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Sammanfattning 
Revisorns oberoende har diskuterats lika länge som revisionen funnits i Sverige. 
Finansiella skandaler driver på diskussionen om revisorns oberoende och diskussionen 
drogs upp ytterligare efter Enron-skandalen i USA. Som revisor kan man ställas inför 
dilemman som kan hota oberoendet. När revisorer ställs inför dilemman måste de avgöra 
hur de ska hantera dessa situationer för att vara oberoende. Syftet med uppsatsen var att 
få konkreta situationer beskrivna där revisorer kan ställas inför dilemman rörande 
oberoendet, samt att skapa förståelse för hur man som revisor kan hantera 
oberoendeproblematiken. Vi ville undersöka hur revisorer resonerar när de ställs inför 
dilemman som har med oberoendet att göra. Metoden som användes var kvalitativ och 
det empiriska materialet inhämtades genom fem intervjuer. Resultaten av intervjuerna 
analyserades med hjälp av den teoretiska referensramen och utifrån detta drog vi sedan 
våra slutsatser. Vår slutsats är att när revisorer ställs inför dilemman kopplade till 
oberoendeproblematiken, så tar de stöd av sina erfarenheter och av samtal med kollegor, 
för att avgöra huruvida de bör avsäga sig det aktuella uppdraget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Abstract 
Auditor independence has been discussed for as long as the audit had been present in 
Sweden. Financial scandals are driving the debate on auditor independence, and the 
discussion, it was up further after the Enron scandal in the United States. As an auditor 
you can face dilemmas that may threaten the independence. When auditors are faced with 
dilemmas, they must decide how they should deal with these situations to be independent. 
The purpose of the paper was to obtain concrete situations described in which auditors 
may face dilemmas relating to the independence, and to create an understanding of how 
the auditor can deal with the problem of independence. We wanted to investigate how 
auditors reasoning when they are faced with dilemmas relating to the independence to do. 
The method used was qualitative and the empirical evidence collected by five interviews. 
The results of the interviews were analysed with the help of the theoretical frame of 
reference and on the basis of this, we came to our conclusions. Our conclusion is that 
when auditors are faced with dilemmas associated with the problem of independence, it 
takes the support of their experience and interviews with colleagues, to determine 
whether they should resign from the current mission. 
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1. Inledning 
 

I detta första kapitel ges en introduktion till det uppsatsämne vi valt att fördjupa oss i. 

Oberoendets dilemma diskuteras och leder fram till vår undersökningsfråga samt syftet 

med uppsatsen. 

1.1 Oberoendets dilemma 

Enligt FAR (2005, s 233) har frågor kring revisorns oberoende diskuteras lika länge som 
revisionen funnits i Sverige. FAR:s yrkesetiska regler (2005, s 133) definierar oberoende 
på två olika sätt, vilka är faktiskt oberoende och synbart oberoende:  
 

”Faktiskt oberoende – det sinnestillstånd som tillåter en individ att ha en åsikt som inte 

äventyras av influenser som påverkar det yrkesmässiga omdömet samt agera med 

integritet, opartiskhet samt professionell skepticism. 
 

Synbart oberoende – att undvika sådana förhållanden och omständigheter som är så 

betydelsefulla att en kunnig och omdömesgill person med insikt om alla relevanta 

omständigheter, inklusive vidtagna motåtgärder, skulle anta att integriteten, 

objektiviteten eller den professionella skepticismen hos ett revisionsföretag, eller en 

person i ett utlåtandeteam, äventyras” (ibid).   
 
I det fortsatta arbetet kommer vi att använda dessa definitioner gällande oberoende.  
 
Moberg (2006, s 83) skriver att man i samband med lagstiftningsarbetet med 
revisorslagen inte menade att det fanns något absolut oberoende, och därför använde man 
sig av opartiskhet och självständighet istället. Opartiskhet och självständighet innebär 
alltså detsamma som oberoende och ska alltså tolkas på samma sätt.  
 
Johansson, Häckner och Wallerstedt (2005, s 25) menar att finansiella skandaler driver på 
diskussionen om revisorns oberoende. I Balans (Hans Edenhammar, 2002) kan man läsa 
att diskussionen om revisorns oberoende drogs upp ytterligare efter Enron-skandalen där 
revisorerna aktivt bidrog med råd som de tog bra betalt för. Från början handlade 
skandalen inte så mycket om revisorernas roll, men efter hand började deras roll i 
skandalen ifrågasättas. När myndigheterna började undersöka vad som hänt visade det sig 
att revisorerna hade förstört en mängd handlingar. Teoretiskt sett ska ett företags revisor 
utses av aktieägarna, men i praktiken menar författaren att de utses av företagsledningen, 
som de då sedan står i tacksamhetsskuld till. Revisionsbyråer säljer konsulttjänster till 
klienter och detta innebär att det är lätt för klienterna att spela på revisionsbyråernas 
rädsla för att tappa lönsamma uppdrag (ibid). Taylor, DeZoort, Munn och Thomas (2003) 
menar att Enron-skandalen skapade en kris utan motstycke i revisionsyrket, vilken 
härstammar från oron om revisorns oberoende. Trots att betydande uppmärksamhet från 
både reglerare och yrket som helhet har riktats mot problemet med oberoende har 
aktuella affärs- och redovisningsmisslyckande indikerat att oberoende fortfarande är ett 
stort problem inom revisionsyrket (ibid).  
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Vanasco, Skousen och Santagato (1997) skriver att revisorns oberoende både är en etisk 
och yrkesmässig fråga. Revisorns oberoende är att betrakta som ett kännetecken i 
revisions- och redovisningsyrket. Intressenter som ledning, investerare och kreditgivare 
skyddas av revisorns oberoende och därför anses oberoendet vara en av de viktigaste 
beståndsdelarna inom revision (ibid). Vanasco (1996) menar att det ställs krav på 
revisorns oberoende för att intressenter ska kunna ha förtroende för revisionen. 
Författaren anser dock att fullständigt oberoende aldrig kan uppnås, eftersom det alltid 
finns omständigheter som begränsar oberoendet. Cassel (1996, s 139) menar att 
revisorers oberoende bör stärkas och att det är för svagt, författaren menar alltså att 
revisorerna inte är tillräckligt oberoende. Cassel (1996, 127 f) anser att man bör kräva att 
revisorn undviker åtgärder som minskar oberoendet och i stället vidtar åtgärder som ökar 
oberoendet. 
 
Moberg (2006, s 94 ff) menar att det finns olika omständigheter som kan begränsa 
oberoendet. Om revisorn har ett egenintresse i revisionsklientens verksamhet kan 
oberoendet påverkas och rubbas. Exempel på egenintresse i revisionsklientens 
verksamhet kan vara affärsmässiga band som innebär att revisorn erhåller betydande 
inkomster från sin revisionsklient. En annan omständighet som kan begränsa oberoendet 
är om revisorn och dess klient har nära personliga relationer till varandra som exempelvis 
vänskap. Även hot anses påverka oberoendet eftersom revisorn då utsatts för 
påtryckningar (ibid). Dessa omständigheter har vi i vårt arbete valt att benämna som 
dilemman. Nationalencyklopedin (no date) definierar dilemma enligt följande: 
 
”Svår valsituation vanligen på grund av att motstridiga krav måste uppfyllas.” 

 
Enligt Moberg (2006, s 93) är revisorslagens 21 § utformad som en presumtionsregel, 
vilken innebär att revisorn ska avböja eller avsäga sig sådana uppdrag som kan rubba 
förtroendet. Detta innebär att om revisorer ställs inför dilemman måste de avgöra hur de 
ska hantera dessa situationer för att vara oberoende.  

1.2 Undersökningsfråga 

Utifrån ovanstående diskussion har vi kommit fram till följande undersökningsfråga: 
• Hur resonerar revisorer när de ställs inför dilemman som har med oberoendet att 

göra?  

1.3 Syfte  

Syftet med vår uppsats är att:  
• Beskriva konkreta situationer där revisorer kan ställas inför dilemman rörande 

oberoendet.  
• Skapa förståelse för hur man som revisor kan hantera oberoendeproblematiken.  
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2. Metod 
 

I detta kapitel beskrivs undersökningens tillvägagångssätt. Kapitlet ger en kännedom i 

hur undersökningen har genomförts, samt vilka metodproblem som uppstått. 

2.1 Metodsynsätt 

I vår undersökning ville vi förstå i vilka situationer det kan uppkomma dilemman för en 
revisor, samt att skapa förståelse för hur oberoendeproblematiken kan hanteras. Vi ville 
beskriva konkreta situationer som rör oberoendeproblematiken, och hur man hanterar 
denna oberoendeproblematik som revisor. Det vill säga djupgående berättelser som rör 
oberoendeproblematiken. Arbnor och Bjerke (1994, s 94) anser att aktörssynsättet 
karaktäriseras av hur olika aktörer upplever, tolkar och handlar i verkligheten. Holme och 
Solvang (1996, s 35 f) menar att forskare och aktörer ömsesidigt påverkar varandra i ett 
aktörssynsätt. I den processen finns underlaget för nya uppfattningar och en 
kunskapstillväxt som båda parter är medverkande i. Processen leder till en djupare och 
mer helhetsinriktad uppfattning (ibid). 

