintressehot 
 

Du som revisor överväger att acceptera ett nytt ordinärt revisionsuppdrag. Din fru/man äger 8 

% av aktierna i klientens bolag. Föreligger ett hot mot oberoendet? 

 

Gällande scenariot om revisorns egenintresse, anser samtliga respondenter, utom en, att det 

föreligger ett hot mot oberoendet, se diagram 6.3 nedan. Revisorerna motiverar sina 

ställningstaganden med att det i denna situation förekommer ett direkt hot mot oberoendet då 

revisorns närstående har ett ekonomiskt intresse i bolaget. Därav anses det olämpligt att anta 

uppdraget, eftersom det strider mot etikreglerna. En konfliktsituation mellan bolagets intressenter 

och revisorn kan uppkomma, där intressenterna ifrågasätter objektiviteten. Två respondenter 

påpekar att en jävsituation skulle föreligga om man accepterade uppdraget och hänvisar till 

aktiebolagslagens nionde kapitel. Respondenterna uttrycker även att en tredje part, med stor 

sannolikhet, skulle uppfatta revisorns indirekta ägande som ett oberoendehot. Detta på grund av 

att fruns eller mannens ägande kan påverka den reviderande revisorns privatekonomi. 

Revisorerna påpekar att en ägarandel på åtta procent kan vara tillräckligt hög för att få ett 

bestämmande inflytande i ett företag och att bestämmande inflytande inte anses acceptabelt om 

man ingår i revisorns närståendekrets. Någon skillnad i svaren mellan revisorer med olika 

erfarenheter förekommer inte när det gäller detta scenario, vilket kan utläsas i diagram 6.3.  

  

I samband med våra uppföljningsintervjuer uttryckte en intervjuperson att en möjlig förklaring 

till det entydiga utfallet var, att egenintressehot är djupt rotat inom revisionsbranschen.  
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Diagram 6.3: Visar respondenternas ställningstaganden gällande scenariot om egenintressehot. 

 

Följdfrågan på detta scenario var, om revisorsrotation för alla bolag hade bidragit till minskat 

beroende i likartade situationer. På denna fråga svarade en klar majoritet på 89 procent nej. 

Samtliga respondenter som däremot anser att revisorsrotation hade kunnat bidra till att minska 

beroendet och svarade ja, motsvaras av revisorer med mindre än 21 års erfarenhet. I anslutning 

till frågan om revisorsrotation hade stärkt oberoendet i likartade situationer anser en 

intervjuperson att utfallet är väntat, då även han inte tror att revisorsrotation kan bidra till att 

minska beroendeproblematiken.  
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6.4 Självgranskningshot 
 

Du jobbar i dagsläget som revisor och överväger att acceptera ett revisionsuppdrag hos en ny 

klient. Tidigare arbetade du som ekonomichef i klientens bolag, anställningen varade i flera år 

och avslutades för fyra år sedan. På eget initiativ valde du att avsluta din tjänst som 

ekonomichef, för att göra ett yrkesbyte. Föreligger ett hot mot oberoendet på grund av att du 

tidigare varit involverad i klientens räkenskaper? 

 

Scenariot om självgranskningshot har bedömts olika av respondenterna, se diagram 6.4. 39 

procent anser inte att hot föreligger på grund av tidigare anställning. Dessa revisorer motiverar 

sina svar med att det har förflutit tillräckligt lång tid, samt att revisorn i detta fall inte längre är 

involverad i företaget och har därmed inget inflytande. En respondent motiverar dessutom sitt 

ställningstagande med att det enbart ses som positivt om uppdraget accepteras, då revisorn väl 

känner till bolaget sedan innan. En respondent anser att en kombination av tiden sedan 

anställningen och att anställningen upphörde mot bakgrund av frivillig uppsägning motiverar att 

det inte föreligger ett hot mot revisorns oberoende. 34 procent av respondenterna ser denna 

situation som ett gränsfall, där mycket beror på omständigheterna och föreslår konsultation med 

en kollega innan beslut fattas. Minoriteten som motsvarar 27 procent av svaren bedömer att hot 

mot oberoendet existerar. Detta kommenterades med att revisorn i denna situation hos sin 

tidigare arbetsgivare har medverkat i utformningen av rutiner och bokföring, vilket gör denne 

beroende. En annan motivering till svaren var att en extern part med hög sannolikhet kommer 

ifrågasätta objektiviteten. Av diagram 6.4 nedan kan även utläsas att ingen av respondenterna 

med erfarenhet över 21 år anser att det i detta scenario föreligger ett uppenbart hot mot 

oberoendet, över 50 procent av dessa svarade nej på frågan. Detta medan största delen av 

revisorer med yrkeserfarenhet under 21 år tycker det motsatta och svarade ja.     

 

Av uppföljningsintervjuerna framkom att intervjupersonerna inte var förvånade över det 

differentierande utfallet gällande revisorers erfarenhet. Mycket regelkrav angående distansering 

har tillkommit på senare år. Troligen visar detta på att revisorer med lång erfarenhet fortfarande 

är mer flexibla jämfört med revisorer med kortare erfarenhet. I anslutning till detta uttrycktes att 
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revisorer med lång erfarenhet har en bättre helhetsbild gällande sina revisionsuppdrag, medan 

revisorer med kort erfarenhet har en mer detaljorienterad bild. 

 

 
Diagram 6.4: Visar respondenters ställningstaganden gällande scenariot om självgranskningshot. 

