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Abstract 
The auditors independence has attracted attention over the past years, partly 
a consequence after the big accounting scandals and partly because of the 
increasing complexity of the industry. This has led to more regulations that 
affect the independence of the auditor with restrictions of what the auditor 
can do. An auditor can test one’s independence with the analysis model, 
where the model tests different threats that can jeopardize the auditor 
independence. Sarbanes-Oxley Act and Swedish code of corporate 
governance have also a goal to strengthen the auditor independence by 
introducing independent audit committees. It is common that the public 
expect that the auditor have to do more than what the auditor actually can or 
may do, which is called an expectation gap.  
 
The purpose of this essay is to create more understanding for the auditor 
independence and discern the role that the auditor independence plays when 
auditing big and small companies. The purpose is also to find out if there is 
anything further that the auditor can do to strengthen the independence and if 
they could reduce the expectation gap. 
 
We have chosen a qualitative method because we want to create increased 
understanding with our essay. We have done five interviews with auditors 
from Gothenburg and Borås to get an insight of their view of auditor 
independence.  
 
We have come to the conclusion that the auditor independence is important 
in every situation but in practise it is more important in larger companies. 
The general opinion is that to reduce the expectation gap you have to inform 
the public about the auditor’s role since there is not that much knowledge 
about auditors and audit. Today the auditor union is independent and there is 
no need to do anything further to strengthen the independence.  
 
Keywords: Independence, auditor, expectation gap and analysis model. 



 

 

Sammanfattning 
Revisorns oberoende har blivit uppmärksammat under de senaste åren, dels 
till följd av de stora redovisningsskandalerna och dels eftersom näringslivet 
har blivit mer komplext. Det här har lett till en ökad reglering som påverkar 
revisorns oberoende med begränsningar vad revisorn får göra. En revisor kan 
testa sitt oberoende genom analysmodellen, där olika hot som kan äventyra 
revisorns oberoende tas upp. Även Sarbanes-Oxley Act och Svensk kod för 
bolagsstyrning har till mål att stärka revisorns oberoende genom att 
exempelvis införa en oberoende revisionskommitté. Det är vanligt att 
allmänheten förväntar sig att revisorn ska göra mer än vad denne kan och får 
göra, vilket kallas förväntningsgapet.  
 
Syftet med den här rapporten är att skapa ökad förståelse för revisorns 
oberoende samt att urskilja den roll som revisorns oberoende spelar vid 
revision av stora och små bolag. Syftet är även att försöka komma fram till 
om det finns något ytterligare som revisorn kan göra för att stärka 
oberoendet samt hur förväntningsgapet kan minskas.  
 
Vi anser oss vara hermeneutiker och vi har därmed valt en induktiv 
slutledningsmetod och ett kvalitativt angreppssätt. Det här har vi valt 
eftersom vi ville skapa ökad förståelse med uppsatsen. Vi har genomfört fem 
intervjuer med revisorer från Göteborg och Borås för att få deras syn på 
revisorns oberoende.  
 
Vi har kommit fram till att revisorns oberoende är viktigt i alla situationer 
men att det i praktiken är viktigare vid revision av stora bolag. Den allmänna 
uppfattningen hur man kan minska förväntningsgapet handlar om att 
informera allmänheten om revisorns roll eftersom det idag föreligger en stor 
okunskap om revision och revisorns roll. Sammanfattningsvis har vi kommit 
fram till att revisorskåren idag är oberoende och att det egentligen inte 
behövs någon ytterligare stärkning av oberoendet. 
 
Nyckelord: Oberoende, revisor, förväntningsgap och analysmodellen. 
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1. Inledning 
I det här kapitlet behandlar vi bakgrunden och problemdiskussionen till 
uppsatsens valda ämne, vilket mynnar ut i en problemformulering. Här 
behandlas även syfte, avgränsning samt uppsatsens vidare disposition. 

1.1 Bakgrund 
Så länge som revision har funnits har även revisorns oberoende ifrågasatts. 
Intresset för revisorns oberoende har ökat i takt med att näringslivet har 
blivit mer komplext samt att efterfrågan på tillförlitlig information om 
företagets ställning och resultat har ökat (FAR, 2007). Oberoende har även 
blivit ett uppmärksammat begrepp efter de stora redovisningsskandalerna 
under 2000-talet, exempelvis Enron och Worldcom i USA, Parmalat i Italien 
och Skandia i Sverige (Precht, 2007). En av de mest uppmärksammade är 
den om energibolaget Enron, som var det sjunde största bolaget i USA fram 
till 2001 när det gick i konkurs. Företaget använde sig av en aggressiv 
bokföring som gav en förskönad bild av Enron som större, säkrare, 
lönsammare och mindre skuldsatt än vad det egentligen var (Flening, 2003). 
Enron ansåg inte att de gjort något fel utan skulden borde läggas på deras 
revisionsbolag Arthur Andersen. Enrons försvarsadvokat menade att 
eftersom Arthur Andersen godkände bolagets kreativa bokföring hade de all 
anledning att tro att bokföringen var laglig och korrekt (Balans, 2006b).  
 
Fram till början av 2000-talet var det vanligt att revisionsfirmor utförde både 
revision och konsulttjänster för ett och samma företag, vilket Arthur 
Andersen gjorde åt Enron. För det betalade Enron tjugofem miljoner dollar i 
revisionsarvode samt tjugosju miljoner dollar i konsultationsarvode. En 
intressekonflikt uppstår när revisionsbolaget har direkt eller indirekt 
ekonomiska intressen i sin klient. Det finns risk att revisorn agerar till 
förmån för företaget fastän han inte själv vill, bara för att han är rädd att 
förlora klienten och revisorn kan då hamna i beroendeställning (Tackett, 
Wolf & Claypool, 2004).   
 
Det ställs krav på revisorers opartiskhet och självständighet i revisorslagen 
(2001:883), som trädde i kraft 1 januari 2002. För att revisorn ska kunna 
säkerställa sin opartiskhet, självständighet och objektivitet hänvisar lagen till 
FARs analysmodell. Analysmodellen, även kallad oberoendeanalysen, 
innefattar begreppen som tas upp i revisorslagen. Utifrån analysmodellen ska 
revisorn pröva de hot som äventyrar oberoendet, till exempel rådgivning och 
ekonomiska intressen i företaget (FAR, 2007).  
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1.2 Problemdiskussion 
Under sommaren 2002, efter debatter om Enron och Arthur Andersens 
vänskapskorruption, publicerade Svenska Dagbladet en serie artiklar där de 
granskade revisorer, deras oberoende och trovärdighet. Utgångspunkten var 
en EU-rekommendation där det uppmanas att en revisor i ett börsbolag inte 
bör sitta mer än sju år. De två senaste revisorerna för Investor hade suttit 
femton respektive sjutton år. Den senaste revisorn menade att regeln var 
enfaldig och poängterade att det viktigaste för revisorn är att vara medveten 
om oberoendet (Holmquist, 2002). Den nya rekommendationen började 
utformas redan före skandalen med Enron men fick ytterligare aktualitet i 
samband med händelsen (Almgren, 2003). 
 
Redovisningsskandalerna har lett till ett ökat fokus på revisorns oberoende. 
Går det att kombinera revision och rådgivning? Det här har inneburit att 
kraven på revisorer har skärpts (Moberg, 2003). Sarbanes-Oxley Act (SOX) 
trädde i kraft 2002 och är en amerikansk lagstiftning, vilken alla företag som 
är noterade på den amerikanska börsen måste följa. Lagen ställer bland annat 
högre krav på revisorers oberoende samt hårdare straff vid överträdelse av 
lagen (Svernlöv & B:son Blomberg, 2003). Svensk kod för bolagsstyrning, 
även kallad koden, är ett svenskt regelverk som gäller för de svenska 
börsnoterade bolagen. Koden tar upp ämnen som val av revisorer och 
granskning av revision (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005). Frågan 
som uppkommer är hur oberoende bedöms vid revision av stora och små 
bolag? Det var bland annat Enron-skandalen som bidrog till planeringen av 
åttonde bolagsdirektivet, revisorsdirektivet, som innebär mer reglering inom 
revisionsbranschen (Balans, 2006a). Enligt SOX är det obligatoriskt i 
börsföretag att ha en revisionskommitté, vilket även är ett förslag i åttonde 
bolagsdirektivet. Det här har till syfte att stärka revisorns oberoende 
(Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005). 
 
Analysmodellen lagstiftades 2002 och alternativet var förbudslistor i syfte att 
säkerställa revisorns opartiskhet och självständighet. Analysmodellen är en 
mer logisk modell som tar hänsyn till omständigheter i det enskilda fallet 
och består av olika hot, vilka är egenintressehot, självgranskningshot, 
partsställningshot, vänskapshot och skrämselhot. Om det förekommer hot 
kan motåtgärder vidtas för att eliminera hotet och för att revisorn ska kunna 
behålla uppdraget. Om hotet inte kan elimineras måste revisorn avsäga sig 
uppdraget (FAR, 2007). Är analysmodellen tillräcklig för att säkerställa 
revisorns oberoende eller finns det något mer som revisorn kan göra? 
 
Dan Brännström (2006), FAR SRS generalsekreterare, påpekar att det finns 
ett förväntningsgap mellan vad intressenterna förväntar sig och vad revisorns 
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uppgift verkligen är. Han menar att intressenterna ofta förväntar sig följande: 
”Det minsta man kan begära ...är att revisorn förhindrar eller åtminstone 
upptäcker förskingringar och andra ekonomiska brott, finner alla fel i ett 
bokslut, undanröjer risken för obestånd och konkurs, granskar alla 
transaktioner mellan företagsledningen och bolaget, upptäcker alla poster 
som kan vara tveksamma ur skattesynpunkt, säkerställer att ledning och 
styrelse fattar rätt beslut...”. Det här är en överdriven förväntning men det är 
just okunskapen om revisorsrollen som leder till förväntningsgapet.  

1.3 Problemformulering 
Utifrån vår problemdiskussion har vi kommit fram till följande 
problemformulering: 

 
• Vad kan revisorer göra för att stärka sitt oberoende? 

o I vilka situationer är oberoendet viktigast? 
o Vilka skillnader och likheter finns det i fråga om oberoende 

för stora och små bolag? 
o Hur kan förväntningsgapet minskas? 

1.4 Syfte 
Vårt syfte är att skapa ökad förståelse för revisorns oberoende samt att ta 
reda på i vilka situationer revisorns oberoende är viktigast. Syftet är även att 
försöka komma fram till om det finns något revisorn kan göra för att stärka 
oberoendet samt vilka skillnader och likheter det finns i fråga om stora och 
små bolag samt hur förväntningsgapet kan minskas. 

1.5 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa oss till att endast se hur svenska revisorer ser på 
oberoendefrågan. Vi har avgränsat oss till att endast intervjua fem revisorer 
från Göteborgs- och Boråsområdet, för att se på deras syn på oberoende. När 
vi har studerat de lagar och regler som påverkar revisorn har vi endast valt 
att beröra de delar som har med oberoende att göra. 

1.6 Perspektiv 
Vi har som ett övergripande perspektiv valt ett evolutionärt perspektiv, 
eftersom målet med revision är en revisionsberättelse samt att det finns 
många oförutsedda händelser i samband med revision. Som ett mer konkret 
perspektiv har vi valt att studera vårt problem ur ett revisorsperspektiv 
eftersom vi vill se hur revisorer ser på problemen kring oberoende. 
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1.7 Vidare disposition 
I Kapitel 2, Teori, tar vi upp relevant litteratur om revisorns oberoende 
samt regler som berör ämnet.  
 
I Kapitel 3, Metod, tar vi upp olika metoder och tillvägagångssätt som vi 
har valt att använda oss av i vår forskning.  
 
I Kapitel 4, Empiri, redovisar vi det empiriska materialet från våra 
genomförda intervjuer.  
 
I Kapitel 5, Analys, genomförs en analys där empirin ställs mot teorin. 
  
I Kapitel 6, Slutdiskussion, kopplas problemformuleringen med analysen 
och våra egna reflektioner. Vidare behandlas även förslag på vidare 
forskning.  
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2. Teori 
Vi börjar med att beskriva de viktigaste begreppen i uppsatsen. Därefter tar 
vi upp revisorns oberoende och det förväntningsgap som finns mellan vad 
revisorn förväntas prestera och faktiskt presterar. Vi tar även upp lagar som 
berör oberoendet samt hur revisorer kan testa sitt oberoende med hjälp av 
analysmodellen.  

2.1 Introduktion 
I figur 1 tas de viktigaste begreppen upp för vårt ämnesval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Revisorns oberoende 
 
I begreppsgrafens centrum står revisorn, som har till uppgift att granska 
bolagets årsredovisning och bokföring samt ledningens förvaltning. Revisorn 
ska i sin yrkesroll alltid vara oberoende när denne genomför sina uppdrag. 
Revisorn påverkas i sitt yrkesutövande av olika lagar, främst revisorslagen 
som alla svenska revisorer måste följa (FAR, 2007). Svenska revisorer som 
reviderar amerikanska börsnoterade bolag påverkas av reglerna i Sarbanes-
Oxley Act (SOX), vilka ställer höga krav på revisorns oberoende (Svernlöv 
& B:son Blomberg, 2003). Svensk kod för bolagsstyrning (koden) är ett 

Svensk kod för 
bolagsstyrning 

Revisorslagen Sarbanes-Oxley 
Act 

Analysmodellen 

Revisorn 

Oberoende 

Rådgivning Revision 
Förväntningsgap 
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annat regelverk som påverkar många svenska revisorer som arbetar med 
svenska börsnoterade bolag (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005). Vi 
har valt att använda streckade pilar mellan SOX och koden till revisorn 
eftersom det inte är alla revisorer som påverkas av dessa regelverk. 
Revisorer som bara arbetar med mindre företag kommer oftast inte i kontakt 
med dessa regelverk, utan påverkas främst av revisorslagen. 
 