2.2 Litteraturstudie 

Vår litteratur återfann vi genom litteratur- och artikelsökning i Luleå Tekniska 
Universitets databaser Lucia, Libris, JSTOR, Emerald och Ebsco. Genom olika 
kombinationer av sökord på engelska och svenska fann vi lämplig litteratur för ämnet vi 
valt. Vi gjorde även riktade sökningar på olika författarnamn eftersom vi redan innan 
visste att dessa författare skrivit böcker som behandlade vårt ämne. De sökord som vi 
använde oss av var: Arbnor och Bjerke, Cassel, Hatch, Hofstede, Häckner, accountability 
and independence, audit independence, auditor independence, economic accountability, 
forskningshandboken, kvalitativ, kvantitativ, oberoende, personal values and accounting, 
revisorns oberoende. Enligt Denscombe (2000, s 187) ska alla undersökningar inledas 
med en litteraturstudie för att åstadkomma en ökad insikt i det gällande ämnet. 

2.3 Metodval 

I vår undersökning har vi gjort djupgående intervjuer och fokuserat på relationen mellan 
revisorerna och dess klienter. Vi ville göra intervjuer med några få före detta revisorer, 
men få dem att berätta om flera dilemman som de varit utsatta för. Vi hoppades alltså få 
mycket information trots fåtalet intervjuer. Holme och Solvang (1996, s 78) menar att det 
finns vissa drag som karaktäriserar en kvalitativ metod. Författarna påpekar att ett 
utmärkande drag är att man får riklig information från få undersökningsobjekt. Andra 
drag är att man intresserar sig av det unika, samt att få beskrivningar, förståelse och 
sammanhang av det man undersöker (ibid). Det unika i vårt fall var situationer när 
dilemman uppstått. Enligt Olsson och Sörensen (2001, s 64) syftar kvalitativa metoder till 
att ge beskrivande data, det vill säga individens egna ord eller tal och observerbara 
beteenden. Tillsammans motiverade dessa faktorer nämnda ovan vårt kvalitativa 
metodval. 
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2.4 Metodansats 

I vår undersökning ville vi dra slutsatser genom att jämföra befintlig teori med den 
insamlade empirin, samtidigt ville vi också utgå från empirin när vi skulle komma fram 
till våra slutsatser. Vi började vår undersökning med en litteraturstudie för att samla teori, 
därefter genomförde vi våra intervjuer, det vill säga insamlingen av vår empiri. Utifrån 
empirin drog vi sedan slutsatser. Thurén (2007, s 22) menar att det finns två olika sätt att 
dra slutsatser på, genom induktion och deduktion. Induktion bygger på empiri, man drar 
allmänna generella slutsatser utifrån empiriska fakta. Deduktion bygger på logik (ibid). 
Thurén (2007, s 28) menar att man genom deduktion drar logiska slutsatser som betraktas 
som giltiga om de är logiskt sammanhängande. Thurén menar dock att de inte behöver 
vara sanna i den meningen att de överensstämmer med verkligheten. Enligt Alvesson och 
Sköldberg (2008, s 56) utgår abduktionen från empiriska fakta liksom induktionen, men 
avvisar inte teoretiska förföreställningar och ligger på så sätt också nära deduktionen. 
Under forskningsprocessen används både tidigare teori och empiri (ibid). Det är alltså en 
blandning av induktion och deduktion som har använts i vår uppsats.  

2.5 Undersökningsobjekt 

Enligt FAR (2005) finns det flera olika bestämmelser som styr revisorerna i dess yrke. 
Revisorer som är yrkesverksamma är styrda av dessa bestämmelser och kan på grund av 
exempelvis tystnadsplikten endast tala allmänt om vissa situationer som uppstått 
angående oberoendeproblematiken. Eftersom vi var angelägna att få konkreta exempel på 
situationer som uppstått kring oberoendeproblematiken och hur man som revisor 
handskas med dem valde vi att koncentrera oss på före detta revisorer som är verksamma 
i en annan bransch eller som gått i pension. Även om dessa före detta revisorer 
fortfarande har tystnadsplikt, trodde vi att de kunde tala friare än de som fortfarande är 
verksamma i yrket. För att komma i kontakt med dessa revisorer använde vi oss av ett 
snöbollsurval. Snöbollsurvalet var en bra metod för vår undersökning eftersom det var 
svårt för oss att på ett annat sätt kunna hitta undersökningsobjekt när vi ville få kontakt 
med revisorer som inte längre är verksamma inom revisionsyrket. Denscombe (2000, s 
24) menar att via snöbollseffekten bestäms urvalet genom att en person hänvisar till en 
annan och så vidare. Dessa individer kontaktade vi och hoppades få en personligare 
relation till genom att vi kunde använda förslagsställaren som en slags referens för att öka 
vår trovärdighet. Vad som ytterligare motiverade oss att använda snöbollsurvalet är att 
enligt Denscombe (2000, s 37) kännetecknas den kvalitativa metoden av att man 
använder sig av icke-sannolikhetsurval, till exempel snöbollsurval. 

2.6 Datainsamlingsmetod 

I vår undersökning ville vi förstå hur individerna som vi skulle intervjua tänkte och 
agerade angående oberoendeproblematiken när de var verksamma som revisorer. Under 
intervjuerna ville vi inte känna oss låsta, vi ville kunna ställa följdfrågor och be den 
intervjuade att utveckla sina svar. Denscombe (2000, s 132 ff) menar att det är lämpligt 
att använda sig av intervjuer om man är ute efter känslor och erfarenheter. Vidare skriver 
Denscombe att en semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren har en lista med 
ämnen som ska hanteras och frågor som ska besvaras. Intervjuaren är flexibel när det 
gäller frågornas ordningsföljd och låter respondenten förklara sina idéer och tala mer 
detaljerat om ämnet som intervjuaren tar upp. I denna intervjuform är svaren öppna och 
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betoningen ligger på respondenten som utvecklar sina synpunkter (ibid). Vi använde oss 
av den semistrukturerade intervjun eftersom vi var angelägna att få konkreta exempel på 
olika situationer där oberoendeproblematiken uppstått.  
 
Undersökningen vi genomförde genomfördes ansikte mot ansikte med intervjuobjekten 
eftersom vi trodde att vi skulle få mer utvecklade och djupgående svar då. Denscombe 
(2000, s 136) menar att den vanligaste typen av semistrukturerad intervju är den 
personliga intervjun där intervjuare och intervjuobjekt möts. Vid intervjuerna använde vi 
oss av ljudupptagning och anteckningar. Vi genomförde sex intervjuer, varav en av dessa 
var en pilotintervju för att testa intervjuguiden. Vi ansåg att fem intervjuer behövdes för 
att vi skulle kunna dra relevanta slutsatser. 

2.7 Intervjuguide 

Vi ville i våra intervjuer få exempel på konkreta situationer som man som revisor kan 
ställas inför. Därför tyckte vi att det var viktigt att den intervjuade tilläts att tala ganska 
fritt under intervjuerna, vilket tillåts i den semistrukturerade intervjun. Även om vi ville 
att de intervjuade skulle tala fritt hade vi utformat en intervjuguide (Bilaga 1) med några 
övergripande frågor. När vi skapade den utgick vi från vårt syfte och vår 
undersökningsfråga. Hartman (2004, s 281) menar att om man inte har en intervjuguide 
att följa riskerar man att lämna intervjun med material som inte är relevant för 
undersökningen. Intervjuguiden skickades innan intervjuerna genomfördes ut till de 
personer som skulle intervjuas. Detta gjorde vi för att de skulle kunna förbereda sig. 
 
Vi genomförde en pilotintervju innan vi utförde de verkliga intervjuerna. Kvale (1997, s 
137) skriver att man kan öka sitt självförtroende och förmågan att skapa ett tryggt och 
stimulerande samspel genom att utföra en pilotintervju innan man genomför de egentliga 
intervjuerna. Pilotintervjun gjordes på en före detta revisor som kunde likställas med de 
egentliga intervjuobjekten. Vi hoppades på detta sätt kunna förbättra kvaliteten på 
intervjuerna.  

2.8 Metodproblem 

Arbnor och Bjerke (1994, s 251 ff) menar att man inom aktörssynsättet använder 
validitetsbegreppet med olika innebörder. Författarna skriver om ”trovärdighet” och 
”uppriktighet”. Vidare kan man läsa att författarna vill skilja på process- och 
resultatvalidering och att valideringen kan ske på två olika sätt, vetenskaplig eller 
praktisk validering:  

• Praktisk processvalidering sker genom de normala återföreningsmekanismer som 
existerar i sociala sammanhang människor emellan. Med detta menas om den 
intervjuade visar intresse eller om denne på något sätt visar sig likgiltig gällande 
intervjun.  