 

På frågan om huruvida en obligatorisk revisorsrotation för alla bolag hade bidragit till att stärka 

oberoendet i liknande situationer svarade en övervägande majoritet, motsvarande 84 procent, nej. 

Större delen av de revisorer som ställer sig positiva till revisorsrotation motsvaras av revisorer 

med erfarenhet under 21 år. 
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6.5 Partsställningshot 
 

Du arbetar som revisor och har i dagsläget en klient vilken kommit i tvist med skatteverket. 

Klienten frågar dig nu om du kan ställa upp som stöd för bolaget under den rättsliga processen. 

Föreligger ett hot mot ditt oberoende som revisor om du ställer upp? 

 

Vad gäller scenariot om partsställningshot, kan utläsas att 43 procent av respondenterna anser att 

det föreligger ett hot mot oberoendet om man stöttar klienten i tvisten med skatteverket, se 

diagram 6.5. Respondenterna anser att revisorns agerande som biträde för klienten i den rättsliga 

processen är ett hot mot oberoendet. 30 procent av respondenterna anser sig kunna stötta klienten 

utan att det anses som ett hot mot oberoendet och 27 procent tycker att det är ett gränsfall om 

man som revisor kan stödja klienten. Trots att respondenterna till synes har tagit differentierande 

ställning till scenariot, så kan man genom motiveringarna till svaren påvisa en enhetlig 

ståndpunkt. Samtliga revisorer, som har kommenterat sitt svar, uttrycker att det beror på vilken 

typ av stöttning som revisorn åsyftas att hjälpa till med. Revisorerna anser sig kunna bistå med 

rådgivning gällande rena sakfrågor inom regelverket och som är av tolkningskaraktär. Revisorn 

kan därav fungera som ett bollplank för klienten, där den informerar om lagar, förordningar samt 

har synpunkter kring uppdragsgivarens planerade agerande i tvisten. En respondent uttrycker att 

tredje man möjligen kan uppfatta rådgivning kring rena sakfrågor som ett hot mot oberoendet 

och därav kan det anses fördelaktigt att låta en annan revisor, som inte är delaktig i 

revisionsuppdraget, bistå med rådgivning kring dessa frågor. En annan respondent anser att det 

mest fördelaktiga hade varit att koppla in en skattejurist där revisorn kan ge denne en objektiv 

bild. Respondenten motiverar detta med tredje man i ett sådant läge inte får möjlighet att 

ifrågasätta den grad av stöttning som revisorn bistår med. Han poängterar även att det för 

revisorn finns en innestående risk gällande tvister med skatteverket, då revisorn löper risk att inte 

bli korrekt informerad av klienten. I detta scenario finns ingen, vad som kan avläsas i diagram 

6.5, signifikant skillnad mellan hur revisorer med olika yrkeserfarenhet har svarat.  

 

I samband med uppföljningsintervjuerna uttryckte båda intervjupersonerna att det spridda utfallet 

troligen kan förklaras utifrån hur respektive revisor tolkar begreppet stöd i scenariot. Ena 
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intervjupersonen nämnde även att det kan vara svårt för revisorer att mot tredje man motivera var 

gränsen ska gå mellan att agera bollplank och att biträda klienten. 

  
Diagram 6.5: Visar respondenters ställningstaganden gällande scenariot om partsställningshot.  

 

På frågan om huruvida obligatorisk revisorsrotation för alla bolag hade bidragit till att stärka 

oberoendet i likartade situationer svarade en klar majoritet på 89 procent nej. Större delen av de 

revisorer som ställer sig positiva till revisorsrotation motsvaras av revisorer med erfarenhet under 

21 år. 
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6.6 Vänskapshot 
 

Du jobbar som revisor och har haft en klient i två år. På semestern stötte du ihop med den 

aktuella klienten. Ni åkte då på några dagsutflykter tillsammans. Väl hemma så bestämmer ni er 

för att börja spela golf tillsammans en gång i veckan. Föreligger ett hot mot ditt oberoende som 

revisor? 

 

Gällande scenariot om vänskapshot fick vi fram ett antal olika svar. 44 procent ansåg att 

dagsutflykter på semestern och golf med en klient inte ses som ett hot mot oberoendet, se 

diagram 6.6. De ansåg att i begränsad utsträckning umgås med sin klient på fritiden inte påverkar 

revisorns oberoende så länge de inte diskuterar ämnen som är kopplade till det specifika 

uppdraget. Om revisorn är stark i sin yrkesroll ses inte detta heller som ett hot mot oberoendet. 

En respondent ansåg också att samhället måste ha tilltro till att revisorerna är professionella och 

därav är medvetna om vad som förväntas av dem. Lika stor andel, 44 procent, svarade gränsfall 

på frågan om hot föreligger. Bakgrunden till detta är att många som svarat gränsfall, ansåg att det 

just nu inte föreligger ett hot men att det finns en risk om relationen fortsätter på samma sätt. En 

respondent svarade att om revisorn verkar i en liten region, där man i staden ofta känner 

varandra, är det inga problem med att spela golf tillsammans, men verkar revisorn i en större 

region skulle det troligtvis ses som ett hot mot oberoendet. En annan respondent kommenterade 

att hot ej föreligger för tillfället, men att detta ska dokumenteras i analysmodellen redan från start 

då de börjar träffas. Andra menade att det beror på om revisorn och klienten golfar ensamma 

eller i ett större umgänge. Dessa anser att det inte föreligger ett hot om de spelar golf tillsammans 

i och med att det är fler personer som är delaktiga och på så vis kan inte spelandet yrkesmässigt 

knytas till klienten. En liten del, på 12 procent, ansåg att vänskapshot förelåg i detta scenario då 

det kan ses som att revisorn och klienten är vänner genom återkommande aktiviteter. Den 

övervägande delen som ansåg att hot föreligger bestod av revisorer med erfarenhet under 21 år. 