Inför varje nytt uppdrag, samt ibland även i befintliga, måste revisorn testa 
sitt oberoende genom analysmodellen, vilken revisorslagen hänvisar till. I 
analysmodellen görs en genomgång av olika hotbilder som kan påverka 
revisorn, varefter revisorn ska ta ställning till om uppdraget kan 
accepteras/behållas eller om det måste avböjas/avsägas. Det finns två typer 
av uppdrag som en revisor kan ha, revision och rådgivning. I båda dessa 
uppdrag är oberoendet viktigt (FAR, 2007). Eftersom det ofta råder en stor 
osäkerhet om vad revision egentligen är förekommer det ofta ett 
förväntningsgap mellan vad revisorn förväntas göra och vad denne 
egentligen ska och får göra (Brännström, 2006).  

2.2 Allmänt om revision 
Revision är den granskning som en revisor gör i efterhand av företagets 
redovisning och ledningens förvaltning, och granskningen ska vara så 
omfattande och ingående som god revisionssed kräver (FAR, 2007). För att 
kunna utföra en revision måste revisorn först sätta sig in i företagets 
verksamhet vilket sedan följs av granskning och rapportering. Revisionens 
uppgift är att säkerställa trovärdigheten i de finansiella rapporterna. Det 
slutliga målet med revisionen är att revisorn ska lämna en revisionsberättelse 
där denne uttalar sig om redovisningen och förvaltningen. 
Revisionsberättelsen används sedan som beslutsunderlag för många av 
företagets intressenter, såsom stat och kommun, anställda, kreditgivare, 
leverantörer och kunder. Dessa intressenter har direkt eller indirekt nytta av 
revisionen och utan revision skulle intressenterna själva vara tvungna att 
säkerställa den ekonomiska informationen (FAR, 2004). 
 
Revisorns uppgift är att granska bolagets ekonomiska information för att 
säkerställa att det ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning 
och resultat utifrån gällande lagar och regler (FAR, 2004). Det är företagets 
ledning som är ansvarig för upprättandet och utformningen av 
årsredovisningen, medan revisorns ansvar endast är att uttala sig om 
årsredovisningen i revisionsberättelsen vilket inte medför att ledningen 
befrias från sitt ansvar. Det är inte revisorns ansvar att förhindra 
oegentligheter och fel men revision kan ha en avskräckande verkan (FAR, 
2007). 
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2.2.1 Revisorsnämnden 
Revisorsnämnden är en statlig myndighet, inrättad 1995, som har ansvar för 
att godkänna och auktorisera revisorer samt att utöva tillsyn av revisorer. 
Revisorsnämnden utreder anmälningar mot revisorer från missnöjda klienter 
och Skatteverket. De initierar även egna disciplinärenden i form av 
systematisk uppsökande tillsyn, vilket innebär att ett antal revisorer väljs ut 
för en fördjupad kvalitetskontroll. Även den löpande kvalitetskontroll som 
FAR SRS utövar mot sina ledamöter övervakas och kvalitetssäkras av 
Revisorsnämnden. Även media kan påverka vilka revisorer som 
Revisorsnämnden väljer att granska (Revisorsnämnden, 2007). 
 
Revisorsnämnden kan utdela sanktioner till revisorer som har åsidosatt sina 
skyldigheter som revisor. De sanktioner som Revisorsnämnden kan utdela är 
erinran, varning samt upphävande av godkännandet eller auktorisationen. 
Varningen kan även förhöjas med en straffavgift som tillfaller staten. Vid 
erinran och varning kan inte revisorn straffas för någonting som inträffade 
för mer än fem år sedan, medan det vid upphävandet inte finns någon yttre 
tidsfrist. En revisor som har blivit föremål för Revisorsnämndens 
disciplinära åtgärder kan överklaga beslutet till en allmän 
förvaltningsdomstol, medan anmälaren inte kan överklaga 
Revisorsnämndens beslut (Revisorsnämnden, 2007).  

2.3 Revisorns oberoende 
I Sverige har ofta revisorer dubbla roller, se figur 2. De dubbla rollerna visar 
sig i form av rådgivning till klienten och revisionen som staten ställer krav 
på genom gällande lagar och regler. Det är framför allt i små- och 
medelstora företag som rådgivning är vanligt, där ägaren är osäker på hur 
någonting ska redovisas och därför ber revisorn om hjälp (Balans, 2007b).  
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Figur 2. Revisorsrollen i ägarledda företag 
Källa: Balans, 2007b nr.1 
 
Enligt Nationalencyklopedin (2007) innebär oberoende att en person inte är 
beroende av någon eller något i sitt handlande. Vanasco (1996) menar att 
oberoende är en relativ term, vilket innebär att det inte finns någon absolut 
förklaring vad oberoende är utan det krävs någon form av jämförelse för att 
begreppet ska bli gripbart. Det är viktigt att förstå att en revisor inte kan 
uppnå fullständigt oberoende, eftersom det i verkligheten alltid finns 
förhållanden som begränsar oberoendet. Det ställs krav på att en revisor är 
oberoende eftersom det är en av de viktigaste hörnstenarna för att skapa 
förtroende för revisionen. Vanasco (1996) poängterar att det är svårt att 
bevisa sitt oberoende men väldigt lätt att ifrågasätta.  
 
Hemraj (2002) anser att oberoende kortfattat kan förklaras som ett uttryck 
för professionell integritet av en individ som kräver att situationer undviks 
som tenderar att påverka objektiviteten eller personliga åsikter som påverkar 
ställningstagandet. För att en revisor ska kunna skapa förtroende är det 
viktigt att revisorn är kompetent och det ställs därför höga krav, både 
praktiska och teoretiska, för att bli kvalificerad revisor (FAR, 2007). 
Revisorslagen ställer även krav på tystnadsplikt, att en revisor inte får yttra 
uppgifter som han har fått i sin yrkesutövning som är till revisorns fördel 
eller som är till någon annans fördel eller nackdel (Diamant, 2004).  
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När revisorn har en stor andel konsulttjänster i förhållande till revisionen 
skapar det ett ekonomiskt band mellan revisorn och klienten. Revisorn blir 
då mindre benägen att ifrågasätta de val som ledningen har gjort (Mitra, 
2007). Miller (1992) menar att vissa stora revisionsbyråer markerar sitt 
oberoende genom att visa vilken liten procentandel som deras största klient 
har av den totala andelen intäkter. Men bara för att revisionsbyrån i sin 
helhet inte är beroende av en klient innebär inte det att varje enskilt lokalt 
kontor är oberoende.  
 
Enligt FAR SRS yrkesetiska regler finns det två sidor av oberoende, vilka är 
faktiskt oberoende och synbart oberoende. Faktiskt oberoende innebär vad 
en revisor själv uppfattar som oberoende, alltså att en individ tillåts ha en 
åsikt som inte påverkar det yrkesmässiga omdömet. En revisor är synbart 
oberoende om även utomstående uppfattar revisorn som oberoende, vilket 
innebär att en revisor ska undvika sådana förhållanden och omständigheter 
som gör att revisorns integritet och objektivitet äventyras (FAR, 2007). Det 
faktiska oberoendet kan inte mätas eftersom det handlar om revisorns attityd 
gentemot sitt uppdrag (Diamant, 2004). Wolf, Tackett och Claypool (1999) 
menar att utan det synbara oberoendet kommer de finansiella rapporterna 
som revisorn granskar endast att uppfattas som någon slags marknadsföring 
för företaget. 

2.4 Analysmodellen 
Enligt revisorslagen (2001:883) 21§ ska en revisor pröva sin opartiskhet och 
självständighet för varje uppdrag. En revisor ska avböja eller avsäga sig de 
uppdrag som kan rubba förtroendet för revisorn. Revisorslagen tar upp de 
situationer där förtroendet för revisorn rubbas och hänvisar till FARs 
analysmodell, se figur 3, för en mer ingående beskrivning (FAR, 2007). 
Eftersom oberoende är ett svårdefinierat begrepp talas det i analysmodellen 
om flera begrepp i ett försök att fånga upp begreppet oberoende (Johansson, 
Häckner & Wallerstedt, 2005).  
 



 

10 

 
 
Figur 3 Analysmodellens flödesschema 
Källa: FARs samlingsvolym 2006 – Del 2, s.235 
 
Revisorn använder sig av analysmodellen när denne antar ett nytt uppdrag, 
men även vid nya omständigheter i befintliga uppdrag (Moberg, 2003). När 
en revisor får ett nytt uppdrag ska han eller hon först se om det finns något 
samband mellan revisionsbyrån eller klienten på grund av ägarförhållande 
eller avtal. Därefter ska revisorn se vilken typ av uppdrag det är, om det 
tillhör revisionsverksamhet eller konsultverksamhet. Tillhör uppdraget 
konsultverksamhet, det vill säga alla uppdrag som inte tillhör 
revisionsverksamhet, ska revisorn se till att det inte finns något samband till 
något befintligt revisionsuppdrag inom revisionsbyrån som kan äventyra 
revisorns oberoende. Finns det inte någon beröringspunkt med ett 
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revisionsuppdrag kan revisorn acceptera uppdraget. Om det däremot finns ett 
samband mellan det aktuella uppdraget och ett befintligt revisionsuppdrag 
ska den ansvarige revisorn för revisionsuppdraget underrättas. Hur det här 
sen ska hanteras bör fastställas i interna policies i revisionsföretagen (FAR, 
2007).  
 
Om uppdraget tillhör revisionsverksamhet ska revisorn testa om det 
föreligger jäv enligt aktiebolagslagen (2005:551) 17§. Revisorn får 
exempelvis inte äga aktier, inte bokföra och inte stå i låneskuld till bolaget 
där revisionen ska utföras (FAR, 2007). För stora bolag gäller från och med 
den 1 januari 2007 nya strängare jävsregler. Stora bolag definieras som 
bolag som uppfyller minst två av villkoren, 50 anställda, 25 miljoner i 
balansomslutning och 50 miljoner i nettoomsättning för vart och ett av de 
senaste två räkenskapsåren. För de nya reglerna gäller att revisionsbyrån som 
utför revision åt 50/25/50-bolag i fortsättningen inte ens får biträda bolagen 
med redovisning (Balans, 2007a).  
 
Om det föreligger jäv måste revisorn avböja uppdraget. Om det däremot inte 
gör det ska revisorn dessutom pröva om det finns något hot mot revisorns 
opartiskhet och självständighet, enligt analysmodellen. Härigenom prövar 
revisorn att det inte finns något egenintressehot, självgranskningshot, 
partsställningshot, vänskapshot, skrämselhot eller annat hot, den så kallade 
generalklausulen (FAR, 2007).  
 
Finns det inte något av ovannämnda hot kan revisorn acceptera eller behålla 
uppdraget. Det är däremot inte självklart att en revisor måste avsäga sig 
uppdraget eller avgå bara för att det förekommer hot. Revisorn kan vidta 
motåtgärder som innebär att uppdraget kan genomföras utan att revisorns 
opartiskhet och självständighet ska kunna ifrågasättas. Ibland räcker det med 
byråinterna åtgärder såsom kvalitetssäkringssystem, medan det i andra 
situationer krävs externa kontrollåtgärder för att motverka hotet. Ifall 
motåtgärderna anses vara tillräckliga kan revisorn acceptera eller behålla 
uppdraget, i annat fall måste revisorn avböja eller avsäga sig uppdraget. I de 
fall när revisorn är osäker hur dennes opartiskhet och självständighet 
uppfattas, kan revisorn ansöka om förhandsbesked hos Revisorsnämnden. 
Vid lagändringar eller förändrade förutsättningar upphör förhandsbeskedet 
att gälla. Det är viktigt att en revisor dokumenterar alla sina 
ställningstaganden för att andra ska kunna se hur revisorn har bedömt sin 
opartiskhet och självständighet och det bör också framgå av 
dokumentationen vilka motåtgärder som har vidtagits (FAR, 2007).  
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2.4.1 Egenintressehot 
Egenintressehot innebär att ifall revisorn eller någon i revisionsgruppen har 
ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i revisionsklientens verksamhet, 
föreligger det hot mot revisorns oberoende som rubbar förtroendet. Ett direkt 
ekonomiskt intresse innebär att revisorn, utöver revisionsuppdraget, har 
affärsmässiga relationer till klienten vilket till exempel kan vara när revisorn 
äger aktier i klientens bolag eller vid handel av revisionsklientens 
värdepapper. Det förekommer även hot om revisorn eller någon närstående 
till revisorn har lämnat lån till klienten eller gått i borgen för dennes skulder. 
Hot föreligger även då revisorn eller revisionsföretaget står i ekonomisk 
beroendeställning till klienten vilket är vanligt då revisionsklientens 
revisions- och konsultarvoden är betydande i förhållande till revisionsbyråns 
totala storlek. Om revisorn får ett arvode som baseras på klientens resultat 
uppstår ett egenintressehot. När en revisor har ett indirekt ekonomiskt 
intresse förekommer även då ett egenintressehot, vilket till exempel kan vara 
när någon närstående till revisorn har ekonomiska intressen i 
revisionsklienten (FAR, 2007). 

2.4.2 Självgranskningshot 
Självgranskningshot innebär att revisorn granskar förhållanden som han eller 
hon redan i något annat sammanhang har tagit ställning till, vilket innebär 
hot mot revisorns opartiskhet och självständighet. Lämnar revisorn eller 
någon annan i revisionsgruppen råd vid den så kallade fristående 
rådgivningen, i en fråga som revisorn under granskningen blir tvungen att ta 
ställning till, föreligger ett självgranskningshot. Det är vanligt att en revisor 
lämnar upplysningar om gällande lagar och rekommendationer och besvarar 
frågor på hur dessa regler ska tillämpas, vilket också leder till hot mot 
revisorns opartiskhet och självständighet. Det är viktigt att även beakta 
indirekta hot, vilket kan förekomma om revisorn är närstående till någon 
som sitter i ledningen hos revisionsklienten eller om den närstående 
personen har deltagit i det arbete som revisorn ska granska. Hot kan även 
förekomma om revisorn tidigare har haft anställning hos revisionsklienten 
(FAR, 2007). 

2.4.3 Partsställningshot 
Partsställningshot föreligger om revisorn eller någon annan inom 
revisionsgruppen ger revisionsklienten stöd i en rättslig eller ekonomisk 
fråga där meningsskiljaktigheter eller intressemotsättningar råder. Denna 
situation är ett hot mot revisorns opartiskhet. Exempel på när hot kan 
förekomma är när revisorn företräder revisionsklienten vid dennes kontakter 
med Skatteverket eller i en skatteprocess. Däremot föreligger det inte något 
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partsställningshot om revisorn på revisionsklientens uppdrag endast 
vidarebefordrar uppgifter till exempelvis Skatteverket (FAR, 2007).   