• Den praktiska resultatvalideringen handlar om nyttan av undersökningen, alltså 
om flera utomstående aktörer är intresserade av undersökningen ökar resultatets 
värde.  

• Den vetenskapliga processvalideringen handlar om att klargöra olika 
tolkningsmönster och handlingar, dessutom ska de personliga tolkningarna 
framgå.  
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• Den vetenskapliga resultatvalideringen gäller resultatens förhållande till befintlig 
kunskap, alltså om det går att dra någon nytta av resultaten i verkligheten (ibid). 

 
De intervjuade visade intresse för intervjun genom att vara pålästa på vår intervjuguide, 
och därmed kunde de ge oss utförliga svar. I och med detta bör det inte ha varit något 
problem med den praktiska processvalideringen. Det är svårt att veta om flera 
utomstående aktörer är intresserade av undersökningen. Vi tror dock att utomstående 
aktörer är intresserade av undersökningen i och med att vi valt en annorlunda synvinkel, 
intervjuer med före detta revisorer, som kan intressera dem. Detta innebär att vi inte tror 
att vi haft ett problem med den praktiska resultatvalideringen. Även den vetenskapliga 
processvalideringen tror vi är uppfylld eftersom vi klart kan se olika tolkningsmönster 
hos alla fem individer som intervjuats. Ett exempel på detta är att alla de fem revisorerna 
definierade en oberoende revisor olika. När det gäller den vetenskapliga 
resultatvalideringen är det svårt att veta om resultaten kommer att ge någon nytta i 
verkligheten, men vi hoppas att vi kan skapa en insikt i hur man som revisor hanterar 
oberoendeproblematiken.  
 
Att vi skickade ut intervjuguiden innan intervjuerna genomfördes kan både ses som en 
för- och nackdel eftersom de intervjuade kan förbereda sina svar. På detta sätt blev svaren 
inte spontana, men de bör ha blivit genomtänkta. Vi anser att det var en fördel att vi 
skickade ut intervjuguiden innan intervjun, annars tror vi inte att svaren hade blivit lika 
djupgående och genomtänkta.  
 
Även bandinspelningarna av intervjuerna kan ha inneburit både för- och nackdelar. Det 
innebar en fördel eftersom vi inte behövde skriva ner alla svar, då kunde vi istället 
koncentrera oss på den intervjuade. På detta sätt hann vi också överväga vad de 
intervjuade sa och kunde ställa följdfrågor. Nackdelen var att bandinspelningen kanske 
kunde komma att innebära att de intervjuade kände sig besvärade och inte svarade öppet 
på alla frågor. Denscombe (2000, s 146) menar att de intervjuade i början av en intervju 
kan känna sig hotade av bandspelaren, dock menar författaren att de flesta intervjuade 
slappnar av efter stund. Vi fick bra och öppna svar under intervjuerna och upplevde inte 
att de intervjuade kände sig besvärade av att vi använde oss av bandinspelning.  
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3. Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel har vi behandlat litteratur som är relevant för vårt ämne. Vi inleder med 

revisorns oberoende vilket följs av intressenters närhet till revisorn. Sedan beskrivs 

dilemman och vad som påverkar hur man resonerar när man som revisor ställs inför 

dessa, värderingar och ansvarighet framställs. I slutet av kapitlet återfinns en 

sammanfattning. 

3.1 Revisorns oberoende 

Cassel (1996, s 120) menar att revisorers uppdrag är förtroendeuppdrag. För att man ska 
kunna lita på kvalitetssäkrad information krävs det att man litar på den som svarar för 
kvalitetssäkringen. För att skapa detta förtroende krävs bland annat ett oberoende 
förhållningssätt. Författaren anser att revisorns oberoende, framförallt i förhållande till 
den granskande är av avgörande betydelse för förtroendet för revisorn (ibid).  
 
Hemraj (2002) anser att det finns tre etiska nivåer på hur en revisor ser på oberoendet:  

• Revisorer måste besitta förmågan att vara ärliga, objektiva och ansvarsfulla. 
• De måste undvika personliga och affärsmässiga relationer som möjligen skulle 

kunna, även undermedvetet, tendera att försämra förmågan att vara opartisk. 
• De bör undvika alla relationer som kan tyda på att en intressekonflikt kan 

föreligga. 
Den första nivån innebär att revisorn ska ha ett oberoende tankesätt. Den andra nivån 
innebär att revisorn ska vara oberoende i sin yrkesmässiga roll. Den tredje och sista nivån 
innebär att revisorn ska vara oberoende ur en utomståendes synvinkel. Brist på oberoende 
sänker inte bara värdet på revisionen, utan det medför också en negativ effekt på yrket. 
Eftersom oberoendet är den enda grunden för pågående relationer med klienter, behöver 
alla revisionsbyråer utveckla kontroller som är specifikt ämnade att försäkra oberoendet 
(ibid). 
  
Diamant (2004, s 162) menar att om revisionen ska kunna uppfylla sin funktion är kravet 
på oberoendet en av de mest centrala förutsättningarna. För att revisorn ska öka 
förtroendet till den granskade verksamheten måste revisorn ha kunnandet och viljan att 
göra sina bedömningar och beslut oberoende. Detta är av vikt när revisorns arbete 
troligtvis kommer att inverka på enskilda intressenters beslut och förhållandet mellan 
olika intressenter (ibid). Johansson, Häckner och Wallerstedt (2005, s 25) skriver att 
oberoendeproblematiken tillsammans med revisoryrkets dilemman med förväntningar 
från olika intressenter gör att ämnet aldrig blir inaktuellt. 

3.2 Intressenters närhet till revisorn 

Diamant (2004, s 101) anser att frågan om vem som är revisionens mottagare är av stor 
betydelse när man ska avgöra vilka av revisorns relationer som kan påverka dennes 
oberoende. Författaren menar även att utfallet av revisionen kan hota oberoendet om 
revisorn har en relation till någon som har ett intresse av utfallet av revisionen. 
 



 8 

Diamant (2004, s 101-135) menar att frågan om vem som är revisionens mottagare är av 
betydelse för vilka av revisorns relationer som kan komma att påverka dennes oberoende. 
Det finns alltså ett behov av att ta reda på vilka intressenter som har en sådan relation till 
det granskade företagets verksamhet att de kan komma att påverka innehållet i 
revisionsuppdraget. Vid en bedömning av intressenternas betydelse av revisorns 
oberoende kan man utgå ifrån revisionsmottagarnas närhet till granskningsföremålet. 
Närheten beror på vilken möjlighet intressenterna har att kunna påverka revisorn i dennes 
arbete, och därmed utfallet av revisionen. Desto närmare en viss intressents relation till 
det granskade föremålet är, desto större hot mot revisorns oberoende kan en relation 
mellan revisorn och intressenten innebära. Den svenska synen på revisorns intressenter 
bygger på en bred intressentmodell, vilken pekar på tydliga och direkta kopplingar till 
den verksamhet som ska granskas (ibid). Se figur 1: 
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Figur 1. Olika intressenters närhet till revisorn och hans granskningsuppdrag.  
Från ”Revisors oberoende: om den svenska oberoenderegleringens utveckling, dess 

funktion och konstruktion” av A. Diamant, 2004, Uppsala: Iustus Förlag AB, s 136.  
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Figur 1 visar alltså olika intressenters närhet till revisorn i ett aktiebolag. Diamant (2004, 
s 101-135) skriver att revisorn väljs av bolagsstämman, bolagsstämman kan i viss 
begränsning lämna direktiv till revisorn. I en viss bemärkelse är det också till stämman 
revisorn riktar sin rapport. Styrelse/VD ses inte som intressent eftersom dessa utgör ett av 
revisionens granskningsföremål. Aktieägarkollektivet anses vara direkta intressenter till 
revisorn. Aktieägarkollektivet utser och entledigar revisorn och har tillgång till direktiv- 
och sanktionsrätt mot honom. Övriga intressenter saknar denna rätt och är alltså indirekta 
intressenter. 
 
De indirekta intressenterna i förhållandet till bolaget är enskilda ägare, borgenärer, 
presumtiva ägare och borgenärer, de anställda, det allmänna och allmänheten i stort. Den 
första gruppen indirekta intressenter grundar sitt behov på ett samhällsintresse. Dessa 
förklarar sitt intresse ur den skyldighet aktiebolaget har att motsvara de förväntningar 
som ställts upp av samhället på det enskilda bolaget. Deras intressen tillfredsställs genom 
ett system som ska säkerställa att informationen är korrekt och att granskaren kan fylla 
sin funktion. De sanktioner som ska tillgodose dessa krav kan röra sig om sanktioner som 
riktas mot den granskade verksamheten, åtgärder som alltså är av offentlig natur. Den 
andra gruppen indirekta intressenter har också ett relevant intresse av revisionen, men 
denna rätt baseras på en frivillig förpliktelse från bolagets sida att låta revisorn bevaka 
deras rätt. Dessa intressenter har ingen sanktionsrätt (ibid). 
 