Dessa hade valt att avstå från att fördjupa kontakten, alternativt låtit en annan revisor på byrån ta 

över uppdraget. Alla respondenter med längre yrkeserfarenhet, utom en, svarade nej eller 

gränsfall. 
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Under uppföljningsintervjuerna uttryckte en intervjuperson att han förstår att merparten av 

respondenterna tycker att det inte föreligger ett hot mot revisorns oberoende. Att endast spela 

golf med sin klient är inte tillräckligt för att oberoendet ska anses hotat. Han uttrycker att det 

måste finnas en större social sfär mellan revisorn och klienten för att en beroendeställning ska 

uppstå. Den andra intervjupersonen uttrycker dock att utfallet är förvånande och olämpligt, då 

golfspel tillsammans med en klient är fullt tillräckligt för att en beroendeställning ska 

uppkomma. Revisorer måste tänka på att golfspel i längden kan leda till att oberoendet kommer 

att bli hotat. 

 
Diagram 6.6: Visar respondenters ställningstaganden gällande scenariot om vänskapshot.  

 

På följdfrågan om revisorsrotation för alla bolag hade bidragit till minskat beroende i liknande 

situationer svarade 68 procent nej, vilket är en övervägande del. Utifrån svaren kunde inte någon 

trend som beror på skillnader i erfarenhet utläsas. Båda intervjupersonerna förstår att det är fler 

respondenter som ställer sig positiva till revisorrotation i hänseende till vänskapshotet, då de tror 

att revisorsrotation skulle kunna bidra till att minska beroendet. 
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6.7 Skrämselhot 
 

Enligt analysmodellen utgör skrämsel ett hot mot en revisors oberoende. Det kan exempelvis 

handla om att klienten hotar med att byta revisor när revisorn och kunden blir oense. Tror du att 

revisorn hade känt sig mindre påverkad av hotet om obligatorisk revisorsrotation för alla bolag 

hade gällt och skifte ändå skulle ske? 

 

Frågan om revisorsrotation hade bidragit till att revisorn hade känt sig mindre påverkad av 

skrämselhotet gav olika utfall. 38 procent svarade ja på frågan och 62 procent svarade nej, se 

diagram 6.7 nedan. De som valde att utveckla svaret var främst de som svarat nej. Dessa ansåg 

att revisorsrotation ej är nödvändigt då det redan finns bra regelverk och att hot som framgår i 

scenariot inte skulle få stor slagkraft eftersom revisorn inte är så beroende av en kund att han 

måste ta till alla medel för att behålla kunden. Ett par respondenter hävdar dessutom att de inte 

tror att skrämselhot förekommer i någon större utsträckning. En respondent skrev också att det är 

självklart som revisor att avgå i vilket fall, därför spelar rotationen ingen större roll. Känner 

revisorn att denne är oense med klienten kommer bytet ändå till stånd om man inte löser frågan 

och detta påverkas inte av revisorsrotation. En annan respondent lade fram argumentet om att 

rotation sällan är en parameter för skrämselhot och att revisorer i situationen i fråga oftast har ett 

starkt intresse av att lämna uppdraget snarast möjligt. En av dem som ansåg att revisorsrotation 

hade lett till att revisorn känt sig mindre påverkad, framhöll att om uppdraget ändå kommer att 

avslutas inom kort kan revisorn lättare stå emot påtryckningar och hot. Av de respondenterna 

som var positivt inställda till revisorsrotation i denna fråga var den största delen revisorer med 

kortare yrkeserfarenhet än 21 år. 

 

En intervjuperson, under uppföljningsintervjun, ansåg att det spridda utfallet var väntat, då han 

tror att vissa revisorer faktiskt anser att rotation skulle kunna ha en positiv inverkan i specifika 

fall. Han vill dock poängtera att revisorers integritet är avgörande, vilket troligtvis har resulterat i 

att övervägande del har svarat nej. En annan intervjuperson ansåg att utfallet ska betraktas med 

skeptiska ögon. Trots att övervägande del har svarat nej, tror han ändå att revisorer hade kunnat 

känna sig mindre påverkade till följd av införandet av rotation. Han tror att respondenterna inte 
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inser att revisorsrotation hade påverkat skrämselhotet på ett sådant sätt att revisorn skulle bytt 

fokus från att förlora klienter till att fokusera på kvaliteten i arbetet.  

 
Diagram 6.7: Visar respondenternas ställningstaganden gällande scenariot om skrämselhot och 

revisorsrotationens inverkan. 

 

6.8 Obligatorisk revisorsrotation för alla bolag - generella 
åsikter 
Den frivilliga och öppna frågan, om vad respondenterna anser om eventuellt lagstadgande av 

obligatorisk revisorsrotation för alla bolag, besvarades av cirka 70 procent utav 

enkätrespondenterna. Svaren följde samma trend och nästintill alla responderande revisorer 

använde sig av likartade resonemang. 