2.4.4 Vänskapshot 
Vänskapshot föreligger när revisorn eller någon i revisionsgruppen har nära 
personliga relationer med revisionsklienten. Det finns då en risk att revisorn 
gör någonting alltför gynnsamt för klienten, vilket minskar förtroendet för 
revisorns opartiskhet och självständighet. Det här gäller även om revisorn 
har nära relationer med någon i revisionsklientens ledning, VD eller annan 
med ledande befattning. Den personliga relationen kan visa sig i form av 
flerårig vänskap samt återkommande sociala kontakter. Även indirekta 
personliga kontakter som visar sig genom någon nära anhörig, räknas som 
hot. Vänskapshot kan även uppkomma när revisorn eller någon annan i 
revisionsgruppen har arbetat för revisionsklienten under många år (FAR, 
2007). 

2.4.5 Skrämselhot 
Skrämselhot uppkommer när revisionsklienten eller någon annan utövar hot 
och påtryckningar som är riktade mot revisorn och denne känner obehag 
över revisionen. När det förekommer ett sådant hot eller påtryckning 
påverkar det revisorns möjlighet att utföra revisionen opartiskt och 
självständigt (FAR, 2007).  

2.4.6 Generalklausulen  
Det kan även vara så att det finns andra omständigheter som kan rubba 
förtroendet för revisorn men som inte preciseras ovan. Då kan revisorn 
använda sig av den så kallade generalklausulen för att ändå avsäga sig eller 
avböja uppdraget. Vilka omständigheter som kan tänkas träffas inom 
generalklausulen är inte klart, utan det får utvecklingen av god revisorssed 
utvisa med tiden (FAR, 2007).   

2.5 Förväntningsgap 
Förväntningsgap innebär att det finns en skillnad mellan vad allmänheten 
förväntar sig att revisorer ska göra och vad revisorerna verkligen ska och får 
göra, alltså skillnaden mellan vad revisorer förväntas leverera och vad de 
faktiskt levererar. Generellt förväntar sig intressenterna att årsredovisningen 
är säkrad efter att revisorerna har granskat den, men det här anser inte 
revisorerna vara rimligt att kräva. Intressenterna förväntar sig att revisorerna 
ska upptäcka slarv och oegentligheter, medan revisorerna anser att deras 
egentliga uppgift är att uttala sig om redovisningen ger en rättvisande bild av 
företaget (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005). Ofta ses revisorn som 
samhällets ”vakthund” vilket innebär att revisorns skyldigheter gentemot 
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klienten hamnar i andra hand eftersom samhällets kontrollfunktion hamnar i 
första hand (Hemraj, 2002).  
 
Förväntningsgapet har ökat de senaste åren, och utgör idag ett allvarligt 
problem för revisionsprofessionen och samhället. Ökningen beror på att 
mediebevakningen av revisorer har intensifierats samt på en växande kår av 
företagsanalytiker på finansmarknaden (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 
2005). Enligt Wolf, Tackett och Claypool (1999) finns det två sätt att minska 
förväntningsgapet på. Det första sättet är att informera allmänheten om vad 
revisorns funktion faktiskt är, och det andra sättet är att förändra 
revisionsfunktionen att den närmar sig intressenternas förväntningar.  
 
Revisorer är idag mer inriktade på att göra ”saker rätt” än att göra ”rätt 
saker”. Att göra saker rätt innebär att revisorn följer de lagar och 
rekommendationer som finns. Att däremot göra rätt saker är vad 
intressenterna förväntar sig att revisorerna ska göra. Anledningen att en 
revisor hellre gör saker rätt beror på att konsekvenserna för en revisor är 
mycket allvarliga om denne kliver för långt utanför regelverket och interna 
riktlinjer (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005). 

2.6 Lagstiftning kring revisorns oberoende 
De stora redovisningsskandalerna under 2000-talet har inneburit ett ökat 
fokus på oberoende vilket har lett till att kraven på redovisning och revisorer 
har skärpts. Både nationellt och internationellt har det skett stora 
lagförändringar i syfte att stärka revisorns oberoende (Levander, 2006).  

2.6.1 Revisorslagen 
Den 1 januari 2002 trädde revisorslagen (2001:883) i kraft och ersatte då 
lagen (1995:528) om revisorer. Revisorslagen tar bland annat upp frågor om 
godkännande och auktorisation av revisorer, revisorns skyldigheter samt 
Revisorsnämndens möjligheter att utfärda disciplinära åtgärder. Revisorns 
skyldigheter innefattar att denne ska utföra sina uppdrag med opartiskhet och 
självständighet och vara objektiv i sina ställningstaganden (FAR, 2007). När 
det talas om opartiskhet och självständighet i revisorslagen syftar det till 
begreppet oberoende men det ordvalet används inte i lagen (Johansson, 
Häckner & Wallerstedt, 2005). Revisorn kan testa sin opartiskhet och 
självständighet genom den så kallade analysmodellen. När revisorslagen 
trädde i kraft var Sverige först i världen att lagstifta om analysmodellen 
(FAR, 2007).  
 
Enligt revisorslagen (2001:883) ska en revisor följa god revisorssed där 
ledorden är opartiskhet, självständighet och objektivitet (Johansson, Häckner 
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& Wallerstedt, 2005). Med god revisorssed menas de normer som finns för 
revisorns yrkesmässiga och etiska uppträdande (Revisorsnämnden, 2007). 
God revisorssed syftar till de krav som ställs på revisorns agerande inom 
hela revisionsverksamheten, vilket innefattar både revisionsuppdraget och 
rådgivning (Diamant, 2004). Det är viktigt att revision utförs av oberoende 
revisorer för att upprätthålla trovärdigheten. Slutligen är det domstolarna 
som avgör hur god revisorssed ska uppnås (Revisorsnämnden, 2007). 

2.6.2 Sarbanes-Oxley Act 
Upphovsmännen till Sarbanes-Oxley Act (SOX) är Paul Sarbanes och 
Michael Oxley (Balans, 2004).  Lagstiftningen antogs i juli 2002 av USAs 
kongress och är ett försök att återfå förtroendet från investerare för de 
finansiella rapporterna genom att försöka förebygga skandaler som 
exempelvis Enron (Tackett, Wolf & Claypool, 2004). Det här skall uppnås 
genom strängare krav på redovisning och information till aktiemarknaden, 
högre krav på revisors oberoende, krav på tillfredsställande intern kontroll 
samt strängare straff vid överträdelse av lagen (Svernlöv & B:son Blomberg, 
2003). 
 
SOX ställer krav på att bolag ska inrätta en oberoende revisionskommitté, 
vilken ansvarar för att tillsätta revisorer, bestämma deras ersättning samt 
utföra tillsyn över revisorernas arbete och oberoende (Tackett, Wolf & 
Claypool, 2004). Enligt sektion 203 ställs det krav på byte av huvudansvarig 
revisor vart femte år (Securities and Exchange Commission, 2002). 
Medlemmarna av revisionskommittén är styrelseledamöter i bolaget, men 
dessutom ska de vara oberoende. För att betraktas som oberoende får 
medlemmarna inte vara närstående till någon i bolaget eller dess dotterbolag 
samt inte heller ta emot någon ersättning från bolaget utöver styrelsearvodet 
(Svernlöv & B:son Blomberg, 2003). 
 
Det har även inrättats en ny revisionsnämnd Public Company Accounting 
Oversight Board (PCAOB), som bland annat ska anta befintliga eller 
utarbeta nya standarder för god revisionssed samt föreskrifter om revisorns 
oberoende (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005). Alla företag som är 
noterade på den amerikanska börsen måste följa de regler som SOX medför 
(Skog, 2002). Den negativa effekten av SOX är att den är kostsam för de 
berörda företagen eftersom den är en mycket detaljrik lag som måste följas 
till punkt och pricka av alla berörda företag (Balans, 2005a).  
 
Sektion 201 innebär ökade restriktioner och förbud mot att revisorn utför 
konsultationstjänster till revisorsklienten. Det handlar bland annat om förbud 
mot konsultation vid bokföring, internrevision och andra legala tjänster som 
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inte är relaterade till revisionen (Securities and Exchange Commission, 
2002). Dessa restriktioner syftar till att öka revisorns oberoende. Den 
ekonomiska skadan av att förlora en klient med betydande konsultarvoden i 
förhållande till det normala revisionsarvodet är uppenbarligen större än att 
förlora en revisionsklient utan relaterade konsultarvoden (Tackett, Wolf & 
Claypool, 2004).  
 
Enligt Tackett, Wolf och Claypool (2004) fokuserar SOX huvudsakligen på 
hur revisorn uppfattas som oberoende istället för hur revisorn faktiskt är 
oberoende. Lagstiftningen har utökats för att det synbara oberoendet hos 
revisorn ska öka, men det betyder inte att det verkligen har minskat 
sannolikheten för bristerna vid revision.  

2.6.3 Svensk kod för bolagsstyrning 
Svensk kod för bolagsstyrning (koden) gäller för alla bolag på 
Stockholmsbörsen med ett marknadsvärde över tre miljarder. 
Stockholmsbörsen började tillämpa koden den 1 juli 2005. Koden har till 
syfte att förbättra svenska bolags styrning och för att säkerställa ägarnas 
intressen. Det här leder till ökat förtroende för företagen hos allmänheten 
(Kollegiet, 2007). Begrepp som betonas i koden är kompetens och 
oberoende (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005). 
    
Det är många europeiska länder som har infört koder för bolagsstyrning som 
ett komplement till gällande lagstiftning för att minska riskerna för 
intressekonflikter, som uppstår när till exempel ägare och anställda har olika 
intressen som avkastningskrav och ersättningar. Medlemskapet i EU har 
påverkat utformningen av den svenska koden men koden bygger i grunden 
på den svenska aktiebolagslagen och svenska traditioner (Kollegiet, 2007). 
Bara för att ett företag tillämpar koden innebär inte det att samtliga regler 
måste följas, eftersom koden bygger på principen följ eller förklara, som 
innebär att företag kan avvika från enskilda regler om de förklarar 
anledningen till varför de valt att avvika (Koden, 2004). 
 
I koden ställs krav på att styrelsen ska upprätta revisionsutskott, även kallad 
revisionskommitté, som ska bestå av minst tre ledamöter varav flertalet 
måste vara oberoende i förhållande till bolaget och ledningen. 
Revisionsutskottets uppgifter består bland annat i att förbereda styrelsens 
arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering och 
regelbundet träffa bolagets revisor för att uppdatera sig om revisionens 
inriktning och omfattning. Revisionsutskottet ska även medverka vid val av 
revisor samt föreslå revisionsarvode till bolagsstämman (Balans, 2005b).  
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2.6.4 Åttonde bolagsdirektivet 
De skandaler som inträffat i USA och Europa på senare tid har betonat den 
lagstadgade revisionens betydelse för att öka trovärdigheten och 
tillförlitligheten i bolagens årsredovisningar. Förslaget om att utveckla 
åttonde bolagsdirektivet (84/253/EEG) från 1984, till ett nytt åttonde 
bolagsdirektiv, har anpassats efter skandalerna (Rådet, 2004). Det nya 
förslaget klargör bland annat revisorns skyldigheter och deras oberoende och 
beräknas implementeras i svensk lagstiftning senast våren 2008 efter beslut 
av Rådet den 11 oktober 2005 (Larsson, 2005). 
 
Enligt åttonde bolagsdirektivet får inte en revisor utföra revision på ett bolag 
där denne är ekonomiskt, affärsmässigt, anställningsmässigt eller på annat 
sätt knuten till verksamheten eftersom det här kan äventyra revisorns 
oberoende. Det är medlemstaternas uppgift att se till att revisorerna 
dokumenterar alla hot mot oberoendet samt vidtagna skyddsåtgärder, för att 
tydliggöra oberoendet. Det ges även förslag på att den ansvarige revisorn för 
ett bolag skall bytas ut senast efter fem år eller att revisionsbolaget skall 
bytas ut senast efter sju år för att stärka revisorns oberoende (Rådet, 2004).    
 
Åttonde bolagsdirektivet ställer krav på att verksamheter av allmänt intresse 
skall ha en oberoende revisionskommitté. Verksamheter av allmänt intresse 
definieras som verksamheter som har ett offentligt intresse på grund av sin 
affärsverksamhet, storlek eller antal anställda. Medlemmarna i 
revisionskommittén ska bestå av icke arbetande ledningspersoner och minst 
en av ledamöterna ska vara oberoende och ha redovisnings- eller 
revisionskompetens. Kommitténs uppgift är att övervaka den finansiella 
rapporteringen, utöva tillsyn av revisionen och revisorns oberoende (Rådet, 
2004). 
 
Revisorn skall enligt förslaget till åttonde bolagsdirektivet intyga sitt 
oberoende skriftligt varje år till revisionskommittén för den reviderade 
verksamheten. Revisorns skall även årligen redovisa och diskutera om 
någonting äventyrar revisorns oberoende samt vilka skyddsåtgärder som 
tillämpas (Rådet, 2004).  
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3. Metod 
I det här kapitlet tas våra val av metoder och tillvägagångssätt upp. En 
diskussion förs även kring rapportens validitet, reliabilitet samt källkritik. 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Det finns olika vetenskapliga förhållningssätt vilka bland annat två av dem 
är positivism och hermeneutik och idag krävs det goda kunskaper om de 
alternativa förhållningssätten för att kunna bedriva framgångsrik forskning. 
Vi anser oss vara hermeneutiker och hermeneutik betyder tolkningslära. 
Hermeneutik innebär att man studerar och forskar för att försöka öka 
förståelsen. Vi har studerat litteratur för att öka vår förståelse för revisorns 
oberoende och de faktorer som påverkar oberoendet. Hermeneutikens raka 
motsats är positivismen som står för kvantitativa, statistiska undersökningar 
(Patel & Davidson, 2003).   
 