Johansson, Häckner och Wallerstedt (2005, s 61 f) menar att företag och organisationer 
genom redovisning ska informera investerare och övriga intressenter om verksamheten. 
Revisorn fungerar som en länk mellan företagen och dess intressenter. Revisorn ska bistå 
intressenterna genom att kvalitetssäkra redovisningsinformationen (ibid). I regeringens 
proposition 2000/01:146 om oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet kan 
man läsa att den ekonomiska informationen som företag riktar mot sina intressenter har 
en avgörande betydelse för att näringslivet ska fungera. Det är därför viktigt att det finns 
en tilltro till informationen, företagens intressenter ska kunna lita på att revisionen utförs 
på ett objektivt sätt (ibid).  

3.3 Dilemman 

Johansson, Häckner och Wallerstedt (2005, s 70 f) skriver att revisorer utsätts för 
indirekta och direkta påtryckningar från olika håll. Detta leder till att det kan bli 
besvärligt för revisorerna att hantera olika relationer och att vara oberoende. Eftersom en 
revisor inte får göra eller säga något som kan skada bolaget kan de anses ha en utsatt 
position. Revisorer riskerar att exempelvis bli stämda om ett företag skulle skadas. Detta 
medför att revisorer ofta är extremt försiktiga (ibid). Hemraj (2002) skriver att det är 
viktigt att en revisor är oberoende mot revisionsbyråns klient för att revisorn ska kunna 
behålla sin undersökningsfrihet.  Moberg (2006, s 94) menar att det finns ett antal 
omständigheter som kan rubba förtroendet för en revisor. Enligt FAR:s yrkesetiska regler 
(2005) kan oberoendet påverkas av egenintressehot, självgranskningshot, 
partställningshot, vänskapshot och skrämselhot. 

3.3.1 Egenintressehot 

Enligt Moberg (2006, s 94) innebär egenintresset att revisorn har ett direkt eller indirekt 
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intresse i sin klients verksamhet. Exempel på sådant egenintresse kan vara affärsmässiga 
band, om någon närstående till revisorn har ett ekonomiskt intresse i klienten eller om 
revisorn och hans klient deltar i samma projekt. Om någon av dessa situationer skulle 
uppkomma kan man anta att revisorn inte skulle kunna agera på ett förtroendeingivande 
sätt när denne utför sin revision. Om revisorn har ett egenintresse hos sin klient existerar 
en omständighet som kan rubba förtroendet för revisorn, opartiskheten och 
självständigheten kan då ifrågasättas (ibid). Diamant (2004, s 181) anser att en central 
faktor vid bedömningen om en revisor är oberoende eller inte är om revisorn har ett 
ekonomiskt intresse i klienten. Vidare menar författaren att oberoendet hotas om revisorn 
inte kan bortse från sitt ekonomiska intresse hos företaget när revisionen ska utföras. 
 
Enligt FAR (2005, s 241) innebär egenintressehotet att revisorn har direkta eller indirekta 
ekonomiska intressen i sin klients verksamhet. Ett direkt ekonomiskt intresse kan bero på 
att revisorn har affärsmässiga band till sin klient. Detta inträffar om revisorn har 
affärsmässiga relationer till sin klient utöver det som innefattas av revisionsuppdraget. 
Exempel på detta är om revisorn innehar eller handlar med sin klients värdepapper, deltar 
i gemensamma projekt, investeringar eller liknande. Andra exempel kan vara att revisorn 
eller någon av dennes närstående har gett lån till klienten eller gått i borgen för klientens 
skulder. Även att revisorn eller revisionsbyrån står i ekonomiskt beroendeförhållande till 
revisionsklienten ses som ett egenintressehot. Detta kan inträffa om revisions- och 
konsultarvodena är väsentligt gentemot revisorns eller byråns övriga intäkter. Exempel på 
indirekta hot är när en närstående person till revisorn har nära affärsrelationer till klienten 
eller annat ekonomiskt intresse som är av betydelse i revisionsklienten (ibid).  
 
Cassel (1996, s 121 f) menar att en revisors ekonomiska intresse direkt påverkas av 
dennes agerande och därmed är revisorn i en beroende ställning. De flesta reglerna om 
revisorns oberoende syftar till att juridiska, ekonomiska och sociala förhållanden ska vara 
sådana att revisorn inte har något ekonomiska intresse av att låta sina uttalanden få ett 
visst innehåll. Ett perfekt exempel på en oberoende revisor är att denne varken blir glad 
eller besviken då denne avläser ett ekonomiskt resultat (ibid). 

3.3.2 Självgranskningshot 

Moberg (2006, s 95) skriver att en annan situation som kan medföra att man kan anta att 
revisorn inte kan agera på ett förtroendeingivande sätt är om revisorn har konsulterats i en 
fråga som inte innefattas av granskningsuppdraget. Även Hemraj (2002) menar att 
självgranskning är ett hot mot revisorns oberoende. Vidare skriver författaren att vissa 
investerare ser en konflikt när revisionsklienten kan dra fördel av att använda samma 
revisionsbyrå till både enskilda konsultationsuppdrag och revision. 
 
Enligt FAR (2005, s 242) innebär självgranskning att den som ska göra granskningen 
redan i något annat sammanhang har tagit ställning till de förhållanden som ska granskas. 
Detta inträffar om revisorn har lämnat råd i en fråga som revisorn kan bli tvungen att ta 
ställning till under granskningsuppdraget. En revisor lämnar ofta anvisningar som gäller 
regler och rekommendationer och svarar på frågor om hur dessa regler och 
rekommendationer ska användas i en konkret situation. Detta kan också utgöra ett 
självgranskningshot. Självgranskningshot uppstår om revisorn tidigare har haft en 
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anställning hos sin revisionsklient. Även indirekta självgranskningshot kan förekomma. 
Exempel på detta är om någon närstående till revisorn ingår i revisionsklientens ledning 
eller har deltagit i arbetet som revisorn ska granska (ibid). 

3.3.3 Partställningshot 

Moberg (2006, s 95) skriver att om revisorn ger stöd för eller emot sin klients ståndpunkt 
i en rättslig eller ekonomisk fråga antas det att en förtroenderubbande situation 
förekommer. Enligt FAR (2005, s 242) är exempel på partställningshot när revisorn 
företräder sin klient vid dennes kontakt med Skatteverket eller i en skatteprocess. Ett 
annat exempel är när revisorn företräder som biträde åt klienten i förhandlingar om 
förvärv eller försäljning av i företaget redovisade tillgångar (ibid). 

3.3.4 Vänskapshot 

Moberg (2006, s 95 f) menar att om en revisor har en nära personlig relation till sin klient 
eller till någon person i klientens ledning, exempelvis till styrelseledamot, VD, 
ekonomichef och motsvarande person, minskar förtroendet för revisorns opartiskhet och 
självständighet. Enligt FAR (2005, s 242 f) uppkommer vänskapshotet om revisorn har 
nära personliga relationer till sin klient. Revisorn kan då bli alltför vänligt inställd till 
klientens intressen. Om revisorn har nära personliga relationer till revisionsklientens 
ledning uppkommer också vänskapshotet. Med nära personliga relationer menas 
mångåriga vänskapsband eller ofta återkommande sociala kontakter, samt indirekta 
kontakter genom någon nära anhörig. En särskild typ av vänskapshot kan uppstå om 
revisorn eller någon av dennes medhjälpare har utfört revisionsuppdrag för en klient 
under flera år (ibid). 

3.3.5 Skrämselhot 

Enligt Moberg (2006, s 96) kan revisorns förtroende anses vara rubbat om revisorn utsätts 
för hot eller någon annan press som är menad att väcka obehag hos revisorn. Att 
revisorns arbete ifrågasätts på ett normalt sätt innebär inte att ett hot föreligger (ibid). 
Cassel (1996, s 122, 129) anser att civilkurage är en väsentlig sida av oberoendet. Cassel 
skriver att revisorer måste vara beredda på att visa prov på civilkurage för att kunna agera 
oberoende. Författaren menar att revisorer dock av bekvämlighet eller feghet emellanåt 
försöker gå förbi eller dölja konflikter i förhållande till de granskade. Det krävs alltså 
civilkurage av revisorn för att kunna stå emot olika skrämselhot som de kan bli utsatta 
för. 

3.4 Värderingar 

Hofstede och Hofstede (2005, s 24) skriver att värderingar förvärvas tidigt i livet. Därför 
menar författarna att människor inte alltid är medvetna om alla sina värderingar. Därför 
diskuteras inte värderingar, man kan bara sluta sig till dem utifrån hur människor beter 
sig under olika omständigheter. Om man frågar varför människor beter sig som de gör, 
kan de svara att de bara ”vet” eller ”känner” hur de ska göra. Deras hjärta eller samvete 
talar om det för dem (ibid). 
 