  
Av kommentarer att utläsa tyckte samtliga revisorer att en obligatorisk revisorsrotation gör sig 

lämplig för börsnoterade företag. Ett antal revisorer motiverade detta med att revisorsrotation för 

sådana bolag för med sig positiva effekter, då granskningen efter ett revisorsbyte sker med “nya” 
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ögon. En respondent anser även att det i framtiden borde införas lagstiftning som innebär att 

noterade företag efter några år ska tvingas välja en revisor från en annan byrå, så kallad 

byrårotation. Enligt en respondent anses revisorsrotation inom kommunala och 

landstingskommunala uppdrag, där det finns politiker i ägarkretsen, bidra till att säkerställa 

demokrati. 

  
Gällande medelstora och mindre bolag var samtliga respondenter eniga om att revisorsrotation 

varken ligger i revisorernas eller klienternas intressen. Trots att hoten gentemot revisorernas 

oberoende eventuellt skulle ha minskat, överväger nackdelarna med obligatorisk rotation de 

fördelar den för med sig. Den ständigt återkommande kommentaren bland svaren handlar om att 

en revisor, förutom att genomföra revision, även ska agera som ”bollplank” för sin klient samt 

utgöra en stödjande roll. Förståelse för klientens verksamhet, anser revisorerna, vara en 

nyckelfaktor för att identifiera risker och utföra en bra revision. Den djupa förståelsen uppnås, 

enligt enkätens respondenter, genom lång erfarenhet i klientens verksamhet. Det är även svårare 

för klienten att bygga upp förtroende för revisorn, då det normalt tar flera år innan en revisor lär 

känna klientbolaget ordentligt och bygger upp värdefull kunskap om uppdragsgivaren. Därför 

kan obligatorisk revisorsrotation, enligt alla, mynna ut i försämrad kvalitet på revisionen då det 

saknas delar av den ekonomiska kunskapen som krävs på grund av att den ackumulerade 

kunskapen hela tiden går förlorad i och med revisorsbyten. Dessutom pekar många på kostnaden 

i samband med ett nytt uppdrag, då denna initialt är högre på grund av inlärningsperioden samt 

ökat administrativt arbete. Effektivitetsfördelar, som en väl insatt revisor har skapat i 

klientföretaget, går förlorade. En respondent kommenterar att högre kostnader exempelvis kan 

leda till att de bolag som inte omfattas av revisionsplikten väljer bort revisorn. Generellt anser 

samtliga, utom en neutral respondent, att lagstadgande av obligatorisk revisorsrotation för små 

och medelstora företag är kontraproduktivt. I mindre bolag kommer större kostnader uppstå på 

grund av förnyad dokumentationsinsamling för tillträdande revisor. En väl genomförd 

oberoendeanalys bör vara ett tillräckligt verktyg för att upptäcka och motverka en 

beroendesituation. 

 

En intervjuperson menar att revisorer i allmänhet är kritiska till revisorsrotation, vilket speglas i 

utfallet av kommentarer. Han tror att respondenterna har protestsvarat och inte tänkt igenom hur 
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revisorsrotation i de olika hoten egentligen hade kunnat ha en positiv inverkan. En annan 

intervjuperson kommenterar att den allmänna negativa inställningen till revisorsrotation, delvis 

kan grundas i att det är lätt för revisorer att utgå från sin ekonomiska nytta och att ibland glömma 

vikten av tredjemans uppfattning.  

 

7. Analys & slutsatser 
I denna del kopplas vårt empiriska material samman med de olika teorier och regelverk som vi 

har utgått ifrån. Resultatet från enkäterna analyseras utifrån flera perspektiv. Inledningsvis 

analyseras utfallet om huruvida gränsdragningsproblematik förekommer gällande våra 

scenarier baserade på analysmodellens oberoendehot. Vidare ges förslag på eventuella sätt att 

reducera problematiken samt om revisorsrotation kan vara en möjlig åtgärd för att stärka 

revisorers oberoende. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning inom området. 

 

7.1 Gränsdragningsproblematik 
Med utgångspunkt i att vi har fått varierande svar i olika scenarier från våra enkätrespondenter 

kan vi konstatera att vårt metodval har fungerat. Vi har dels kunnat utläsa var eventuell 

gränsdragningsproblematik förekommer men även hur revisorernas erfarenhet i vissa fall har 

påverkat svarsvalet. I tabell 7.1 presenteras en sammanställning över hur våra respondenter har 

besvarat enkätfrågorna gällande scenarier baserade på analysmodellens hotsituationer.  

Tabell 7.1 Visar en sammanställning över respondenternas svar på enkätens scenariofrågor. 
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Det vi kunde utläsa av respondenternas svar är att det inte föreligger gränsdragningsproblematik 

gällande våra scenarier om egenintresse- och partsställningshot. Respondentgruppen är eniga om 

att det inte anses lämpligt att någon i revisorns närståendekrets äger aktier i det bolag som 

revisorn reviderar, detta enligt de etikregler som framkommer i analysmodellen. Att ha något 

sorts ekonomiskt intresse i ett bolag som man reviderar anses bryta mot etikreglerna och detta är 

djupt rotat i revisorsyrket. I våra respondenters svar kunde vi inte heller utläsa någon skillnad 

mellan vilken erfarenhet de svarande revisorerna har. Angående scenariot om egenintressehot är 