Enligt Patel och Davidson (2003) har en hermeneutiker förförståelse innan 
denne påbörjar sin forskning och därför kan det här sägas vara en subjektiv 
undersökningsmetod. Vi är medvetna om att vi har skaffat oss en 
förförståelse som har påverkat undersökningen i fråga om val av ämne, 
vilket passar väl ihop med ett hermeneutiskt förhållningssätt.  

3.2 Slutledningsmetod 
För en forskare är det viktigt att relatera teorin med verkligheten och ett 
centralt problem är hur teori och empiri ska relateras. Det finns tre olika sätt 
för forskaren att hantera det här problemet, deduktion, induktion och 
abduktion. Deduktion kallas för bevisandets väg, induktion kallas för 
upptäcktens väg, medan abduktion kan sägas bestå av en kombination av 
induktion och deduktion (Patel & Davidson, 2003).  
 
Då vi är hermeneutiker leder det till att vi har valt en induktiv 
slutledningsmetod, eftersom det passar vår studies tillvägagångssätt. 
Induktion utgår från empirin och enskilda händelser för att finna generell 
lagbundenhet och kunskap om teorin (Johansson Lindfors, 1993). Vi har 
börjat i empirin med att intervjua några revisorer och därefter har vi 
analyserat revisorernas synpunkter för att komma fram till slutsatser. Teori 
skapas med induktion, till skillnad från deduktion där forskaren utgår från 
teorier och generella principer för att därefter tillämpa kunskaperna i 
verkligheten och dra slutsatser om enskilda händelser (Andersen, 1998).  
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3.3 Angreppssätt 
Det finns två olika angreppssätt beroende på den information som ska 
undersökas, vilka är kvantitativ och kvalitativ metod (Holme & Solvang, 
1997). Metoderna handlar primärt om hur forskaren samlar in och bearbetar 
data (Andersen, 1998). Eftersom vi anser oss vara hermeneutiker passar det 
väl in att använda den kvalitativa metoden, vilken används för att skapa en 
djupare förståelse om problemet som studeras. Johansson Lindfors (1993) 
menar att en induktiv slutledningsmetod stämmer bra överens med ett 
kvalitativt angreppssätt. Därför har vi valt att arbeta utifrån ett kvalitativt 
angreppssätt i vår undersökning.   
 
Den kvantitativa metoden kännetecknas inte av samma närhet till 
informationskällan som den kvalitativa forskaren strävar efter. Den 
kvalitativa metoden karakteriseras av en stor närhet mellan forskare och 
forskningsobjekt, vilket vi eftersträvar (Holme & Solvang, 1997). Kvalitativ 
forskning består i att analysera och dra slutsatser ur i första hand verbala 
intervjuer (Patel & Davidson, 2003). För att skapa en djupare förståelse har 
vi valt att genomföra verbala intervjuer som vi sedan har analyserat och 
dragit slutsatser från.  

3.4 Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingsmetod speglar hur stor medverkan forskaren själv har haft vid 
insamlingen av rådata. Har forskaren själv samlat in data kallas det för 
primärdata och kan till exempel bestå av intervjuer. Data som samlats in av 
andra personer, såsom andra forskare, kallas för sekundärdata och kan bestå 
av böcker, artiklar samt avhandlingar (Andersen, 1998).  
 
Till vår kvalitativa studie har vi använt oss av både primärdata och 
sekundärdata. Till en början har vi uteslutande använt oss av sekundärdata 
när vi studerade relevant litteratur. Det här har vi gjort för att öka vår 
förståelse för det valda ämnet. När vi därefter kom till den empiriska delen 
av studien använde vi oss av primärdata, som vi själva samlade in genom 
intervjuer. Med utgångspunkt ur litteraturstudien har vi analyserat dessa 
intervjuer och därmed kommit fram till slutsatser. 
 
När vi har sökt efter vetenskapliga artiklar har vi använt oss av databaserna 
Emerald och Business Source Premier. De sökord vi har använt är SOX samt 
auditor independence.   
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3.5 Undersökningsmetod 
Vi har intervjuat fem revisorer som arbetar på revisionsbyråer belägna i 
Göteborg och Borås. Urvalet har skett utifrån vilka som haft möjlighet att 
ställa upp på intervju. Vi har använt oss av undersökningstypen strukturerad 
intervju, där vi har använt oss av en färdig mall med specifika intervjufrågor, 
se bilaga 1. Samtliga respondenter har fått ta del av samma intervjumall och 
respondenterna har fått ta del av intervjufrågorna i förväg om så önskats. 
Under intervjuernas gång har vi även lagt till relevanta följdfrågor.  
 
Intervjuerna har spelats in med hjälp av en diktafon för att vi inte skulle 
missa någonting viktigt som respondenterna har gett uttryck för. Efter 
intervjuernas genomförande har vi, via mail, kompletterat de frågor som vi 
inte fick något tydligt svar på. Respondenterna har därefter fått godkänna 
sammanställningen av intervjuerna för att kontrollera att vi har uppfattat allt 
korrekt.   

3.6 Validitet 
När man gör undersökningar är det intressant att se hur stor 
överensstämmelse man lyckats uppnå mellan de teoretiska begreppen och 
det empiriska materialet. Validitet är ett begrepp som definierar denna 
överensstämmelse genom att beakta giltighet och relevans. När det talas om 
den generella överensstämmelsen mellan det teoretiska och empiriska 
materialet är det giltighet som det syftas på, och relevans innebär hur 
relevant det empiriska materialet är för problemställningen (Andersen, 
1998). Problemen med relevans har att göra med svårigheten att översätta 
”verkligheten”. Ofta är problemställningarna, inom samhällsvetenskapen, 
formulerade på ett sätt att det inte är direkt mätbart (Johansson Lindfors, 
1993). 
 
Vid mätning av validiteten är det viktigt att jämföra frågeställningen för 
undersökningen med utfallet av mätningen (Holme & Solvang, 1997). En 
hög validitet innebär en stark överensstämmelse mellan vad som mätts och 
vad som avsetts att mätas (Patel & Davidson, 2003). Vi anser att det finns en 
generell överensstämmelse mellan teori och empiri och vi tycker även att det 
empiriska materialet är relevant utifrån problemformuleringen. För att stärka 
validiteten har vi använt oss av ett antal vetenskapliga artiklar, se avsnitt 3.4, 
som är vetenskapligt förankrade. Vi har även spelat in intervjuerna med 
hjälp av en diktafon för att försäkra oss om att vi fångat upp allt relevant som 
respondenterna har gett uttryck för.  
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3.7 Reliabilitet 
Reliabiliteten handlar om mätningens tillförlitlighet. Oavsett vad vi har 
avsett att mäta så ska resultatet inte påverkas av tillfälligheter för att 
undersökningen ska hålla en hög reliabilitet (Andersen, 1998). När det gäller 
kvantitativa studier är det viktigt att den insamlade informationen har hög 
reliabilitet det vill säga är pålitlig. Det här är inte lika viktigt vid kvalitativa 
studier, eftersom syftet där är att skapa en ökad förståelse (Holme & 
Solvang, 1997). 
 
Erhålls samma eller ungefär samma resultat vid oberoende mätningar av ett 
och samma fenomen har undersökningen hög reliabilitet. Det här kan göras 
på två olika sätt. Antingen kan en forskare utföra samma undersökning fast 
vid två olika tidpunkter, eller så kan olika forskare upprepa samma 
undersökning. När en undersökning har låg reliabilitet blir det svårt att 
använda sina slutsatser för att belysa frågeställningen, informationen är inte 
pålitlig. För att säkerställa en hög reliabilitet är det därför viktigt att göra 
noggranna mätningar och bearbetning av resultatet (Holme & Solvang, 
1997).  
 
En kvantitativ studie ger ofta en högre reliabilitet eftersom det ger ett 
statistiskt resultat. Vi vill tro att en annan undersökning med samma 
förutsättningar, såsom samma respondenter och liknande intervjufrågor, 
skulle ge ett liknande resultat som vår uppsats. För att öka reliabiliteten har 
vi använt oss av flera sekundärkällor som säger samma sak. Vi anser att vår 
information är relativt pålitlig för att vara en kvalitativ studie och att det går 
att använda våra slutsatser för att belysa problemformuleringen. 

3.8 Källkritik 
Det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till sina källor, både primära 
och sekundära. Det kan därför vara bra att använda sig av information som 
stöds av flera olika forskare, men det är viktigt att vara medveten om att 
forskaren själv har lagt in tolkningar i sekundärkällan. Det här har vi varit 
medvetna om under hela undersökningen. Vi har försökt att ha ett kritiskt 
förhållningssätt och vi har därför använt oss av flera olika källor under 
studiens gång. Mestadels har litteraturen som vi använt oss av publicerats 
under de senaste åren eftersom det är viktigt att källorna håller en hög 
aktualitet.  
 
Vi har använt oss av flera relevanta vetenskapliga artiklar. Några av 
artiklarna har publicerats på 1990-talet, men vi anser ändå att de fortfarande 
är aktuella eftersom oberoende fortfarande är ett lika aktuellt ämne som då 
de vetenskapliga artiklarna skrevs. Vi har även använt oss av flera artiklar ur 
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Balans, som ges ut av FAR SRS. Vi anser att de personer som skriver 
artiklarna är kunniga inom sitt område och att artiklarna därför är bra källor 
som stärker uppsatsen.  
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4. Empiri 
I det här kapitlet har vi sammanställt de fem intervjuer som vi har genomfört 
med revisorer från Göteborg och Borås.  

4.1 Tillvägagångssätt 
I empirikapitlet har vi sammanställt de fem intervjuer som vi har genomfört. 
Respondenterna består av revisorer som arbetar på revisionsbyråer i 
Göteborg och Borås och presenteras i den ordningsföljd som intervjuerna 
genomfördes. Vi har börjat med en kort presentation av varje respondent för 
att sedan ta upp det som respondenten uttryckte under intervjun. Alla 
respondenter har fått ta del av samma intervjumall som återfinns i bilaga 1 
som vi förberett innan intervjuerna. Vi har även spelat in intervjuerna med 
hjälp av en diktafon för att vara säkra på att inte missa något relevant som 
respondenterna har uttryckt. Därefter har vi skrivit rent intervjuerna i sin 
helhet för att sedan sammanställa det viktigaste och mest relevanta, vilket 
redogörs nedan.  

4.2 Intervju med SET Revision 
Den 13 april 2007 genomförde vi en intervju med den auktoriserade revisorn 
Rolf Olsson på SET revisionsbyrås kontor i Göteborg. Olsson har varit 
verksam inom revisionsbranschen sedan mitten av 70-talet och är numera en 
av delägarna på byrån. Olsson arbetar mestadels med ägarledda företag men 
han är även delaktig på vissa större uppdrag inom byrån. SET revisionsbyrå 
har 230-240 anställda och är koncentrerat till storstadsregionerna och är 
alltså vad Olsson kallar för ett storstadsfenomen. Största kontoret finns i 
Stockholm men de har även en stark representation i Skåne. Kontoret i 
Göteborg har ungefär arton anställda och är alltså ett relativt litet kontor i 
förhållande till marknaden.  
 
För Olsson innebär oberoende att inte påverka en beslutsfattare i ett 
aktiebolag i dess beslut och att stå fri i förhållande till sin revisionsklient. 
För att säkerställa oberoendet gör han en oberoendeanalys, den så kallade 
analysmodellen, och tittar på alla de hotbilder som analysen innehåller. Den 
hotbild som Olsson har haft mest problem med är det så kallade 
vänskapshotet. Då han har haft revisionsuppdrag där han upplevt 
vänskapshotet som besvärligt har han lagt över uppdraget på andra kollegor 
på byrån. Skrämselhotet har han aldrig upplevt som ett problem. Olsson tror 
att det vanligaste hotet generellt är självgranskningshotet och inte 
vänskapshotet. Tittar man på avgjorda disciplinärenden hos 
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Revisorsnämnden så verkar det som att det finns flest rättsfall som rör 
självgranskningshotet.  
 
Det finns dessutom hot som inte är hot i fysisk mening och ett scenario som 
förekommer är att revisionsklienten är av en annan uppfattning än revisorn i 
en skatte- eller redovisningsfråga. Det finns då klienter som påstår att de har 
pratat med en annan revisor och att denne godkänner alternativet vilket även 
kan ses som ett slags hot, om än inte i fysisk mening. När det förekommer 
hot ska revisorn vidta motåtgärder men Olsson menar att det inte händer 
särskilt ofta, mindre än en gång per år, att han får vidta motåtgärder.  
 
Överlag anser Olsson att analysmodellen är rätt så bra men problemet som 
han kan se med modellen är att den innehåller en viss grad av subjektivitet 
eftersom det är revisorns egen bild av det hela. Skulle en kollega fylla i 
analysmodellen finns det möjlighet att denne uppfattar saker på ett annat 
sätt, men han anser inte att han själv har haft något problem med det. Innan 
analysmodellen lagstiftades, säger Olsson att de arbetade på ett liknande sätt 
och att den enda egentliga skillnaden var att det sattes ett namn på sättet som 
man tidigare arbetat på. Han tror att många revisorer tidigare även gjorde 
årsredovisningen åt sina revisionsklienter, det så kallade bokföringsjävet. 
Men han anser att det är bra att det har skett en uppstramning av reglerna 
eftersom revisorsrollen då blir mer klar och att det är enklare för 
utomstående att se vad som är gjort.  
  
Många gånger efterfrågar kunden rådgivning och Olsson anser att det är 
viktigt att vara medveten om att rådgivningen inte ska kunna klandras ur ett 
oberoendeperspektiv. Självklart måste rådgivning utföras till viss del, men 
det är viktigt att vara klar i sin kommunikation att det är kunden som fattar 
beslut och det finns väldigt mycket nyanser i fråga om rådgivning. Olsson 
ser ingen skillnad ur ett oberoendeperspektiv på rådgivning till stora och små 
företag, men eftersom stora företag ofta har egen kompetens blir frågan i 
praktiken mer aktuell för små företag. Därför är det viktigt att vara tydlig 
mot de små kunderna att förklara sitt oberoende.  
 