Orlenius (2001, s 98) anser att etik är hur man beter sig i sociala sammanhang och har 
med karaktären att göra. Det vill säga våra innersta värderingar och vårt förhållningssätt 
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till livet. Det är ett uttryck för reflektion och ett medvetet val (ibid). Orlenius (2001, s 118 
f) menar att frågan om yrkesetik har aktualiserats under de två senaste decennierna. 
Yrkesetik handlar om värderingar och normer som finns inom en viss yrkesgrupp, det 
som är grunden för yrkesutövningen (ibid). Hatch (2002 , s 245) menar att värderingar är 
de sociala principer, mål och standarder som i en viss kultur anses ha ett inneboende 
värde. Värderingar definierar vad människor bryr sig om. Värderingar utgör grunden för 
bedömningar av vad som är rätt eller fel, och därför används de också som en moralisk 
eller etisk kod (ibid). 
  
Enligt Johansson, Häckner och Wallerstedt (2005, s 135) finns ambitionen att säkra en 
oberoende revision. Den stora frågan är dock hur det ska uppnås när revisorer är enskilda 
individer med skilda förmågor och värderingar, levnadsförhållanden, ekonomiska och 
sociala ambitioner. I situationer där revisorns bedömningar och ställningstaganden har 
stor betydelse för intressenterna är det revisorns omdöme, erfarenhet och integritet som 
avgör (ibid). Enligt Johansson et al formas revisorers tankemönster av olika 
socialiseringsprocesser. Författarna menar att man därmed kan dra slutsatsen att 
revisorernas rådande uppfattningar både inom professionen och vid respektive 
revisionsbyrå kan vara påverkade. Johansson et al anser att revisorernas prioriteringar i 
hög grad bestäms av deras tankemönster och hur de balanserar känsla och förnuft när de 
utför sina uppdrag.  
 
Akers och Giacomino (2000) undersökning om värderingar hos revisorer visar att 
betydande likheter finns mellan olika revisorers värderingar. Revisorer fäster större vikt 
vid att få personlig framgång via att visa kompetens och bevara och främja 
välbefinnandet hos människor. De fäster mindre vikt vid respekt, engagemang och 
acceptans för den traditionella kulturen, social status, prestige och kontroll över 
människor och resurser (ibid).  

3.5 Ansvarighet 

Johansson, Häckner och Wallerstedt (2005, s 165) menar att revisorn står inför dilemmat 
om denne ska sträva efter att bli partner i byrån eller att utveckla sin professionella 
kompetens. Man blir partner genom att främja byråns intressen. Å andra sidan främjar 
man sitt professionella anseende genom att bygga upp kunskaper och erfarenheter för att 
kunna göra bedömningar i unika situationer. Den professionella kunskapen demonstreras 
genom att revisorn gör välmotiverade avvikelser från standard för att främja klientens 
intresse. På en stor byrå, med stark hierarki och stora belöningar för partners, strävar 
revisorerna snarare efter att avancera inom företaget än att främja klientens intresse 
(ibid). 
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Roberts (1996, s 56) definierar ansvarighet enligt följande: 
 
”Ansvarighet är en form av social relation som reflekterar symboliskt det praktiska 

oberoendeförhållandet av handlingar; ett oberoendeförhållande som alltid har både 

moraliska och strategiska dimensioner.” (ibid) 
 
Roberts (1996, s 50 f) skriver att informella nätverk av organisatorisk ansvarighet 
skänker alternativa bilder av en själv och ens relation till andra, man kan både vara 
individualiserad och socialiserad som person. Dessa två former av ansvarighet hänger 
ihop med varandra. Ytligt sett uppträder dessa två helt och hållet konkurrerande gentemot 
varandra inom en organisation. Båda formerna fungerar som en källa till individens 
identitet, trots att de inte är lätta att kombinera med varandra. En identitet som grundar 
sig på informella nätverk hör inte samman med identifieringen av den relativa statusen i 
hierarkin. Under sådana omständigheter känner individen att den konfronteras med ett val 
mellan solidaritet med kollegor och att arbeta mot att avancera inom hierarkin, samt 
svårigheten med att ha kvar sin egen identitet. Trots att det verkar som att 
individualiserade och socialiserade former av ansvarighet motsäger varandra är dessa två 
former av ansvarighet i praktiken sammanvävda och ömsesidigt beroende av varandra 
(ibid). 
 
Roberts (1996, s 55) menar att redovisning i samband med ansvarighet gör att 
oberoendeförhållanden mellan olika handlingar kommer fram. Det vi redovisar är inte 
våra individuella handlingar utan hur de integrerar med varandra; konsekvenser, avsedda 
eller ej, av våra handlingar mot andra och hur dessa konsekvenser kan få en betydelse för 
egna framtida handlingar (ibid). 
 
Beckett och Jonker (2002) föreslår att en ökad efterfrågan på ansvarighet skulle kunna 
innebär tre fördelar: 

• Förbättrad insyn. Det som händer i organisationer bör göras mer synligt och de 
effekter både inom organisationen och i samhället runt omkring den, kommer att 
leda till större öppenhet.   

• Bättre kvalitet på besluten. Större kvantitet och kvalitet tenderar att ge bättre 
förmåga att fatta beslut, såväl i samhället som helhet och inom den egna 
organisationen.  

• Större ansvar. Genom att utveckla en större öppenhet i organisationen, kan man 
få ett tydligare samband mellan sina handlingar och sina resultat och därmed ett 
större ansvar. 

 
Även Dixon, Ritchie och Siwale (2006) menar att ökad ansvarighet kan leda till fördelar. 
De anser att ökat ansvar är gynnsamt, och att detta leder till att nödvändiga mål och 
resultat uppfylls.   

3.6 Sammanfattning av teori 

Oberoendet är en av de mest centrala förutsättningarna för att revisionen ska kunna 
uppfylla sin funktion. Vid brist på oberoende sjunker värdet på revisionen, men det ger 
även en negativ effekt på yrket. Företagens intressenter måste ha tilltro till företagens 



 15 

ekonomiska information, det är viktigt att företagens intressenter litar på att revisionen 
utförts på ett objektivt sätt om näringslivet ska fungera.  
 
Intressenternas närhet till revisorn avgör vilka av revisorns relationer som kan påverka 
oberoendet. Ju närmare en intressent står den som granskas, desto större blir hotet mot 
revisorns oberoende. När intressenternas närhet till revisorn identifierats kan även 
dilemman som revisorer kan utsättas för identifieras. Dessa dilemman kan komma att 
hota oberoendet. 
  
De största hoten mot oberoendet är egenintressehot, självgranskningshot, 
partställningshot, vänskapshot och skrämselhot. När revisorn utsätts för dessa dilemman 
beror det på dennes personliga värderingar och vilken ansvarighet denne känner, både 
mot klienten och mot byrån, hur denne hanterar uppdraget. Antingen sköter revisorn sitt 
arbete och utför uppdraget som en oberoende part, eller så är revisorn på något sätt i 
beroendeförhållande till sin klient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Sammanfattning av teori. 
 
Figur 2 visar att revisorns närhet till intressenter påverkar om denne möjligen kommer att 
ställas inför dilemman. Om revisorns skulle utsättas för ett eller flera dilemman beror det 
på dennes värderingar och ansvarighet gentemot klienterna och byrån om revisorns 
avsäger sig uppdraget eller inte. Om revisorn fortsätter sitt uppdrag trots att något av 
dessa dilemman uppstått kan oberoendet rubbas och revisorn hamnar i ett 
beroendeförhållande. Om revisorn istället avsäger sig uppdraget uppfyller denne kravet 
på en oberoende revisor.  
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4. Empiri 
 
I detta kapitel presenteras empirin. Här återfinns de intervjuer vi genomfört och som 

tillsammans med teorin ligger till grund för analysen. Varje intervju inleds med en kort 

presentation av intervjuobjektet och sedan kommer en sammanställning av intervjun 

indelad i tre underrubriker. Intressenters närhet till revisorn och värderingar tas inte upp 

i detta kapitel utan utreds i analysen eftersom vi inte ställt några direkta frågor till 

intervjuobjekten om dessa två ämnen.  

4.1 Före detta Revisor A 

4.1.1 Presentation av intervjuobjekt A 

Revisor A arbetade på revisionsbyrå i cirka elva år, varav ett år som godkänd revisor. För 
ett antal år sedan bytte A yrke och arbetar nu i en annan bransch. A arbetade på en 
välkänd revisionsbyrå i en relativt liten stad. A arbetade de första åren som 
revisorsassistent, och jobbade med ett 30-40 tal fasta klienter. Under åren som A arbetade 
tog denne över befintliga uppdrag samt skaffade nya egna klienter genom byrån. De 
tjänster A huvudsakligen utförde var löpande revision, framförallt från början. Dessa 
tjänster gick mot rådgivning, konsultuppdrag och revisionsuppdrag. Det rörde sig om allt 
från enklare skattefrågor till hjälp med bokslutsupprättande. 