således vår uppfattning att det inte förekommer någon gränsdragningsproblematik. Enligt de 

kommentarer som respondenterna har lämnat under scenariot om partsställningshot verkar alla 

vara eniga om att det föreligger ett hot mot revisorns oberoende när denne biträder sin klient i 

rättsprocessen. Våra respondenter har, trots skilda svarsval, motiverat sina ställningstaganden i 

linje med det som analysmodellen beskriver. Anledningen till att svarsvalen var spridda, tror vi, 

beror på att respondenterna valde svarsalternativet på olika sätt. De som svarade ja anser att hot 

föreligger om man biträder klienten och respondenterna som svarade nej tyckte inte att hot finns 

så länge man ej biträder klienten. När man ser till definitionen “att uppträda som stöd för 

bolaget” av formuleringen i analysmodellens beskrivning kan man utläsa att oberoendehotet 

uppstår när en revisor får i uppdrag att tala i klientens sak eller uppträda som biträde för klienten. 

I förhållande till vårt scenario om partsställningshot kan vi inte se någon 

gränsdragningsproblematik. 

 

Analysmodellen tar upp de etikregler som respondentgruppen syftar till och nämner att det finns 

ett direkt samt ett indirekt hot mot oberoendet. Scenariot om egenintressehot, som vi har 

utvecklat i resultatdelen, utgår från det indirekta hotet där närstående äger aktier i bolaget. 

Modellen framhåller att affärsmässiga relationer utöver det som ingår i revisionsuppdraget inte är 

acceptabelt, vilket detta scenario visar. Revisorn ska ge en objektiv bild enligt modellen och 

detta kan ifrågasättas då revisorn har ett ekonomiskt intresse i bolaget. Ett antal respondenter 

nämnde även vikten av att revisorn ska uppfattas som objektiv utifrån intressenternas syn på 

oberoendet. En revisor ska som oberoende part ta del av bolagsledningens information och se till 

att den även återspeglar ägarnas intressen. Redan här kan man ifrågasätta om revisorn kan ses 

som en oberoende part, då dennes närstående äger en viss andel i bolaget. Om revisorn i bolaget 
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anses vara beroende av klienten faller revisorns roll som tilltrosskapare och syftet med att 

anställa en revisor ifrågasätts.  

 

Sikka (2009) uttrycker att en revisor som maximerar sina inkomster kan lockas till att liera sig 

med bolagsledningen, vilket utgör hot mot dennes oberoendeställning. Detta kan också skifta då 

man exempelvis utgår ifrån ägarledda bolag där den främsta avsikten är att generera vinst till 

aktieägarna. I vårt scenario om egenintressehot har revisorn en nära koppling till en av 

aktieägarna vilket kan innebära att denne tenderar att agera partiskt i förhållande till klienten. 

Genom att revisorn agerar partiskt gentemot ägarna i bolaget gynnar denne sin närstående och 

detta kan påverka intressenternas syn på revisorn som oberoende part. Intressenter till ett företag 

måste uppleva tillförlitlighet till den redovisningsinformation som presenteras, alltså måste det 

synbara oberoendet peka på att revisorn inte har något som helst ekonomiskt intresse i bolaget 

som denne reviderar. Då detta är en viktig del för revisorer kan det leda till att revisorn avsäger 

sig ett uppdrag om dennes närstående på något sätt blir delaktig i bolaget och som kommer 

påverka intressenternas syn på revisorns arbete. 

 

Diamant (2004) beskriver att revision även bör ske till förmån för alla intressenter och på ett sätt 

där revisorn har ett neutralt förhållande till intressenterna. Det komplexa gällande 

partsställningshotet, förmodar vi, är att dra gränsen mellan vad som är acceptabelt att stötta sin 

klient med och vad som anses vara ett icke neutralt beteende. Det kan i praktiken möjligtvis även 

bli så att en rådgivning omedvetet övergår och resulterar i en partsställning. I scenariot om 

partsställningshot tror vi att risken för att liera sig med klienten är stor då revisorn kan drivas 

utifrån sina ekonomiska incitament. Revisorn vill bland annat därför hålla sig på god fot med sin 

klient och kommer att anstränga sig för att hjälpa till i syfte att försvara uppdragsgivaren. 

Skatteverket kan möjligen, som en intressent, ifrågasätta huruvida revisorn i det fallet fortfarande 

besitter sin yrkesmässiga skepticism om den på grund av sina råd är involverad i klientens ärende 

och indirekt i tvisten. 

 

Respondenternas svar på scenarierna om självgransknings- och vänskapshot resulterade i ett 

spritt utfall, vilket vi anser påvisar gränsdragningsproblematik. I det förstnämnda scenariot ansåg 

39 procent av våra respondenter inte att något hot föreligger och motiverade svaret med att det 
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har förflutit tillräckligt lång tid samt att uppsägningen skedde på egen hand. Detta, förmodar vi, 

är baserat på revisorernas egna praxis och helhetsbedömning. Som ekonomichef är man insatt i 

bolagets rutiner och bokföring, vilket bör utgöra ett problem när samma person även ska revidera 

bolaget. Därför, tror vi, bedömde 27 procent av respondenterna att hot mot oberoendet existerar i 

detta scenario. Sådana förhållanden kan ifrågasättas av företagets intressenter och rubba det 

synbara oberoendet. Enligt Diamant (2004) ska en revisor ses som en tilltrosskapare och 

objektivt kunna säkra kvaliteten på det material som granskas. I detta fall anser vi det vara 

tvivelaktigt om objektivitet kan upprätthållas när samma person tidigare har haft inflytande över 

materialet. Dock kan det vara komplext att bedöma efter hur lång tid självgranskning fortfarande 

föreligger.  