Olsson anser att det finns ett förväntningsgap mellan vad allmänheten 
förväntar sig och vad revisorn egentligen får göra, men han menar att det är 
en konjunkturell fråga om hur stort förväntningsgapet är. Vid godare tider är 
förväntningsgapet mindre än vid sämre tider, när det förekommer mycket 
konkurser, då förväntningsgapet ökar. För att minska förväntningsgapet 
krävs information både till allmänheten och till ägaren. Olsson anser att det 
kan tyckas enkelt att enbart med information minska förväntningsgapet men 
att det är nödvändigt eftersom allmänheten ofta inte vet vad revisorn och vad 
styrelsen ska göra. 
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Införandet av SOX och Svensk kod för bolagsstyrning har enligt Olsson 
egentligen inte påverkat någonting i fråga om oberoendet. Eftersom Olsson 
mestadels arbetar med ägarledda företag och egentligen inte alls med 
internationella företag och publika bolag har han svårt att på ett djupare plan 
bedöma vilka förändringar regelverken har medfört. Olsson tror att en 
revisionskommitté kan vara ett bra sätt att stärka oberoendet på, men han 
ställer sig frågande till hur oberoende revisionskommittén verkligen är. Han 
anser inte att revisionskommitté är någonting som är nödvändigt även i 
mindre bolag eftersom ägarkretsen där oftast är väldigt begränsad.  
 
Enligt Olsson är oberoendet lika viktigt för stora och små bolag. För att 
ytterligare stärka oberoendet kan Olsson tänka sig att en kollega som inte är 
med på revisionsuppdraget gör en genomgång av oberoendeanalysen. 
Därigenom kan vad Olsson kallar för en ”second opinion” erhållas, vilket i 
slutändan handlar om en kostnadsfråga. Olsson berättar att han ibland sitter 
länge som revisor på ett och samma bolag, uppemot trettio år, och berättar 
att han ser det som en stor förmån. Han tillägger att han förstår varför 
reglerna om rotationskrav finns hos publika bolag. Han förstår att det här kan 
påverka oberoendet men han anser att det viktigaste är att ha en 
affärsrelation med företagsledningen och ägarna. Det är även viktigt att en 
kund inte står för en alltför stor del av företagets omsättning, eftersom även 
det påverkar oberoendet. Oberoende är inte svart och vitt utan det är väldigt 
lätt att komma ut i gråzonerna, just eftersom revisorn har en egen 
uppfattning. Det finns även en möjlighet att uppfattningen skiljer sig åt 
beroende på hur länge revisorn har arbetat i branschen.  

4.3 Intervju med Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
Vi genomförde en intervju den 16 april 2007 med den godkände revisorn 
Anders Bryngelsson på Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Borås. 
Bryngelsson har arbetat i branschen i tjugo år och har varit godkänd revisor i 
femton år. Bryngelsson arbetar företrädesvis med revision av mindre och 
medelstora företag, men har även ett ansvar i Sverige där han arbetar med 
revisionsutveckling för mindre och medelstora företag. Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers är en av de största revisionsbyråerna i Sverige och 
på kontoret i Borås är det drygt trettio anställda där merparten arbetar med 
små och medelstora företag. 
 
Bryngelsson menar att oberoende innebär att inte vara påverkad i arbetet 
utan att kunna uttala sig fritt och det handlar mycket om en känsla om man 
är oberoende eller inte. Revisorer måste dokumentera sitt oberoende för alla 
uppdrag men på Öhrlings PricewaterhouseCoopers finns även en rutin att 
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dokumentationen lagras i databaser så att kontoret i Stockholm kan 
kontrollera att revisorn har gjort rätt bedömning. Ibland kan det finnas 
gränsdragningsfall. Han berättar att innan revisionsberättelsen skrivs för ett 
revisionsuppdrag checkar de av så att de har gjort allt som ska göras, att 
oberoendet har dokumenterats. Oberoendet är alltid viktigt eftersom 
revisorer aldrig får uppfattas som om de inte är oberoende eftersom de ska 
ha förtroende hos marknaden, bolaget och andra intressenter.  
 
Alternativet till analysmodellen var ett detaljerat regelverk med olika förbud, 
och i jämförelse med förbudslistorna anser Bryngelsson att analysmodellen 
nog är bra. Problemet med analysmodellen är att veta var gränserna går 
eftersom branschen endast har fått begränsad vägledning. Erfarenheten inom 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers är att Revisorsnämnden gör en annan 
bedömning av regelverket än branschen och att Revisorsnämnden trots allt 
tillämpar någon form av förbudskatalog. Bryngelsson anser att 
analysmodellen nog fångar upp alla hot, och han kan inte se vilka hot som 
den inte omfattar. Det finns en uppräkning av olika hot som kan förekomma 
och dessutom finns det en generalklausul som fångar upp resterande hot. 
Innan analysmodellen lagstiftades testades inte oberoendet, utan revisorer 
kände vad de fick och inte fick göra, och etik och moral har alltid funnits 
med i bilden. Kraven på oberoende är betydligt högre idag än vad det var för 
bara tio och femton år sedan. Det har funnits oberoende hela tiden men 
skillnaden är att det är mer formaliserat idag.  
 
Ett av de svåraste hoten är vänskapshot eftersom man skapar en relation till 
sina kunder, anser Bryngelsson. Det finns gränsdragningsfall och det handlar 
om en maggropskänsla var gränsen går och det finns inget svart och vitt i 
fråga om oberoende. Självgranskningshot är det hot som skapar mest 
bekymmer och är även det mest förekommande, enligt Bryngelsson. Han 
ställer även frågan: ”Var går gränserna för vad man får granska och inte?”. 
Ett stort problem med det här är att det inte finns någon vidare vägledning 
från lagstiftaren och andra i fråga om var gränserna går. Av 
Revisorsnämndens avgöranden finns det inte många fall som rör felaktig 
oberoendeanalys eller att revisorn inte har varit oberoende. De fall som finns 
handlar om jäv, vilket i och för sig är en form av självgranskningshot, men 
är jäv enligt aktiebolagslagen. Just om oberoende finns det inte alls mycket, 
menar Bryngelsson och fortsätter med att berätta att han anser att de nya 
jävsreglerna skapar mer problem än oberoendereglerna.  
 
Det finns två typer av rådgivning vilka är revisionsrådgivning och fristående 
rådgivning. Den fristående rådgivningen får revisorer under vissa 
begränsningar syssla med. Revisionsrådgivning är rådgivning som föranleds 
av iakttagelser, som revisorn gör under revisionen, om förslag på 
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förbättringar och är rådgivning som revisorn får syssla med. Enligt 
Bryngelsson är en viktig grundfaktor att det är bolagen som fattar besluten 
och det enda en revisor kan göra är att förklara vilka förutsättningar och 
möjligheter som finns, men sedan måste bolaget själv sätta sig in i frågan 
och fatta egna beslut.  
 
Bryngelsson anser att eftersom allmänheten inte vet vad revisorn gör eller 
vilka regelverk som styr revisorn, finns det ett förväntningsgap. Går man ut 
på stan och frågar människor vad revisorn gör, tror Bryngelsson att de svarar 
deklarationer, bokslut eller så vet de inte alls vad revisorn gör. För att 
minska gapet mellan allmänhetens förväntningar och vad revisorn faktiskt 
ska och får göra krävs information. Det gäller att förklara vad revisorns 
ansvar och vad bolagets ansvar är. En del tror att revisorn är ansvarig för 
årsredovisningen men där har revisionsberättelsen utvecklats till att det 
numera går att läsa vem som har ansvar för vad.  
 
Oberoendet är viktigare i stora bolag än i mindre bolag, anser Bryngelsson. 
Reglerna i revisorslagen är desamma för stora och små bolag och det finns 
ingen skillnad i de hot som förekommer i analysmodellen. Men i större bolag 
finns det även andra regler att beakta som till exempel specifika börsregler 
som ställer större krav på revisorns oberoende. I mindre bolag kan 
oberoendefrågan i praktiken vara svårare att hantera eftersom de ofta har en 
lägre kompetens än i stora bolag vilket leder till att de själva kan ha svårt att 
sätta sig in i vissa frågor och därmed fatta egna beslut. Det här kan innebära 
en risk för revisorn ur oberoendesynpunkt eftersom kunden och andra 
intressenter kan uppfatta det som att revisorn bestämmer och fattar beslut. 
Anledningen till att Bryngelsson anser att oberoendet är viktigare för stora 
bolag är att det i fråga om publika bolag är andra som har investerat pengar 
och det blir då viktigare att det inte blir fel. Risken är betydligt större i 
offentliga bolag för revisorer eftersom de riskerar större skadestånd och mer 
kritik. Bryngelsson tror att skulle man fråga Revisorsnämnden om 
oberoendet skulle de svara att det är lika viktigt i samtliga bolag, men han 
menar att i praktiken är det viktigare på den offentliga marknaden.  
 
Bryngelsson tror att SOX och Svensk kod för bolagsstyrning har påverkat 
frågan om oberoende men eftersom han inte sysslar med börsbolag påverkas 
han inte personligen av reglerna. Rent generellt har utvecklingen runt om i 
världen och skandalerna i USA påverkat revisorer som blir synade mer under 
luppen idag, menar han. Därför är det viktigt att revisorer blir mer tydliga i 
oberoendet. Revisionskommitté kan vara ett fungerande instrument att stärka 
oberoendet men eftersom Bryngelsson inte är ansvarig för börsbolag 
påverkas han inte av det.  
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För att stärka oberoendet ytterligare, anser Bryngelsson att det är viktigt att 
tala om för marknaden och andra intressenter vad revision är för något. 
Kommunikatonen blir enklare om alla vet vem som gör vad och vem som är 
ansvarig för vad. Revisorslagen har funnits i ett antal år och det finns 
fortfarande nästan inga rättsfall som berör oberoendet och Bryngelsson anser 
att mer vägledning hade varit bra i fråga om oberoendet för att se var 
gränsen går. Revisorsnämnden har varit hos de fyra största revisionsbyråerna 
och tittat på oberoendet, hur revisorerna hanterar det som står i lagen. De 
konstaterade att revisorerna följer lagen och bryter inte mot 
oberoendereglerna, men att dokumentationen hade kunnat vara bättre.  

4.4 Intervju med BDO 
Den 18 april genomförde vi en intervju med en auktoriserad revisor på BDO 
i Göteborg. Han önskar att inte namnges varmed vi i fortsättningen kallar 
honom för revisor A. Revisor A är delägare i BDO och har arbetat där sedan 
1998. Dessförinnan har han arbetat på Deloitte & Touche och 
skattemyndigheten. BDO är en världsomspännande organisation som finns i 
107 länder som i Sverige har cirka 400 medarbetare varav cirka 100 arbetar 
på kontoret i Göteborg. Revisor A har hand om allt från enskilda firmor till 
ett bolag som är noterat på Aktietorget, men mestadels är hans bolag små 
och medelstora ägarledda bolag.  
 
Revisor A berättar att det är viktigt att en revisor är oberoende eftersom 
revisorn inte ska kunna påverkas i sina beslut och ställningstaganden. För att 
säkerställa sitt oberoende undviker revisor A att arbeta med vänner och 
bekanta utan har enbart affärsmässiga relationer till sina kunder. Om hans 
vänner behöver hjälp svarar revisor A gärna på deras frågor men han vill inte 
ha dem som kunder. När man åtar sig ett uppdrag som revisor får det till 
konsekvens att man inte kan göra allt hos kunden, utan ibland måste man vid 
enklare frågor hänvisa till andra på byrån eller någon utanför byrån vid mer 
komplicerade frågor.  
 
Det ökade fokuset på oberoendet har präglats av Enron och andra skandaler 
och har lett till en ökad debatt om vad man får och inte får göra som revisor. 
Den senaste tiden har utvecklingen gått från rådgivning i samband med 
revision men revisor A anser att det är positivt att revisorer tillåts lämna råd 
om förbättringar under revisionen, främst när det gäller mindre ägarledda 
bolag. Revisor A anser att rådgivning i samband med revision är bra om det 
sköts rätt men att det gäller att hålla det på rätt nivå för att undvika att 
revisorn blir en affärsutvecklare av bolaget.  
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Revisor A anser att det förekommer ett förväntningsgap när det gäller 
revision men inte i samband med rådgivning. Tyvärr tror revisor A att den 
allmänna uppfattningen är att revisorer i ett bolag känner till alla detaljer och 
granskar allt, vilket inte är rimligt att begära av revisorn. En del kunder har 
svårt att förstå vad revisorns oberoende innebär men det här brukar sällan 
vara ett problem när revisorn förklarar det. För att minska förväntningsgapet 
är det viktigt med den här debatten som förs om revisorers oberoende. Men 
enligt revisor A är det här inget större problem utan kunderna brukar förstå 
vad det innebär när de får det förklarat för sig.   
 
Enligt revisor A är analysmodellen bra och en fördel med den är att man får 
tänkt igenom det varje år. Innan analysmodellen lagstiftades var det inte lika 
strukturerat som idag utan då var grundprincipen att man som revisor inte 
bara skulle vara faktiskt oberoende utan även inför omvärlden framstå som 
oberoende. Tidigare fanns det inte något formaliserat dokument utan man 
hade någon slags ryggmärgskänsla. Revisor A anser att analysmodellen är 
rätt så heltäckande och fångar upp alla hot och han kan inte komma på några 
hot som inte fångas upp. Förutom de hot som tas upp i modellen finns 
dessutom en generalklausul som gör att man helt själv får tänka till i största 
allmänhet.  
 
Revisor A upplever att det största problemet är självgranskningshotet och det 
gäller att inte skapa situationer där man kan komma att behöva granska det 
man själv har gjort. På BDO anser han inte att det blir något större problem 
med att de i revisionsteamet inte får göra till exempel årsredovisningen, 
eftersom de har så många medarbetare att fördela ut jobben på. Det finns 
tillräckligt många medarbetare på byrån så att det inte behöver vara samma 
personer som gör årsredovisningen som är med i revisionsteamet. Han tror 
att det här är ett större problem på mindre revisionsbyråer där medarbetarna 
inte räcker till. Revisor A har inte varit med om skrämselhot och eftersom 
han redan från början undviker vänner samt bekanta som kunder och endast 
har en affärsmässig relation till sina klienter känner inte han att 
vänskapshotet är något större problem. Han anser att det är svårare att vidta 
några motåtgärder för egenintressehot, skrämselhot och vänskapshot än vad 
det är för självgranskningshot, där det bara är att fördela jobbet på olika 
medarbetare. De andra hoten är svårare att hantera och man får då lämna 
uppdraget.  
 