4.1.2 Revisorns oberoende 

Revisor A hade främst ägarledda företag som sina klienter under huvuddelen av den 
verksamma tiden. A upplevde att ju längre denne arbetade, desto större blev 
oberoendeproblematiken. A menar att det blev svårare och svårare att hantera 
oberoendeproblematiken i och med att denne arbetade med ägarledda företag. 
 
”Man kände att man kom närmare och närmare företagen och att man ville hjälpa dem. 

Man ville vara konsult samtidigt som man hade revisionsplikten att tänka på, det blev 

svårt.”  
 
En stor anledning till varför A valde att byta bransch var att denne mer och mer skaffade 
sina egna uppdrag, frågan om hur oberoende A egentligen var uppstod. A kände inte att 
det var något problem med att uppfylla revisionsplikten, men tyckte att ett problem var 
att A själv ville gå in och hjälpa klienterna. Dessutom blev det svårt att ta betalt för det 
arbete man egentligen utförde. 
 
Revisionsbyrån A arbetade på upplevde A inte hade några speciella regler om hur 
oberoendeproblematiken skulle hanteras, det var upp till var och en att ta ställning. 
Givetvis fanns det en tydlig regel om att släktskap med klienter inte fick förekomma. 
 
A anser att det inte finns någon helt oberoende revisor.  
 
"Så länge det är klienten som anlitar en revisor och ska betala för dess tjänster så blir 

man mer eller mindre beroende. Om man inte är det är det svårt att behålla uppdragen, 
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och man vill gärna att klienten ska uppleva att man gör ett bra jobb." 

4.1.3 Dilemman 

Ett konkret exempel på när problem med oberoendet uppstod var när en vänskap till en 
klient växte fram under åren. När detta problem uppstod löste A detta genom att lämna 
över revisionen till en kollega och endast ta konsultuppdrag från denna klient eftersom 
situationen blev ohållbar. A har haft personliga relationer till klienter, men har då aldrig 
utfört revision åt dessa utan endast varit konsult. A påpekar dock att på grund av 
storleken på staden som denne arbetat i kan det uppstå problem eftersom man ofta vet 
vem personerna är innan de blir ens klient.  
 
"Problematiken med personliga relationer kan uppkomma när man arbetat länge med 

samma klienter."  
 
Ett annat exempel då man kan tänka sig att oberoendeproblematiken uppstått var när A 
gjorde en utredning på en närståendes konkurrent. I denna situation utförde A 
utredningen, men var aldrig revisor åt detta företag. Utredningen gjordes efter 
godkännande av klienten, så denne var medveten om situationen.  
 
A menar att man ofta konsulteras i frågor som inte rör granskningsuppdraget, men menar 
att A själv alltid försökt vara så saklig som möjligt och beskriva för klienterna vad som är 
rätt och fel och lämna över till klienterna att själva avgöra hur de ska göra. A menar att 
man aldrig får ge råd åt en klient om frågor som inte innefattas av granskningsuppdraget. 
A menar också att klienterna oftast inte är medvetna om att de inte får ställa frågor till 
revisorn som inte innefattas av granskningsuppdraget, och därför hände det ofta att man 
utsattes för denna typ av oberoende.  
 
"Klienterna anlitar en revisor, betalar för denne och ser konsulten och revisorn som en 

och samma person."  

 
A menar att gränsdragningen mellan att vara konsult och revisor är den svåraste delen av 
oberoendeproblematiken. A tycker att denna gräns var väldigt oklar under tiden denne 
var verksam, inte bara för klienterna utan också för revisorn. När denna typ av 
problematik uppstod konsulterade A sina kollegor om hur man skulle gå till väga. A 
menar att denne själv inte skulle ha kunnat arbeta som ensam revisor, att kollegorna var 
mycket värdefulla i dessa situationer. 

4.1.4 Ansvarighet 

A menar att denne hanterade ansvarigheten genom att alltid försöka göra sitt bästa, både 
mot klienten och mot byrån. När A någon enstaka gång kände att denne drogs mer åt 
klientens håll såg denne istället till att inte ta på sig revisionsrollen åt den klienten.  
 
"Det kunde också ibland vara så att man vill hjälpa vissa klienter, men att man hade 

svårt att ta betalt för det." 
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Dock påverkade detta inte bara byrån utan även A personligen, eftersom A hade lön efter 
hur mycket denne debiterade. 

4.2 Före detta Revisor B 

4.2.1 Presentation av intervjuobjekt B 

Revisor B arbetade på revisionsbyrå i cirka tio år, som auktoriserad revisor de sista tre 
åren. Numera har B ett annat yrke. B arbetade i en mindre stad, på två olika 
revisionsbyråer som båda två har kontor över hela landet. B hade under sin verksamma 
tid som revisor många olika klienter, mestadels småföretag. Huvudsakligen utförde B 
löpande revision åt dessa småföretag, men även vissa konsultuppdrag utfördes.  

4.2.2 Revisorns oberoende 

Båda revisionsbyråerna B arbetade på hade som regel att man inte fick utföra både 
bokförings- och revisionsuppdrag åt samma klient. Personalmässigt separerade man på 
dessa två. 
 
Enligt revisor B är oberoendet en förutsättning för att revisionen ska fungera.  
 
"Det låg alltid i bakhuvudet att man skulle vara oberoende i de uppdrag man utförde."  
 
B fick bland annat ta ställning till hur nära relation denne hade till intressenterna och inte 
bara till klienten.  B menar att regelverket alltid fanns i bakgrunden.  

4.2.3 Dilemman 

Revisor B ställdes ofta inför situationer där denne konsulterades i frågor som inte rörde 
granskningsuppdraget. Detta rörde främst skattekonsultationer, men även redovisning och 
bokföringsstöd. B menar dock att detta inte skapade något oberoendeproblem eftersom 
det inte kolliderade med granskningsuppdraget. Skattesidan handlade mest om att hjälpa 
och ge råd som stämmer med lagstiftningen.  
 
B ställdes en gång inför en situation där denne hade en klient som i sin tur hade en säljare 
som hade problem med sin ekonomi. Där försökte B tillsammans med sin klient att hjälpa 
säljaren att komma tillrätta med ekonomin så att denne inte skulle behöva avskedas. B 
fungerade i denna situation främst som samtalspartner till sin klient. Detta resulterade i 
att säljaren kom i kontakt med en rådgivare för att få rätsida på problemet. 
 
Revisor B ställdes under sin tid som revisor inför situationen att en tidigare studiekamrat, 
arbetskamrat och vän anlitade B som revisor åt dennes nystartade företag inom 
revisionsbranschen. B ställdes inför ett dilemma där denne var tvungen att ta ställning till 
om B kunde utföra detta uppdrag trots att de var goda vänner och ändå vara oberoende. I 
och med att denne goda vän också var revisor och väl införstådd med problematiken med 
oberoendet, kände B att denne ändå kunde utföra uppdraget och agera oberoende. 
Naturligtvis diskuterades detta även med andra revisorer på byrån. Att vännen också var 
revisor och alltså också väl införstådd med problematiken var det som fällde avgörandet 
att B ändå kunde vara revisor åt detta företag. Vänskapen dem emellan visade sig inte 
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påverka arbetet, de arbetade tillsammans i flera år. 
 
Under början av B:s verksamma tid som revisor var det en bekant till B som var klient på 
kontoret där denne arbetade. Genom att prata med kollegorna på byrån om detta såg B till 
att inte ta något revisionsuppdrag som var förknippat med denna bekanta. B menar att 
man ofta diskuterade med kollegorna innan man tog på sig ett uppdrag, speciellt vid 
känsliga situationer och hur man hanterar sådana uppdrag.  
 
"Det är svårt att veta var gränsen går mellan beroende och oberoende, men om man är 

osäker att det bättre att avstå uppdraget." 

 
Revisor B menar att det alltid växte fram relationer med klienterna. Dessa relationer var 
dock av en formell typ, och påverkade inte oberoendeförhållandet på samma sätt som till 
exempelvis vänskapsförhållanden. B menar att det största bekymret förutom 
vänskapshotet, i alla fall under B:s verksamma tid, var att små bolag köpte mycket 
tjänster.  
 
”Då uppstod frågan om hur mycket revisionsbyrån egentligen kunde göra gällande 

problematiken med både bokföringsuppdrag och revisionsuppdrag.”  

 
Detta hanterades genom att olika personal utförde bokföringsuppdragen och 
revisionsuppdragen, men B menar att det ändå blev ett problem då man arbetade på 
samma arbetsplats. Dock tror B att detta hot mot oberoendet kommer att minskas när 
revisionsplikten för små bolag försvinner. 
 