 

Resultatet från enkätsvaren gällande vänskapshotet gav ett, för oss, intressant utfall. 44 procent 

av respondenterna anser inte att hot mot oberoendet föreligger och den största andelen av dessa 

var revisorer med längre erfarenhet. Deras åsikter utgick bland annat från att revisorn måste vara 

stark i sin yrkesroll samt att samhället måste ha tilltro till att revisorerna är professionella och 

medvetna om vad som förväntas av dem. Av de respondenter som svarade gränsfall var 

övervägande del personer med kortare erfarenhet och de framhöll att det just nu inte finns ett hot 

men att det kan leda till en beroendesituation i längden samt att golfspelandet bör dokumenteras 

direkt enligt analysmodellen. 12 procent svarade att det i denna situation föreligger ett hot mot 

oberoendet samt att revisorn genom återkommande aktiviteter blir vän med klienten. Denna 

svarsgrupp bestod främst av revisorer med kortare erfarenhet. En anledning till att utfallet blev 

varierande utifrån respondenternas erfarenhet, antar vi, kan bero på att de som har varit i 

branschen en längre tid inte låser sig fast vid riktlinjer utan hellre ser till helheten och förlitar sig 

på sin yrkeserfarenhet. Vi tror att en revisor som har varit i branschen en kortare tid är mer 

aktsam och styrs i första hand av det som förespråkas. De som har varit verksamma i branschen 

under en lång tid är sannolikt vana vid det gamla synsättet där man, innan hårdare regelverk och 

analysmodellen infördes, var närmare klienten. En skärpning av lagen kan således ha lett till att 

de som tillhör den grupp med kortare erfarenhet från början är “uppvuxna” med de regler som 

finns idag, medan de äldre i större mån förlitar sig på sin erfarenhet och ser till helhetsbilden.  
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Även gällande självgranskningshotet såg vi en intressant trend mellan hur respondenter med 

olika erfarenhet har gjort sin bedömning. Ingen med erfarenhet över 21 år anser att ett klart hot 

mot oberoendet föreligger. De flesta i den kategorin svarade nej på frågan. Däremot i kategorin 

med respondenter som har yrkeserfarenhet under 21 år, svarade största andelen det motsatta - att 

hot kan identifieras. Merparten av våra respondenter som tillhör kategorin med kortare erfarenhet 

än 21 år har varit yrkesverksamma under 6 till 15 år, vilket alltså kan stödja vårt ovanstående 

resonemang om erfarenhet med tanke på att analysmodellen lagstadgades år 2002.  

 

Gällande skrämselhotet utformades inget specifikt scenario då vi anser att analysmodellen ger en 

explicit uppfattning om vad hotet innebär och därav bör någon gränsdragningsproblematik 

gällande detta hot ej existera. Som vi även nämnde i metodavsnittet ställdes här frågan direkt 

kopplad till om huruvida obligatorisk revisorsrotation för alla bolag skulle få revisorerna att 

känna sig mindre påverkade av klientens hot. Revisorsrotation återkommer vi till i avsnitt 7.3.  

 

7.2 Reducering av gränsdragningsproblematik 
I tabell 6.2 presenterades respondenternas svar på frågan om hur väl de tycker att analysmodellen 

täcker in olika hotsituationer som kan uppstå och påverka en revisors oberoende. Samtliga 

respondenter har placerat sig i intervallet 3-5 på en 1-5 gradig skala, vilket påvisar att 

respondenterna hyser stort förtroende för analysmodellen. 13 av 48 respondenter anser att den 

fullt ut täcker in de hotsituationer som kan påverka oberoendet, vilket innebär att en majoritet 

inte anser den vara fullständig. Av utfallet att bedöma är det sannolikt att 

gränsdragningsproblematik kan förekomma, trots att revisorerna har analysmodellen som stöd. 

Dessutom stödjer det kritikerna som Carrington (2010a) redogjorde för, att varken den befintliga 

analysmodellen eller en eventuell förbudskatalog kan vara så heltäckande att det inte 

 förekommer eventuella kryphål. 

 

Baserat på det enhälliga enkätutfallet samt våra intervjupersoners åsikter kan vi konstatera att 

någon gränsdragningsproblematik inte föreligger i scenariot om egenintressehot. 

Analysmodellens definition av egenintressehotet ger en distinkt bild av att ekonomiskt intresse 

utgör ett hot mot en revisors oberoende. För att ytterligare försäkra prövningen av oberoendet 
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skulle det ekonomiska intresset, som beskrivs i modellen, kunna avgränsas mer exakt. 

Förslagsvis kan det framgå om det är total nolltolerans som gäller. Gällande utfallet från 

scenariot om partsställningshot, kompletterat med kommentarer, föreligger en enhetlig bild av 

vad som gäller vid sådana förhållanden. Trots skilda svarsval har respondenterna motiverat sitt 

ställningstagande med samma utgångspunkt. Vår slutsats innebär dock inte att analysmodellen 

ska betraktas som helt komplett gällande detta hot. Partsställningshot kan uppstå till följd av 

andra situationer där åsikterna om huruvida ett beroendehot existerar blir mer spridda. 