För de noterade bolagen tror revisor A att SOX och Svensk kod för 
bolagsstyrning har påverkat oberoendet, men kanske inte för den kategori av 
kunder som han arbetar med. För de mindre bolagen har införandet av SOX 
inte haft lika stor betydelse som införandet av RS eftersom den har lett till att 
revisorer har blivit mer försiktiga. Utvecklingen går mot mer reglering 
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såsom EUs åttonde bolagsdirektiv, SOX och nu de nya byråjävsreglerna. 
Revisionskommitté kan vara ett bra sätt att stärka oberoendet på eftersom det 
tar bort mycket av den personliga kontakten mellan revisorn och styrelsen 
och flyttar beslut från styrelsen. Det kan synas lite märkligt att 
upphandlingen av revisorer ofta sker från styrelsen när det sedan är den som 
ska granskas. De flesta mindre bolagen har ingen revisionskommitté men 
revisor A har ofta själv ställt krav på att någon representant från ägaren är 
med i diskussionen i den mån företaget har anställt en styrelse. Det här beror 
på att det egentligen är ägarens uppdrag revisorn är ute på.  
 
Revisor A anser inte att oberoendet har så mycket med små och stora bolag 
att göra utan har mer med publika och ickepublika bolag att göra. 
Oberoendet är viktigt i sig men kraven på revisorer ökar när företagen har en 
spridd ägarkrets. Han tycker att ansvaret är tyngre i publika bolag med 
privatpersoner inblandade än i små bolag där styrelse, ägare och 
företagsledningen är samma personer. Det här syns även på regelverken där 
det ställs hårdare krav på noterade bolag, vilket revisor A tycker är ganska 
rimligt.  
 
Oberoendet och revisorskåren fungerar bra idag med några enstaka undantag 
vilket alla yrkeskårer har och revisor A ställer sig frågande till om 
oberoendet verkligen behöver stärkas ytterligare. Anser man att oberoendet 
behöver stärkas så ger revisor A förslag på tvångsmässigt revisionsbyte samt 
statligt anställda revisorer. Det finns många sätt man kan stärka oberoendet 
på om det nu är ett mål i sig, men personligen anser han att kåren fungerar 
bra idag.  

4.5 Intervju med KPMG Bohlins 
Den 24 april genomförde vi en intervju med Lars Bertén som arbetar på 
KPMG Bohlins och har varit auktoriserad revisor sedan 1985. Dessförinnan 
arbetade han på en mindre fristående revisionsbyrå i Göteborg fram till 1991 
när den anslöts till KPMG. Anledningen till anslutningen var att den största 
klienten Bilia började bli större och krävde ett större nätverk av revisorer för 
att klara revisionen. Eftersom den lilla byrån inte hade det kontaktnätet som 
krävdes blev KPMG ett bra alternativ med revisionskollegor i andra länder. 
KPMG Bohlins AB arbetar med stora, globala klienter, medelstora och 
mindre klienter. KPMG har 80-90 kontor i hela Sverige och på 
Göteborgskontoret finns det 120 anställda. Han arbetar både med större 
företag och mindre familjeföretag. Han är revisor för ett börsnoterat bolag, 
vilket är Bilia.  
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För Bertén innebär oberoende att man ska vara ekonomiskt fri, eftersom 
ekonomiskt samband kan störa den yrkesmässiga relationen till klienten. 
Oberoende innebär även att man ska stå fri tankemässigt och inte låta sig 
påverkas av klienten. Bertén anser att det är viktigt att undvika den typen av 
affärer som rubbar revisorns förtroende eftersom oberoendet är viktigt i alla 
situationer. När klienten försöker påverka gäller det att stå för sin egen åsikt, 
eftersom det ofta förekommer meningsskiljaktigheter när det gäller 
framförallt redovisning. I fråga om oberoende är det viktigt att ingen enskild 
klient blir för stor i förhållande till den totala verksamheten och Bertén 
uppskattar att femton procent för en klient är mycket eftersom om 
revisionsbyrån skulle tappa femton procent av sin omsättning så innebär det 
ett stort problem. När Bertén tidigare arbetade på den mindre revisionsbyrån 
med trettio till trettiofem anställda stod Bilia för en förhållandevis stor andel 
av omsättningen och han ställer sig tveksam till om de verkligen var 
oberoende till dagens regler, vilket var en av anledningarna till att de anslöt 
sig till KPMG. Bertén tror att det här är en av anledningarna till att 
revisionsfirmorna är så stora i Sverige just för att man ska klara 
oberoendefrågan på enskilda större klienter.  
 
Bertén anser att rådgivning är en stor del av revisorns verksamhet vilket han 
ser positivt på. Revisionsnära rådgivning är någonting som är tillåtet vilket 
är det mesta som har med redovisning att göra, alltså hur till exempel 
inventarier och lager ska värderas för att ge en rättvisande bild av 
verksamheten. Bertén menar att det är ganska självklart att man inte får 
lämna råd om saker som man själv ska granska, men ibland kan det bli 
komplicerat när det gäller till exempel skatter. Han ställer sig frågande till 
om man kan lämna råd i fråga om skatter som ändå ligger rätt nära 
revisionen, till exempel påverkar avskrivningar även skatten. Redovisningen 
måste man få lämna synpunkter på eftersom det är viktigt att den blir rätt, 
vilket ändå kan ses som någon typ av rådgivning menar Bertén. Det finns 
inga tydliga gränser förutom att man inte får komma för nära in i bolagets 
verksamhet. I redovisningsskandalerna i USA har revisorerna varit 
inblandade i företagets affärer vilket innebär att revisorerna inte har stått fria 
i sin granskning. Skandalerna har lett till att revisorns förtroende har 
påverkats och eftersom ett orubbat förtroende är en av grundstenarna för 
revision, har oberoendet fått ny uppmärksamhet.   
 
Enligt Bertén är analysmodellen bra eftersom man får tänka ett steg längre. 
Införandet av analysmodellen har egentligen inte lett till några större 
förändringar, eftersom Bertén tidigare gjorde på ett liknande sätt till skillnad 
från att det inte dokumenterades som idag. Att man som revisor ska vara 
oberoende och vara fri från klientens ekonomiska beslut och affärer är inte 
någonting nytt och Bertén anser inte att han någonsin har lämnat rådgivning 
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i sådan omfattning att det skulle störa oberoendet. Han menar att ofta 
grundar sig regelverken på någonting som redan har förekommit, till 
exempel har kravet på vinterdäck antagligen grundats på att det har 
förekommit många olyckor vintertid.  
 
Bertén anser inte att analysmodellen fångar upp alla hot men han kan inte 
komma på något särskilt hot som den inte skulle fånga upp, men han tycker 
det verkar omöjligt att den skulle fånga upp samtliga hot. Han tycker inte det 
är särskilt vanligt att det förekommer hot och han har inte varit med om vare 
sig något fysiskt eller ekonomiskt hot. Han anser inte heller att han råkat ut 
för självgranskningshotet eftersom han undviker att göra saker som han 
senare måste granska. Även vänskapshotet har han klarat sig från eftersom 
han undviker att bli nära vän med sina klienter. Det är därför inte heller 
vanligt att Bertén är tvungen att vidta motåtgärder.  
 
Bertén tror inte att det finns något generellt förväntningsgap utan det är i så 
fall i enskilda fall. Han menar att alla hans klienter vet vad han gör om än 
kanske inte i detalj, men klienterna vet att revision går ut på att säkerställa 
det de i förväg har gjort. Han tror att om det förekommer ett förväntningsgap 
handlar det nog om att allmänheten förväntar sig att revisorer ska granska 
samtliga transaktioner vilket är omöjligt. Revisorer sysslar med stickprov 
vilket även står förtydligat i revisionsberättelsen.  
 
Bilia är inte tvingade att följa Svensk kod för bolagsstyrning eftersom det 
krävs ett visst börsvärde, men de har ändå inlett processen att införa den. 
Bertén, som har satt sig in i regelverket, kan inte finna några förändringar 
vad gäller oberoendefrågan och han ser inte heller att SOX har medfört 
några förändringar i fråga om oberoendet. Däremot tror han att 
revisionskommitté kan vara ett bra sätt att stärka oberoendet, eftersom 
revisionskommittén ska uttala sig om de tycker att revisionsbyrån står 
oberoende, och revisorerna får därmed en motpart att redogöra för och 
diskutera med. Bertén tror även att rotationsreglerna har med oberoendet att 
göra även om han anser att företagsledningen ofta hinner bytas ut ett par 
gånger under samma revisorsperiod. Även om syftet är att bryta eventuella 
nära relationer mellan revisorn och ledningen så sitter den högsta ledningen 
ofta inte kvar så länge.  
 
Bertén tycker att de nya byråjävsreglerna ytterst bara krånglar till. De företag 
som enligt definitionen (50/25/50) är stora företag är inte tillräckligt stora för 
att ha en avdelning som sköter årsredovisning och koncernredovisning 
själva. Det är svårt för företag att skaffa sig den kompetens som krävs för att 
själva göra en årsredovisning en gång om året. Numera måste en fristående 
revisionsbyrån anlitas att göra årsredovisningen och koncernredovisningen. 
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Det här anser Bertén bara är fördyrande och han frågar sig om det verkligen 
är en förbättring ur ett oberoendeperspektiv, eftersom årsredovisningen inte 
är något självständigt objekt utan endast är en summering av det 
räkenskapsmaterial som klienten redan har producerat själv.  
 
Bertén ställer sig frågande till om man behöver göra något ytterligare för att 
stärka oberoendet, eftersom han anser att revisorer är rätt så oberoende idag. 
De som sysslar med brott kommer syssla med det även om reglerna blir 
hårdare eftersom det alltid kommer att finnas några som försöker undvika 
reglerna och som därmed inte påverkas av hårdare lagreglering. Men de 
flesta revisorer sköter sig och är oberoende idag, varför Bertén inte anser det 
är nödvändigt  

4.6 Intervju med Acrevi Revision 
Vi genomförde en intervju med en auktoriserad revisor den 26 april 2007. 
Han arbetar på Acrevi revisionsbyrå men eftersom han önskar att inte 
namnges kommer vi i fortsättningen kalla honom för revisor B. På byrån 
arbetar man med små och medelstora ägarledda bolag men även några 
enstaka stora bolag. Revisor B arbetar dock uteslutande med mindre 
ägarledda bolag. Acrevi Revision har funnits sedan 1990, med hela sin 
verksamhet i Göteborg, och har idag fyrtio anställda varav drygt tio stycken 
är kvalificerade revisorer.  
 
Revisor B anser att det är bättre att använda orden opartiskhet och 
självständighet som står i lagen än oberoende. Ordet oberoende dök upp 
mycket när analysmodellen introducerades, men det är svårt att vara 
oberoende eftersom man alltid är beroende av sina kunder. Det handlar om 
att som revisor vara opartisk och självständig i förhållande till sina kunder 
och inte stå i beroendeställning. För att säkerställa sitt oberoende använder 
sig revisor B av analysmodellen och funderar igenom om han kan åta sig ett 
revisionsuppdrag när han får en förfrågan. Han gör en ny bedömning från 
fall till fall. Många av kunderna vill även ha hjälp med redovisning, så 
kallade kombiuppdrag, och då är det enligt revisor B viktigt att de från 
redovisningsavdelningen inte bistår i revisionsarbetet. 
 
Rådgivning i samband med revision ser revisor B som någonting positivt. 
Kunder förväntar sig ofta att revisorn kommer med konkreta råd, vilket är 
positivt så länge det handlar om revisionsrådgivning. Det är viktigt när man 
ger råd att vara tydlig mot kunden att de fattar besluten, men revisor B menar 
att kunder ofta missuppfattar det här och förväntar sig att revisorn fattar 
vissa beslut, eftersom det ändå är revisorn som godkänner det genom sin 
granskning. Revisor B anser att det ibland förekommer ett förväntningsgap 
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på grund av att många kunder förväntar sig att revisorn ska göra mer än vad 
han kan och får göra. Han tror att allmänheten i ganska stor uppfattning inte 
har någon uppfattning om vad revision innebär och för gemene man är 
revisorn någon som sysslar med siffror, bokslut eller är kunnig på skatter. 
Inom revision är begreppsförvirringen stor på grund av att många talar om 
sin revisor när det egentligen handlar om exempelvis en 
redovisningskonsult. Revisor B tror att det finns två vägar att gå för att 
minska förväntningsgapet. Antingen måste revisorns handlingsutrymme 
ökas, vilket förmodligen sker om revisionsplikten avskaffas, eller så måste 
allmänheten förstå vad revisorns roll är.   
 
Enligt revisor B är analysmodellen ganska bra eftersom man får tänkt 
igenom de olika hoten. Revisor B anser att analysmodellen är rätt så 
heltäckande eftersom han inte kan komma på något konkret hot som faller 
utanför. Innan analysmodellen lagstiftades hade man ett generellt tänkande 
med liknande innebörd men det fanns inget lika standardiserat sätt att testa 
sitt oberoende. Enligt revisor B är självgranskningshotet det vanligaste hotet 
i analysmodellen eftersom han arbetar mycket med kombiuppdrag. Mer än 
hälften av hans uppdrag utsätts för självgranskningshotet och då är det 
viktigt att vidta motåtgärder och säkerställa att den som gör årsredovisningen 
inte är med på revisionen. Han har inte stött på något av de andra hoten, och 
de hot som har förekommit har aldrig varit så allvarligt att han har varit 
tvungen att avsäga sig uppdraget.  
 