B anser att det inte fanns några specifika situationer där det var svårt att veta vad man 
fick och inte fick göra med tanke på oberoendet.  
 
"Det fanns alltid regelverk i botten, men trots detta var det alltid en tolkningsfråga och 

man fick diskutera mycket tillsammans med äldre och mer erfarna kollegor och löste det 

på så sätt."   

4.2.4 Ansvarighet 

B anser att denne under sin verksamma tid som revisor hanterade ansvarighet gentemot 
klienten å ena sidan och gentemot byrån å andra sida på ett sätt där B försökte göra sitt 
bästa för båda parter. 

4.3 Före detta Revisor C 

4.3.1 Presentation av intervjuobjekt C 

Före detta revisor C, som numera arbetar inom ett annat yrke, arbetade som revisor i 
cirka 18 år, och blev auktoriserad revisor efter fem år i branschen. C arbetade som revisor 
i en mindre stad, på samma, numera välkända, byrå under hela sin verksamma tid. 
Revisor C hade många klienter, men det är svårt att bestämma det exakta antalet eftersom 
det var många vilande bolag, men dessa bolag omfattades ändå av revisionsplikten. C 
utförde alla typer av tjänster, löpande revision, rådgivning, konsultuppdrag och 
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kvalificerad redovisning åt klienter där C själv inte var revisor. C arbetade även med 
koncernredovisningsfrågor. 

4.3.2 Revisorns oberoende 

C menar att dennes revisionsbyrå hade FAR:s regler om jävsproblematiken i grunden. I 
övrigt fanns det inga speciella regler om hur oberoendeproblematiken skulle hanteras. 
 
C definierar en oberoende revisor som:  
 
"En person som utför sitt uppdrag utan att fatta beslut med känslomässiga bindningar, 
släktmässiga bindningar eller affärsmässiga bindningar som gör att man inte kan fatta 

riktiga beslut." 

4.3.3 Dilemman 

Revisor C har aldrig upplevt oberoendeproblematiken som ett stort problem. Någon 
enstaka gång har C haft en personlig relation till en klient. Klienten har kommit till 
dennes revisionsbyrå för att klienten kände C. Då valde C i den situationen att inte 
revidera uppdraget själv utan hänvisade klienten till en kollega istället. C menar att man 
på detta sätt kunde hantera denna typ av problem. Det har även hänt att det har växt fram 
en personlig relation till en klient under åren, men C löste även detta genom att lämna 
över klienten till en kollega.  
 
C menar att det ibland har hänt att man har haft anledning att köpa en vara eller tjänst av 
ett företag som man varit revisor åt. Detta anser C måste hanteras på ett bra sätt.  
 
"Man måste vara noga med att tänka på att man inte får ta emot en otillbörlig rabatt för 

att inte hamna i en beroendeställning."  

 
C påstår att detta ibland har hänt, att klienten har erbjudit en alltför stor rabatt. Detta löste 
C genom att konsekvent tacka nej till sådana och liknande erbjudanden. Enlig C hände 
det även att man ibland fick julklappar av klienter, man kunde tycka att värdet på dessa 
var alltför stort. Dock har C aldrig tackat nej till en julklapp, trots att denne känt att 
julklappen ibland varit alltför dyr. C menar att man i sådana situationer "går på känsla", 
denne skulle aldrig ta emot en julklapp för tusentals kronor. Samtidigt menar C att denna 
problematik är väldigt känslig eftersom det upplevs som oartigt att tacka nej till en gåva.  
 
Revisor C har utsatts för situationer när denne konsulterats i frågor som inte innefattas av 
granskningsuppdraget. När C varit vald revisor har denne fått frågor om exempelvis 
koncernredovisning. I sådana situationer svarade C inte på frågor som rörde 
redovisningen eftersom C var revisor i det företaget, C hänvisade istället till en konsult på 
byrån. C menar att det också kunde vara så att man var revisor i ett företag och att man då 
fick frågor som inte hade med revisionen att göra. Detta gällde speciellt i mindre företag 
där man inte hade så kvalificerade ekonomiska kunskaper, dessa företag kan exempelvis 
vilja ha hjälp med att förstå offerter från finansbolag. Detta anser inte C vara ett problem 
eftersom denne utifrån sin ekonomiska kompetens kunde förklara vad detta innebar. 
Däremot kunde inte C säga om man skulle till exempelvis välja att köpa eller hyra, utan 
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bara förklara innebörden av de alternativ som fanns.  
 
"Klienterna måste själva ta beslut om vilket alternativ som är bäst, det är upp till klienten 

att själv ta ställning."  
 
Enligt C vet inte klienterna heller vilka frågor de får ställa till sin revisor, de frågar om 
allt som de har funderingar kring. C menar att det dock aldrig har varit ett problem för 
denne att vara oberoende.  
 
Revisor C upplevde att det var svårt att veta vad man fick göra, och inte fick göra, med 
tanke på oberoendet när man har en klient som man är revisor åt, som inte har en egen 
ekonomifunktion och ber om råd i olika ekonomiska situationer. C menar att det då blir 
svårt att avgöra om de förstår vad det är man menar, eller om de sedan gör som revisorn 
säger bara för att det är en revisor som sagt det. C anser att det kunde vara svårt att 
bedöma vad klienterna hade för kompetens, hur de uppfattade det C sade. Dock menar C 
att det i allmänhet var relativt lätt att veta vad man fick, och inte fick göra. 

4.3.4 Ansvarighet 

Enligt C var det aldrig ett problem för denne att hantera ansvarighet. C tror det berodde 
på det synsätt de hade på C:s revisionsbyrå, exempelvis att man inte var nära vän eller 
släkt med den man reviderade.   

4.4 Före detta Revisor D 

4.4.1 Presentation av intervjuobjekt D 

Revisor D arbetade som revisor i cirka 42 år, varav de sista 21 åren som auktoriserad 
revisor. D började sin karriär med redovisning och övergick sen till revision. D arbetade 
på flera olika orter, men huvudsakligen i en mindre stad. D arbetade på båda stora och 
små arbetsplatser under sin verksamma tid och hade många klienter. Från början utförde 
D löpande revision men efter sin auktorisation arbetade D väldigt sällan med detta. 
Revisor D var med i början och slutet av revisionsuppdragen. D var med och la upp 
revisionsprocessen, men medarbetarna utförde själva revisionen. Sedan var D även med 
och arbetade med slutrevisionen. D menar att det i samband med slutrevisionen dyker 
upp frågor som innefattar rådgivning och konsultuppdrag av olika slag, och D arbetade 
mycket med detta. D påpekar dock att det är viktigt att inte ge rådgivning som sedan ska 
granskas av en själv.  

4.4.2 Revisorns oberoende 

D menar att under de senare åren av dennes verksamma tid var man tvungen att skriva 
under en oberoendeförklaring på revisionsbyrån där D arbetade. På detta sätt anser D att 
man var tvungen att tänka igenom om man verkligen var oberoende. Reglerna tillkom 
efter revisionsskandalerna i USA. 
 
Revisor D har ingen definition på en oberoende revisor. D menar att oberoendet "sitter i 

ryggmärgen”. "Det kommer eftersom man arbetar och får erfarenhet, man känner det." 
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4.4.3 Dilemman 

D har många gånger köpt varor av sina klienter, för att gynna dem och inte deras 
konkurrenter. Detta är en form av affärsmässiga band, men D anser att det inte på något 
sätt hotade oberoendet gentemot klienten. Dock menar D att om man köper varor av en 
klient blir det svårt att reklamera varan om man är missnöjd, det känns bättre att 
reklamera varor eller tjänster hos någon som man inte har en relation till. En annan 
situation man som revisor kan ställas inför är att bli erbjuden rabatter och liknande om 
man köper varor eller tjänster av klienter. D menar att det är naturligt att bli erbjuden 
rabatt och att tacka ja till dessa, det kan exempelvis vara en stor order. D är övertygad om 
att man behandlas något välvilligare än andra, men för den skull har det aldrig handlat om 
någon större rabatt som en annan likvärdig kund också skulle kunna ha blivit erbjuden.  
 
D menar att en situation där denne konsulteras av klienter i en fråga som inte innefattas 
av granskningsuppdraget är frågan om företagsförsäkringar. Här anser D att denne kunde 
hjälpa klienterna och ändå vara oberoende.  
 
Revisor D anser att klienten ofta inte vet vad revisorn egentligen gör och vad revisorn tar 
betalt för. Men D menar att denne aldrig stött på en klient som varit missnöjd med en 
faktura som D skickat. Detta tror D beror på dennes personliga engagemang i alla 
uppdrag. 
 