 

Med bakgrund av respondenternas svar gällande scenarierna om självgransknings- och 

vänskapshot kan vi konstatera att det råder gränsdragningsproblematik i revisorernas bedömning. 

Situationen om en tidigare anställning hos en klient exemplifieras som ett oberoendehot i 

analysmodellen. Däremot benämns varken vilka exakta förhållanden angående tidigare 

anställning som kan skada oberoendet eller om det finns någon tidsmässig gränsdragning. Den 

något snäva beskrivningen av självgranskningshotet i FARs modell kan vara en av anledningarna 

till respondenternas olika bedömningar. Vissa respondenter, som såg scenariot som ett gränsfall, 

anser det vara problematiskt att göra en korrekt bedömning och föreslog konsultation med en 

kollega som en möjlig åtgärd för en opartisk prövning. Detta förslag anser vi vara ett naturligt 

och effektivt sätt för att lättare ta ställning i oberoendefrågan.  

 

Utfallet på scenariot gällande självgranskningshot pekar på att analysmodellens beskrivning 

lämpligen kan behöva kompletteras. För att reducera tolkningsskillnader gällande 

oberoendehotet i samband med tidigare anställning skulle det exempelvis vara relevant att 

precisera hur den tidsmässiga aspekten påverkar. En sådan utökning, tror vi, möjligen skulle 

kunna leda till minimerade skillnader mellan erfarenhetskategorierna.    

 

Gällande vänskapshotets beskrivning i FARs analysmodell anser vi att den ger ett stort utrymme 

för tolkning, vilket kan vara en möjlig förklaring till att svaren på vårt scenario blev 

differentierade. Utgångspunkten i analysmodellen är att hot föreligger när revisorn och klienten 

har en nära personlig relation eller om revisorn har en relation till någon av klientens ledande 

befattningshavare. Detta kan leda till att revisorn får en sympatisk inställning till klientens 

intressen, vilket även gäller revisorns närståendekrets och återkommande sociala kontakter eller 
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mångårig vänskap. Utifrån denna bas ges revisorerna möjlighet att själva analysera deras relation 

till klienten. Det är här som meningsskiljaktigheten i vårt scenario uppstår, då revisorer tolkar 

relationen till klienten olika. Då analysmodellen inte helt täcker in hur relationen med en klient 

får utvecklas samt vart man ska sätta gränser bör, enligt oss, tydlig avgränsning i modellen göras 

för att revisorer i framtiden ska göra likartade bedömningar i liknande situationer. Vi anser att 

det väsentliga är att intressenterna ska känna en så pass stark tilltro till den kunskap som revisorn 

bidrar med, att det reviderade bolaget inte äventyras.  

 

7.3 Kan oberoendet stärkas?  
Som vi nämnde tidigare valde vi på frågan, vilken var baserad på analysmodellens skrämselhot, 

att direkt undersöka huruvida revisorsrotation kan bidra till ett ökat oberoende gällande hotet. En 

majoritet anser att rotation inte skulle spelat någon avgörande roll i den situation som 

presenterades. Vissa respondenter betonar sitt svar med att skrämsel inte har en särskilt stor 

slagkraft. 38 procent anser däremot att de faktiskt hade känt sig mindre påverkade i liknande 

situationer då ett byte av klient hade ägt rum inom snar framtid oavsett. Klientens hot hade med 

andra ord inte haft lika starkt inflytande på revisorn om revisorsrotation skulle aktualiseras i detta 

fall. Enligt Sikka (2009) kan ett revisionsuppdrag som är lönsamt påverka en revisor att inte 

anmärka på tvivelaktigheter, då denne inte vill riskera att bli utbytt. Det perspektivet, tror vi, kan 

motivera revisorsrotationens positiva inverkan på skrämselhotet. Om en revisor är medveten om 

att rotation inte går att komma ifrån kan det möjligen bli mindre lockande för denne att 

maximera sin egen nytta och behålla klienten genom att gå med på dennes krav.  

 

En möjlig förklaring till att större delen av respondenterna valde att ställa sig negativa till 

revisorsrotation som en möjlig åtgärd i det här fallet, kan vara att de känner sig så pass starka i 

sin yrkesroll att hotet inte hade haft någon påverkan på dem oavsett om revisorsrotation gällde 

eller ej. Det kan vara en effekt av att revision delvis ska ske till förmån för intressenterna. 

Revisorerna strävar efter lojalitet mot dessa och inser att det inte enbart är relationen mellan 

klienten och uppdragsgivaren som ska beaktas. En annan möjlig förklaring till att majoriteten 

svarade nej kan vara att många respondenter svarar i protest, då de i allmänhet har en negativ 
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inställning till revisorsrotation. Därför uppkommer en reflektion om det i själva verket är en 

större andel som anser att revisorsrotation kan ge en positiv inverkan i relation till skrämselhot. 