Revisor B tror inte att det är samma praktiska frågor som dyker upp på stora 
och små företag. Eftersom han personligen har många kombiuppdrag blir ett 
viktigt ställningstagande att undvika självgranskninghotet. Han tror att i 
stora företag blir partsställninghotet en viktigare fråga eftersom stora 
revisionsbyråer ofta har en egen juridisk avdelning. Revisorns oberoende är 
viktigt för att en läsare av årsredovisningen ska kunna vara säker på att 
siffrorna har granskats och därmed är så rättvisande som möjligt. Revisor B 
vill med viss tvekan påstå att oberoendet inte är riktigt lika viktigt vid 
revision av små bolag eftersom det oftast är färre intressenter samt att det är 
vanligt att ägare och ledning är samma personer. Upprättandet av 
årsredovisningen ses ofta som formalia eftersom de berörda redan har den 
information som de behöver. Om man hårdrar det kan man säga att 
årsredovisningen endast läses av ägaren, revisorn och möjligen även banken.  
 
Revisor B tycker att de nya byråjävsreglerna på sätt och vis är bra eftersom 
man får klart för sig vad som gäller, men han tror även att många av de 
jävsproblem som finns försvinner om revisionsplikten avskaffas. För stora 
företag, som de nya jävsreglerna gäller för, är det rimligt med större 
kompetens inom företaget, anser revisor B. Själv påverkas han ganska lite av 
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de nya jävsreglerna men han har märkt att de stora företagen, som de tidigare 
hjälpt med årsredovisningen, ofta är ovilliga till förändringen och även i 
fortsättningen vill att revisionsbyrån ska hjälpa till med upprättandet av 
årsredovisningen. Vilket återigen kommer tillbaka till förväntningsgapet. 
Revisor B tycker att det finns ett fåtal fall där revisorerna har gjort för 
mycket för bolaget, men han anser att många av de här problemen försvinner 
med de nya byråjävsreglerna. I övrigt tycker han att revisorer är rätt så 
oberoende och är tveksam till om det krävs något ytterligare för att stärka 
det. Rent hypotetiskt tror han att revisorer som en myndighet där staten 
sköter och bekostar revisionen, ger väldigt oberoende revisorer exempelvis 
att revisorerna blir mer som skatterevisorerna idag. Men han tror inte att det 
här är aktuellt eftersom utvecklingen snarare går åt andra hållet i och med att 
revisionsplikten troligen avskaffas, revisorn blir mindre av myndighet och 
mer av konsult och rådgivare, åtminstone i de små bolagen tillägger han. 
Han kan även tänka sig att oberoendet stärks om en revisor endast får sitta en 
mandatperiod, vilket dock skulle innebära att en stor del av den nyttan med 
en revisor som känner bolaget försvinner.  
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5. Analys 
I det här kapitlet presenteras först  vår egenutformade figur, analysmetoden, 
som åskådliggör analysens genomförande. Därefter presenteras vår analys 
utifrån teorin och empirin.  

5.1 Analysmetod  
Figur 4 åskådliggör hur analysen kommer att genomföras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4 Analysmetod 
 
I analysen kommer vi att koppla ihop vad respondenterna har gett uttryck för 
med den teori som presenterades i kapitel 2, och vi kommer låta 
respondenternas åsikter utgöra riktningen på analysen. Vi kommer tydligt 
presentera likheter och skillnader mellan respondenternas åsikter, för att 
kunna jämföra det med den litteratur som tagits upp i den teoretiska 
referensramen. Analysen kommer delas upp i fyra delar, varmed varje del 
övergripande kan sägas representera var och en av problemformuleringarna.  

5.2 Revisorns oberoende 
Revision innebär att en revisor granskar ett företags redovisning och 
ledningens förvaltning och granskningen ska vara så omfattande som god 
revisionssed kräver (FAR, 2007). Revisorns uppgift är att säkerställa 
trovärdigheten i de finansiella rapporterna samt att lämna en 
revisionsberättelse som kan användas som beslutsunderlag för företagets 
intressenter (FAR, 2004). Frågor om revisorns oberoende har funnits lika 
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länge som revision (FAR, 2007). Begreppet oberoende har även blivit 
uppmärksammat efter de stora redovisningsskandalerna under 2000-talet 
(Precht, 2007). Oberoende innebär att en person inte är beroende av någon 
eller något i sitt handlande (Nationalencyklopedin, 2007). För Olsson 
innebär oberoende att inte påverka en klient i dess beslut och därmed står fri 
i förhållande till sin klient. Både Bryngelsson och revisor A menar att 
oberoende innebär att inte vara påverkad i sina beslut och 
ställningstaganden.  
 
Bryngelsson anser att oberoendet alltid är viktigt eftersom revisorerna ska ha 
förtroende hos marknaden, bolaget och andra intressenter och det är därför 
viktigt att revisorn uppfattas som oberoende. Det handlar mycket om en 
känsla om man är oberoende eller inte fortsätter han. Enligt Bertén handlar 
oberoende om att stå ekonomiskt fri men även tankemässigt fri och det är 
viktigt att undvika situationer som rubbar revisorns oberoende. Både 
Bryngelsson och Bertén anser att oberoendet är viktigt i alla situationer. 
Revisor B anser att opartiskhet och självständighet är bättre ord att använda 
än oberoende, som dök upp i samband med att analysmodellen 
introducerades.  
 
En revisor ska enligt revisorslagen pröva sin opartiskhet och självständighet 
för varje uppdrag och avböja eller avsäga sig de uppdrag som kan rubba 
revisorns förtroende. Revisorslagen hänvisar även till analysmodellen, även 
kallad oberoendeanalysen, som tar upp de olika hot som kan påverka 
revisorns oberoende. Hoten som tas upp är egenintressehot, 
självgranskningshot, partsställningshot, vänskapshot, skrämselhot samt 
generalklausulen (FAR, 2007). Överlag är respondenterna överens om att 
analysmodellen är bra, men Olsson anser att problemet med modellen är att 
den innehåller en viss grad av subjektivitet. Jämfört med alternativet som var 
ett detaljerat regelverk med olika förbud, anser Bryngelsson att 
analysmodellen är att föredra. En fördel som revisor A ser med 
analysmodellen är att man får tänkt igenom allt varje år. De flesta av 
respondenterna tycker att analysmodellen är rätt så heltäckande och de kan 
inte komma på något konkret hot som faller utanför. Bertén tror dock inte att 
analysmodellen är heltäckande men inte heller han kan komma på något 
konkret hot som den inte tar upp.  
 
Självgranskningshotet är det hot som respondenterna tror är mest 
förekommande, vilket även Revisorsnämndens avgöranden visar enligt 
Bryngelsson och Olsson. Revisorsnämnden är den statliga myndighet som 
ansvarar för att godkänna och auktorisera revisorer samt de som delar ut 
sanktioner när en revisor har misskött sig (Revisorsnämnden, 2007). Revisor 
A anser att självgranskningshotet är det största problemet men eftersom han 
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arbetar på en relativt stor byrå blir det inget större problem att fördela ut 
jobben på medarbetarna. Han tror även att det här är ett större problem för 
mindre revisionsbyråer.  
 
För revisor B, som har många kombiuppdrag, blir självgranskningshotet 
viktigt då de från redovisningsavdelningen inte får biträda i revisionsarbetet. 
Bryngelsson anser att även vänskapshotet kan vara svårt eftersom man 
skapar en relation till sina kunder och att det då handlar om en 
maggropskänsla var gränsen går. Revisor A betonar vikten av att hålla en 
affärsmässig relation till sina kunder och eftersom han undviker sina vänner 
som kunder redan från början har han inte haft något problem med 
vänskapshotet.  
 
Enligt Bryngelsson finns det inte många avgöranden från Revisorsnämnden 
som berör felaktig oberoendeanalys utan de fall som finns handlar om jäv. 
Han anser att de nya jävsreglerna skapar mer problem än oberoendereglerna. 
Jäv, enligt aktiebolagslagen (2005:551), innebär att en revisor exempelvis 
inte får äga aktier, inte bokföra och inte stå i låneskuld till bolaget som ska 
revideras (FAR, 2007). De nya jävsreglerna gäller från den 1 januari 2007 
och innebär att revisionsbyrån som utför revision åt 50/25/50-bolag inte får 
biträda bolagen även med redovisning (Balans, 2007a). Bertén anser att de 
nya byråjävsreglerna ytterst bara krånglar till eftersom de företag som enligt 
definitionen är stora, är inte tillräckligt stora för att ha en egen avdelning 
som sköter årsredovisningen själv. Tidigare kunde revisionsbyrån bidra med 
den kompetensen, men nu måste en fristående revisionsbyrå anlitas för att 
göra årsredovisningen vilket enligt Bertén endast är en fördyring.  
 
Revisor B anser att det är rimligt att stora företag har en större kompetens 
inom företaget. Men han tror att för de mindre företagen, som han mestadels 
arbetar med, kommer många av de jävsproblem som finns, försvinna om 
revisionsplikten avskaffas, vilket han tror kommer att ske. Då 
årsredovisningen inte är något självständigt objekt utan endast en summering 
av det material som klienten redan har producerat själv ställer sig Bertén 
frågande till om de nya reglerna är en förbättring ur ett oberoendeperspektiv.   
 
Det finns två sidor av oberoende vilka är faktiskt oberoende och synbart 
oberoende. Faktiskt oberoende är vad en revisor själv uppfattar som 
oberoende och synbart oberoende handlar om hur utomstående uppfattar 
revisorn som oberoende. Det är viktigt för revisorer att dokumentera alla 
sina ställningstaganden för att andra ska kunna se hur revisorn har bedömt 
sitt oberoende (FAR, 2007). På Öhrlings PricewaterhouseCoopers finns en 
rutin att dokumentationen av oberoendet lagras i databaser, för att kontoret i 
Stockholm ska kunna kontrollera revisorns oberoende. Bertén säger att innan 
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analysmodellen infördes dokumenterades inte oberoendet på samma sätt som 
idag.   

5.3 Oberoende för stora och små bolag 
Alla svenska revisorer måste följa revisorslagen och de regler som tas upp 
om oberoende, främst i fråga om analysmodellen (FAR, 2007). Enligt 
Bryngelsson är reglerna i revisorslagen samma för stora och små bolag och 
det finns ingen skillnad i de hot som finns i analysmodellen, men större 
bolag har även andra regler att beakta som ställer högre krav på revisorns 
oberoende. De stora redovisningsskandalerna har lett till ett ökat fokus på 
revisorns oberoende vilket har inneburit skärpt reglering för revisorer 
(Moberg, 2003). Revisorer som reviderar bolag som är noterade på den 
amerikanska börsen måste följa Sarbanes-Oxley Act (SOX) där det ställs 
höga krav på revisorns oberoende (Svernlöv & B:son Blomberg, 2003). 
Svensk kod för bolagsstyrning (koden) är ett annat regelverk där det ställs 
höga krav på revisorns oberoende och som gäller för svenska börsbolag 
(Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005).  
 
De flesta av respondenterna har inte kommit i kontakt med vare sig SOX 
eller koden i någon större utsträckning eftersom de mestadels arbetar med 
mindre bolag. Åsikterna skiftar ifall reglerna har haft någon större påverkan 
på revisorns oberoende. Olsson tror inte att oberoende har påverkats medan 
Bryngelsson och revisor A tror att reglerna har påverkat oberoendet. Bertén 
som har satt sig in i koden, eftersom Bilia som han reviderar har inlett en 
process att införa regelverket, anser inte att koden innebär några större 
förändringar vad gäller oberoendefrågan.  
 
Både SOX och koden ställer krav på en oberoende revisionskommitté som 
har till uppgift att tillsätta revisorer, bestämma deras ersättning samt utföra 
tillsyn över revisorernas arbete och oberoende. SOX fokuserar 
huvudsakligen på hur revisorn uppfattas som oberoende och inte hur 
revisorn faktiskt är oberoende (Tackett, Wolf & Claypool, 2004). 
Respondenterna verkar vara överens om att en revisionskommitté kan vara 
ett bra sätt att stärka oberoendet på för revision av större bolag. Revisor A 
menar att det är bra att den personliga kontakten mellan revisorn och 
styrelsen försvinner eftersom det kan synas lite märkligt att det ofta är 
styrelsen som tillsätter revisorer när det sedan är styrelsen som ska granskas. 
Bertén anser att det är positivt med en revisionskommitté eftersom 
revisorerna får en motpart att redogöra för och diskutera med. Olsson ställer 
sig frågande till hur oberoende en revisionskommitté egentligen är men tror 
ändå att det är ett bra sätt att stärka oberoendet på. Han tror dock inte att 
revisionskommitté är nödvändigt i mindre bolag eftersom ägarkretsen där 
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ofta är begränsad. Revisor A har ofta själv ställt krav på en representant från 
ägaren med i diskussionen i den mån företaget anställt en styrelse, eftersom 
det är ägarens uppdrag man är ute på.  
 
Olsson anser att oberoendet är lika viktigt för stora och små bolag medan 
Bryngelsson anser att oberoendet är viktigare för stora bolag. Bryngelsson 
tror att Revisorsnämnden skulle säga att oberoendet är lika viktigt i samtliga 
bolag men han menar att i praktiken är det viktigare på den offentliga 
marknaden. För revisor A handlar oberoendefrågan mer om publika och icke 
publika bolag och kraven på revisorer ökar när företagen har en spridd 
ägarkrets. Även revisor B tror inte att oberoendet är riktigt lika viktigt vid 
revision av små bolag eftersom det oftast är färre intressenter samt att det är 
vanligt att ägare och ledning är samma personer. Oberoendet är viktigt i sig 
anser revisor A, men ansvaret för revisorer är tyngre i publika bolag med 
privatpersoner inblandade vilket även syns på regelverken som ställer 
hårdare krav på noterade bolag.  
 
Revisor B tror inte att det är samma praktiska frågor som dyker upp på stora 
och små företag. På mindre företag är självgranskningshotet viktigare än för 
stora företag där han kan tänka sig att partsställningshotet är viktigare. 
Bryngelsson anser att oberoendefrågan i praktiken kan vara svårare att 
hantera för mindre bolag eftersom de ofta har en lägre kompetens än stora 
bolag. Det här leder till att de själva har svårt fatta egna beslut vilket kan 
innebära en risk för revisorn ur oberoendesynpunkt för att kunden och andra 
intressenter uppfattar det som att det är revisorn som bestämmer och fattar 
beslut. Bryngelsson menar att anledningen till att oberoendet är viktigare för 
stora bolag är att det i fråga om publika bolag är andra som har satsat pengar 
och för revisorer är risken, för större skadestånd och mer kritik, större i 
publika bolag. Enligt Olsson finns det ingen skillnad ur ett 
oberoendeperspektiv på rådgivning till stora och små företag, men stora 
företag har ofta egen kompetens och därför blir frågan i praktiken mer 
aktuell för små företag. Här handlar det om att vara tydlig gentemot 
kunderna och förklara sitt oberoende. Har revisorn en stor andel 
konsulttjänster i förhållande till revisionen skapar det ett ekonomiskt band 
mellan revisorn  och klienten, vilket leder till att revisorn blir mindre 
benägen att ifrågasätta de val som ledningen gjort (Mitra, 2007). 

5.4 Förväntningsgapet 
Det finns en skillnad mellan vad allmänheten förväntar sig att revisorer ska 
göra och vad revisorer verkligen ska och får göra, vilket kallas för 
förväntningsgapet. De senaste åren har förväntningsgapet ökat och utgör 
idag ett allvarligt problem för revisionsprofessionen och samhället 
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(Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005). Olsson anser att det är en 
konjunkturell fråga hur stort förväntningsgapet är och vid bättre tider är 
förväntningsgapet mindre än vid sämre tider. Enligt Bryngelsson finns det ett 
förväntningsgap eftersom allmänheten inte vet vad revisorn gör eller vilka 
regler som styr. Även Revisor B tror att allmänheten inte har någon bra 
uppfattning om vad revision innebär, utan han tror att för gemene man är 
revisorn någon som sysslar med siffror eller bokslut.  
 
Bertén tror inte att det finns något generellt förväntningsgap utan att det i så 
fall är enskilda fall och han menar att hans klienter vet vad han gör om än 
inte i detalj. Revisor A tror att den allmänna uppfattningen är att revisorer i 
ett bolag granskar allt och känner till alla detaljer vilket han inte anser vara 
rimligt att begära av revisorn. Revisorernas egentliga uppgift är att uttala sig 
om redovisningen ger en rättvisande bild av företaget, och inte att upptäcka 
slarv och oegentligheter som intressenterna ofta förväntar sig av revisorerna 
(Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005).  
 
Revisorn har ofta dubbla roller i form av rådgivning till sin klient men även 
revision som staten kräver (Balans, 2007b). Revisor B anser att rådgivning i 
samband med revision är någonting positivt eftersom kunden ofta förväntar 
sig konkreta råd av revisorn. Det här är positivt så länge det handlar om 
revisionsrådgivning men det är viktigt att vara tydlig mot kunden så att de 
förstår att det är de som fattar besluten. Kunden missuppfattar ofta det här 
och förväntar sig att revisorn ska fatta vissa beslut eftersom denne ändå ska 
godkänna det genom sin granskning, enligt revisor B. Bryngelsson anser att 
grundfaktorn i fråga om rådgivning är att det är bolagen som fattar besluten 
och det enda revisorn kan göra är att förklara gällande förutsättningar och 
möjligheter.  
 
Enligt Olsson är det viktigt att som revisor vara medveten om att rådgivning 
inte ska kunna klandras ur ett oberoendeperspektiv men även han betonar 
vikten av att vara klar i sin kommunikation med kunden, att det är kunden 
som fattar det slutliga beslutet. Rådgivning är en stor del av revisorns 
verksamhet varmed Bertén ser positivt på det så länge det handlar om 
revisionsnära rådgivning, vilket även är tillåtet. Han poängterar att ibland 
blir det svårt att se var gränsen går för tillåten rådgivning när det handlar om 
till exempel skatter som ligger nära revisionen.   
 
Begreppsförvirringen inom revision är stor på grund av att många talar om 
sin revisor när det egentligen handlar om en redovisningskonsult enligt 
revisor B. Revisor A tror inte att det finns ett förväntningsgap i fråga om 
rådgivning vilket beror på att kunderna inte har några större problem att 
förstå revisorns oberoende när de får det förklarat för sig. Det finns två sätt 
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att minska förväntningsgapet på enligt Wolf, Tackett och Claypool (1999), 
vilka är att informera allmänheten om revisorns funktion eller förändra 
revisionsfunktionen så att den närmar sig intressenternas förväntningar. 
Olsson tror att det krävs information både till allmänheten och ägarna för att 
minska förväntningsgapet, vilket kan tyckas enkelt men det är nödvändigt 
eftersom allmänheten ofta inte vet vad revisorn och styrelsen ska göra. 
Bryngelsson håller med om att det krävs information där man förklarar vad 
revisorns ansvar och vad bolagets ansvar är, eftersom en del verkar tro att 
revisorn är ansvarig för årsredovisningen. Revisor A anser att för att minska 
förväntningsgapet är det viktigt med debatten som förs idag om revisorns 
oberoende. Genom att revisorer får hjälpa kunderna i allt större utsträckning 
tror revisor B att förväntningsgapet kan minskas. Alternativt kan man utbilda 
allmänheten vilket inte känns som ett intressant alternativ, tillägger revisor 
B.       

5.5 Stärka oberoendet 
Det går inte att uppnå fullständigt oberoende på grund av att det alltid finns 
förhållanden som begränsar oberoendet (Vanasco, 1996). Både revisor A och 
Bertén anser att revisorskåren fungerar bra idag och att revisorerna är rätt så 
oberoende. Revisor A anser inte att det behövs ytterligare stärkning av 
oberoendet, men om man anser att oberoendet behöver stärkas ger han 
förslag på tvångsmässigt revisionsbyte samt statligt anställda revisorer. Även 
revisor B menar att revisorer som en statlig myndighet ger väldigt oberoende 
revisorer men han tycker inte att det är något bra alternativ eftersom han 
anser att revisorerna är oberoende och att det egentligen inte krävs något för 
att stärka det. Bertén påpekar att de som vill syssla med brott bryr sig inte 
om hårdare reglering utan de kommer alltid att försöka undvika reglerna.  
 
Olsson kan tänka sig att en kollega som inte är med på revisionsuppdraget 
går igenom oberoendeanalysen för att revisorn ska få en ”second opinion” 
vilket kan stärka oberoendet men det här handlar om en kostnadsfråga i 
slutändan. Bryngelsson anser att det är viktigt att tala om för marknaden vad 
revision är för något, så att alla vet vem som gör vad och vem som är 
ansvarig för vad. Han hade även önskat mer vägledning i fråga om 
oberoende från Revisorsnämnden för att lättare se var gränsen går. Enligt 
revisor B är det endast ett fåtal fall där revisorer har gjort för mycket för 
bolaget, alltså inte varit oberoende. Men han anser även att många av de här 
problemen försvinner med de nya byråjävsreglerna, eftersom revisorerna då 
blir mer oberoende på grund av de inte längre får upprätta årsredovisningen 
på samma revisionsbyrå.    
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6. Slutdiskussion  
Här presenterar vi våra slutsatser som vi har kommit fram till efter 
genomförd empiri och analys. Vi tar även upp förslag på vidare forskning. 

6.1 Slutsatser  
Uppsatsens huvudfråga lyder: 
• Vad kan revisorer göra för att stärka sitt oberoende? 
 
Genom analysen har vi fått uppfattningen att revisorskåren är oberoende 
idag och att det egentligen inte är nödvändigt att ytterligare stärka 
oberoendet. Vi har kommit fram till att analysmodellen är heltäckande och 
tillräcklig för att stärka oberoendet och vi anser inte att någon ytterligare 
lagreglering är nödvändig. Men om det nu skulle behövas ytterligare 
stärkning av oberoendet kan revisorerna vara statligt anställda eller 
tvångsmässigt revisionsbyte. För att stärka oberoendet kan en 
revisionskollega gå igenom oberoendeanalysen, allmänheten få mer 
information samt Revisorsnämnden ge ökad vägledning om oberoende. 
 
Genom att revisorer dokumenterar sitt oberoende anser vi att det synbara 
oberoendet ökar eftersom allmänheten kan sätta sig in och se hur revisorerna 
har bedömt sitt oberoende från fall till fall. Utvecklingen med fler 
lagregleringar går åt det här hållet, och ökar det synbara oberoendet genom 
till exempel revisionskommittéer som SOX och koden ställer krav på.  
 
Uppsatsens första underfråga lyder: 
• I vilka situationer är oberoendet viktigast? 
 
Vi har kommit fram till att revisorns oberoende alltid är viktigt. De stora 
redovisningsskandalerna har rubbat förtroendet för revisorn och det är därför 
viktigt för revisorerna att bibehålla marknadens förtroende. Utifrån analysen 
har vi kommit fram till att självgranskningshotet är det mest förekommande 
hotet och oberoendet borde i de situationer bli mer aktuellt och därmed mer 
viktigt. Självgranskningshotet blir mer aktuellt på mindre revisionsbyråer än 
större revisionsbyråer, där det är enklare att fördela ut uppdragen på olika 
medarbetare. Om vi bara tittar på antalet regler verkar det som att oberoendet 
är viktigare vid revision av större bolag än vid revision av mindre bolag.  
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Uppsatsens andra underfråga lyder: 
• Vilka skillnader och likheter finns det i fråga om oberoende för stora 

och små bolag? 
 
Genom analysen har vi kommit fram till att det ställs högre krav på 
revisorers oberoende i större bolag. När oberoendefrågan brister i stora bolag 
leder det till större konsekvenser än om den brister i små bolag eftersom 
många privata investerare påverkas. Hade bolagen varit mindre hade det inte 
blivit lika stora skandaler och det faktum att reglerna som har kommit till 
efter de stora skandalerna riktar sig just till stora börsbolag, tyder på att 
revisorns oberoende blir viktigare för stora bolag. 
 
Vi har kommit fram till att revisorns oberoende är viktigare i publika bolag 
eftersom det är andra som har satsat pengar i bolagen. Revisorer i stora och 
små bolag ställs nog inte inför samma praktiska frågor och olika hot enligt 
analysmodellen blir olika viktiga vid revision av stora och små bolag. Vi har 
även kommit fram till att eftersom mindre bolag ofta har en lägre kompetens 
än stora bolag kan oberoendefrågan bli svårare att hantera för revisorn.  
 
Uppsatsens tredje underfråga lyder: 
• Hur kan förväntningsgapet minskas? 
 
Vi har kommit fram till att det förekommer ett förväntningsgap men att det 
inte utgör ett allvarligt problem i praktiken. Utifrån vårt teoriavsnitt får vi 
uppfattningen att förväntningsgapet utgör ett allvarligt problem idag men vi 
får inte samma uppfattning av respondenterna. Anledningen till att 
förväntningsgapet existerar har vi utifrån analysen kommit fram till att det 
beror på att allmänheten inte har någon bra uppfattning om var revision är, 
vilka regler som styr revision samt att revisorer förväntas granska allt. Det är 
många som talar om sin revisor när det egentligen handlar om en 
redovisningskonsult vilket leder till att förväntningsgapet ökar eftersom en 
redovisningskonsult arbetar med mer rådgivning än vad revisorn gör. Det här 
leder till att allmänheten tror sig ha en uppfattning av vad revisorn gör som 
egentligen inte är helt korrekt. 
 
Vi har kommit fram till att förväntningsgapet kan minskas genom 
information. Det krävs information där revisorns ansvar och bolagets ansvar 
förklaras. Ett annat sätt att minska förväntningsgapet är att förändra 
revisionsfunktionen att den närmar sig intressenternas förväntningar.  
 
Uppsatsens bidrag är att vi har kommit fram till att revisorer idag är 
oberoende och att det inte finns något större behov av att stärka det 
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ytterligare. Utifrån ett revisorsperspektiv har vi bidragit med ökad förståelse 
för hur revisorn säkerställer sitt oberoende, både i stora och små bolag. Vi 
har även kommit fram till att oberoendet är viktigare i större, publika bolag.  

6.2 Förslag på vidare forskning 
Under uppsatsens gång har vi kommit fram till några intressanta ämnen som 
vi anser vara värda att forska vidare på. Vi anser att det skulle vara intressant 
att gå djupare in på de nya byråjävsreglerna som infördes den 1 januari 2007. 
Hur dessa nya regler påverkar revisionsföretagen eller företagen och i vilken 
omfattning de har påverkats? Vi anser att både en kvalitativ och en 
kvantitativ studie hade varit intressant.  
 
Vi tycker att det skulle vara intressant med en mer djupgående studie av hur 
revisionskommittén har påverkat oberoendet genom att representanter från 
revisionskommittéer, revisorer och företag intervjuas i den empiriska 
undersökningen.  
 
Vi har fått uppfattningen att det ibland kan vara svårt att veta var gränsen går 
mellan revisionsrådgivning och fristående rådgivning. Därför skulle det vara 
intressant att mer ingående se hur revisorer uppfattar var gränsen går.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor: 

• Bakgrundsinformation. 
• Vad är oberoende för dig? 
• Vad gör du för att säkerställa oberoendet? 
• I vilka situationer är oberoendet viktigast? 
• Hur ställer du dig till rådgivning i samband med revision? 
• Vad anser du om de nya byråjävsreglerna? 
• Anser du att allmänheten förväntar sig att Ni som revisorer ska 

göra mer än vad Ni egentligen ska och får? Vad i så fall. 
• Hur, tycker du, att man kan minska gapet mellan allmänhetens 

förväntningar och vad Ni faktiskt presterar? 
• Anser du att analysmodellen är bra? 
• Anser du att analysmodellen fångar upp alla hot? Förklara. 
• Hur testade du ditt oberoende innan analysmodellen 

lagstiftades? 
• Är det något hot som är viktigare respektive mindre viktigare 

än de andra hoten? 
• Hur vanligt är det att det förekommer hot? 
• Hur ofta får du vidta motåtgärder? 
• Anser du att införandet av SOX och Svensk kod för 

bolagsstyrning har påverkat någonting i fråga om oberoende? 
• Är revisionskommitté ett bra sätt att stärka oberoendet? 
• Vilka skillnader finns det i fråga om oberoende för stora och 

små bolag? 
• Vilka likheter finns det i fråga om oberoende för stora och små 

bolag? 
• Är oberoendet vid revision av stora och små bolag lika viktigt? 

Förklara. 
• Vad kan du tänka dig att man kan göra för att ytterligare stärka 

oberoendet?  
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