 

I den sista enkätfrågan fick respondenterna även möjlighet att uttrycka sina generella åsikter om 

eventuellt införande av revisorsrotation för alla bolag kan bidra till att stärka revisorers 

oberoende gentemot sina klienter. Utifrån svaren kunde vi tydligt utläsa att en övervägande 

majoritet inte ställde sig positiva till förslaget, vilket möjligen kan förklaras med att det finns ett 

teoretiskt perspektiv som framhåller att revisorsrotation leder till förlorad kundspecifik kunskap 

(Lennox, Wu & Zhang, 2014). Dock uttryckte vissa revisorer att revisorsrotation är bra för 

börsnoterade företag, då det innebär att granskning allt oftare kan genomföras med nya ögon. Det 

leder till ökade förutsättningar för opartiskhet och självständighet. Enligt Lennox, Wu & Zhang 

(2014) medför revisorsrotation att fler finansiella rapporteringsproblem kan identifieras. 

Argumentet grundas i att olika yrkeskunniga kan se på samma information med olika synsätt och 

utvärdera det annorlunda. Dock begränsade de sig inte till att det endast skulle vara lämpligt för 

börsnoterade företag. Vi kan alltså se att de respondenter som ställer sig positiva till 

revisorsrotation höll med om ovanstående argument, men begränsade det till börsnoterade bolag. 

 

När det gäller medelstora och mindre bolag anser samtliga respondenter att revisorsrotation inte 

är att föredra, då nackdelarna överväger fördelarna. Motiveringen är att revisorer i mindre bolag 

ofta, förutom att genomföra revision, även fungerar som ett bollplank för sin klient. Samtidigt 

anser vissa respondenter att det eventuellt skulle kunna bidra till att reducera några av hoten mot 

revisorers oberoende. När revisorer agerar som ett bollplank och stöttar sina klienter uppkommer 

risken att revisorerna utför uppgifter som egentligen inte ingår i det faktiska revisionsuppdraget 

och därmed riskerar revisorn att betraktas som beroende. En del revisorer motiverar sitt 

ställningstagande, om varför revisorsrotation inte bör införas för alla bolag, med att det är 

tidskrävande för revisorer att förstå klientens verksamhet och att detta medför större 

revisionskostnader för bolagen. Däremot utifrån intressenternas perspektiv tror vi att denna 

kostnad eventuellt hade kunnat vara värd försäkran om att det inte föreligger en 

beroendesituation mellan revisorn och bolaget. Enligt Schilder (1993) börjar en revisor efter 

några år att lita på sin klient allt mer och därav minskar dennes skepticism och kritiska agerande. 
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Därför anser vi att revisorsbyte i ett sådant fall kan vara ett effektivt sätt för att reducera hotet 

mot oberoendet.  

 

Utfallen från frågorna om revisorsrotation kopplat till varje scenario visade att en majoritet inte 

anser att revisorsrotation kan bidra till att reducera något av analysmodellens hot. När det gäller 

egenintresse-, partsställnings- och självgranskningshotet anser över 80 procent att 

revisorsrotation inte ger någon effekt på oberoendet. Då gränsdragningsproblematik inte förelåg i 

scenarierna om egenintresse- och partsställningshot var revisorernas ställningstaganden i 

rotationsfrågan väntat då revisorsrotation erbjöds som ett förslag för att stärka oberoendet vid ett 

eventuellt hot. Inte heller gällande självgranskningshotet verkar gränsdragningsproblematiken 

vara ett problem i det specifika scenariot som vi utformade. Därav anser de flesta respondenterna 

inte att revisorsrotation är en möjlig åtgärd för att stärka oberoendet i detta och liknande fall. Vi 

anser dock att självgranskningshotet i många andra situationer skulle kunna reduceras med hjälp 

av revisorsbyte, då risken för att granska sig själv minskar. Scenariot om vänskapshot visade på 

en större gränsdragningsproblematik, vilket även återspeglades i den påföljande frågan om 

revisorsrotation. I jämförelse med ovannämnda scenarier svarade fler respondenter att 

revisorsrotation skulle kunna bidra till ett stärkt oberoende gällande vänskapshotet.  

 

Det vi kan utläsa från resultatdelen är att majoriteten av våra respondenter inte anser att 

revisorsrotation för alla bolag skulle vara en lämplig komplettering för att förstärka revisorernas 

oberoende i de situationer där analysmodellen, utifrån utfallen att bedöma, inte ger ett absolut 

stöd. Dock anser en stor del av respondenterna att revisorsrotation lämpar sig i stora börsbolag. 

Slutsatsen som vi kan dra är att revisorsrotation skulle kunna komplettera analysmodellen genom 

att förstärka oberoendet gällande vissa hotsituationer. Dock tycks de negativa effekterna med 

rotation vara så pass stora att det förmodligen inte kommer vara den mest fördelaktiga metoden 

för att reducera oberoendehoten i mindre och medelstora bolag.  
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7.4 Förslag på fortsatta studier  
Efter att ha författat vår uppsats kan vi konstatera att den låga svarsfrekvensen på enkätutskicket 

inte möjliggör tillräckliga förutsättningar för ett generaliserbart resultat som kan appliceras på 

hela revisorskåren. Däremot kan vi utifrån enkätens utfall, i viss utsträckning, dra en generell 

slutsats, att erfarenhet har en inverkan på hur revisorerna ser på analysmodellens olika 

oberoendehot. Även den externa validiteten är begränsad då enkäten baserades på konstgjorda 

scenarier. Vi är medvetna om att fler faktorer och förutsättningar förekommer i verkligheten och 

kan vara av avgörande betydelse. 

 

En större studie med fler scenarier, högre svarsfrekvens samt en representativ fördelning av 

respondenter hade kunnat vara aktuell för att uppnå en generalisering som även blir applicerbar i 

ett större sammanhang.  
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