D har uppträtt som ombud åt klienter vid kontakter med tredje man. Revisor D var revisor 
åt en del av en koncern. Andra delar av koncernen fick ekonomiska problem, hot om 
konkurs uppstod. D blev då inkopplad och biträdde klienten vid förhandling med banken. 
D biträdde alltså en klient, men denne var alltså inte revisor åt sin klient i den del av 
koncernen som var konkurshotad. D menar att om denne varit revisor i den 
konkurshotade delen av koncernen hade D inte kunnat ”gå fram lika hårt”. Syftet i detta 
fall var att rädda bolaget och D hade en teknisk lösning på detta. D har biträtt klienter i 
liknande situationer, men inte lika avancerade. D anser att denne har kunnat göra detta 
utan att skada revisorsrollen. D har till exempel biträtt klienter vid kontakt med banker 
och skattemyndigheten.  
 
"Revisorn besitter en sådan kompetens att det är svårt att finna någon utomstående som 

skulle kunna utföra detta arbete." 
 
D påpekar att revisorn har full koll på vilka konsekvenser som uppstår av olika åtgärder. 
Enligt D var det ofta bankerna som ville att klientens revisor skulle vara med. D menar 
att revisorn i sammanhanget är oberoende och inte har någon affärsmässig vinst av att 
företräda klienten vid kontakt med tredje man.  
 
D var en gång revisor i en koncern där denne var tvungen att avsäga sig revisorsrollen på 
grund av jäv. En närstående till D blev ekonomichef på företaget och denne menar att det 
då inte fanns någon annan utväg än att avsäga sig uppdraget. Istället fick en kollega på 
byrån ta på sig uppdraget. D påpekar dock att denne aldrig har haft en personlig relation 
med någon uppdragsgivare som lett till att de haft ett umgänge, och det har enligt D 
"känts väldigt bra".  
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D menar att denne aldrig har hamnat i en situation där D utsatts för hot eller annan press 
som var menad att väcka obehag hos D.  
 
D tycker att denne har lyckats hantera oberoendeproblematiken på ett bra sätt och kan 
därmed inte peka ut någon speciell situation som varit svår att undvika. D menar att det 
genom åren ”växte fram” kunskap om vad man fick och inte fick göra, man fick lära sig 
vart gränsen gick.  

4.4.4 Ansvarighet 

D har aldrig haft ett problem med att hantera ansvarigheten gentemot klienten å ena sidan 
och byrån å andra sidan. D anser att detta måste fungera för båda parterna. D tror dock att 
det kan bli ett problem att hantera ansvarigheten om en klient står för en stor, betydande 
del av inkomsterna till byrån. Då kan revisorn bli rädd att förlora denna klient, och det 
kan leda till att revisorn behandlar denna klient på ett speciellt sätt. D har dock aldrig 
stött på detta problem eftersom D haft som princip att aldrig bli beroende av ett enda 
uppdrag.  

4.5 Före detta Revisor E 

4.5.1 Presentation av intervjuobjekt E 

Revisor E arbetade som godkänd revisor i cirka 24 år och för ett antal år sedan gick E i 
pension. E arbetade framförallt i en mindre stad på två olika redovisningsbyråer och 
tidvis arbetade E även på en mindre ort. Dennes klienter bestod framförallt utav mindre 
och medelstora företag och antalet klienter växte och blev fler och fler under åren. 
Redovisningsbyråerna E arbetade på utförde revision men även andra tjänster såsom 
bokslut, grundnoteringar, budgetarbeten, skatteärenden, deklarationer, ekonomisk 
rådgivning, skatteplanering och företagsöverlåtelse med mera. 

4.5.2 Revisorns oberoende 

På redovisningsbyråerna som E arbetade på fanns det inga speciella regler om 
oberoendeproblematiken. E menar att det borde vara självklart vad som gäller beträffande 
oberoendet och att hos en av revisorsnämnden utsedd revisor borde detta "sitta i 

ryggmärgen”. 
 
E definierar en oberoende revisor som:  
 
"En revisor som utför uppdraget såsom gällande lagar och förordningar påbjuder. 

Revisorns revisionsberättelse ska därmed utan omskrivningar spegla företagets verkliga 

verksamhet." 

4.5.3 Dilemman 

Revisor E menar att situationer med affärsmässiga band kan förekomma men det bästa är 
om de inte uppstår. E menar att om de ändå uppstår måste en revisor undvika alla 
situationer i en affärsuppgörelse som kan medföra att oberoendeställningen rubbas.  
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"Om oberoendeställningen rubbas kan även förtroendet rubbas."  
 
Dessutom anser E att det kan få förödande konsekvenser om man riskerar förtroendet 
gentemot banken och myndigheter, det skulle innebära att byråns fortbestånd och därmed 
anställdas arbete äventyras. Revisor E har ställts inför flera situationer där denne blivit 
erbjuden bland annat rabatter hos företag där E varit revisor, men som man som vanlig 
privatperson inte skulle ha blivit erbjuden. I sådana situationer har E helt enkelt tackat nej 
och istället betalat fullt pris som vilken annan privatperson som helst.  
 
E menar att denne har konsulterats i frågor som inte innefattas av granskningsuppdraget. 
E har dock aldrig upplevt att detta har varit något hot mot oberoendet.  
 
Revisor E har uppträtt som ombud åt en klient vid kontakt med tredje man. Detta har 
inträffat när klienten varit sjuk eller bortrest. E har då skickat in en besvärsskrivelse till 
skattemyndigheten för klientens räkning. E påpekar att detta endast hänt i extrema fall. 
 
E menar att denne aldrig haft en personlig relation till en klient. Dock har byrån som E 
arbetat på via denne fått uppdrag från närstående till E. Detta uppdrag har då en kollega 
till E utfört. Uppdrag som E sagt ifrån sig när det gäller närstående är revision i 
aktiebolag, andra uppdrag har E själv genomfört. 
 
E menar att denne aldrig utsatts för något hot. Dock anser E att denne utsatts för en typ av 
press då klienter ifrågasatt arbetets tid och därmed kostnad, eller bara kostnaden då 
klienten jämför med andra företagare.  
 
”Jag har varit med om att avsäga mig pågående uppdrag då klienten har uttalat 

antydningar om att fakturerad tid skulle ha varit högre än den verkliga.”  

 
E menar att situationen då blivit ohållbar och att enda lösningen varit att avsäga sig 
uppdraget. E påpekar att man som uppdragsgivare, och då inte bara revisionsuppdrag, 
måste man undvika att reducera överenskomna arvoden. E menar att detta i sämsta fall 
kan leda till att arbetet blir sämre.  
 
Revisor E menar att oberoendeproblematiken aldrig var något problem och därför anser E 
att det inte fanns några situationer som var svåra att undvika eller att veta vad man fick 
och inte fick göra. 

4.5.4 Ansvarighet 

E tycker inte att ansvarskyldigheten gentemot klienten å ena sidan och gentemot byrån å 
andra sidan har varit något problem. E menar att revisorns uppdrag består av att utföra 
revisionen på ett korrekt sätt. Detta anser E är ett ansvar både mot klienten och mot byrån 
samt alla andra intressenter kring företaget.  
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5. Analys och slutsatser 
 
I detta kapitel kopplas den teoretiska referensramen samman med empirin. Skillnader 

och likheter mellan dessa belyses. Kapitlet delas in i fem underrubriker för enklare 

överskådning . Varje underrubrik avslutas med egna slutsatser.   

5.1 Revisorns oberoende 
Tre av de före detta revisorerna kunde inte definiera en oberoende revisor. En av dessa tre 
menar att det inte finns någon helt oberoende revisor, så länge klienten betalar revisorn 
för dess tjänster så är revisorn beroende. Två av dessa tre revisorer menar att oberoendet 
var en förutsättning för att revisionen skulle fungera, det satt i ryggmärgen och fanns 
alltid i bakgrunden, men kan inte definieras. En av de andra före detta revisorerna 
definierar en oberoende revisor som en person som utför sitt uppdrag såsom gällande 
lagar och förordningar påbjuder. Den andra definierar en oberoende revisor som en 
person som utför sitt uppdrag utan att fatta beslut med varken känslomässiga, 
släktmässiga eller affärsmässiga bindningar. Den sistnämnda definitionen styrks av 
FAR:s (2005, s 133) definition av synbart oberoende som alltså innebär att man som 
revisor uppfattas som oberoende även av utomstående. Revisorn ska alltså undvika 
sådana situationer som leder till att revisorns integritet och objektivitet kan ifrågasättas. 
  
Tre av intervjuobjekten menar att revisionsbyråerna som de arbetade på inte hade några 
speciella regler om hur oberoendeproblematiken skulle hanteras. Ett av de två andra 
intervjuobjekten menar att den enda regeln som fanns om hur man skulle hantera 
oberoendeproblematiken var att man inte fick utföra både bokförings- och 
revisionsuppdrag åt samma klient. På den andres revisionsbyrå var man tvungen att 
skriva under en oberoendeförklaring, där man försäkrade att man var oberoende. Detta 
styrks av Hemraj (2002) som menar att alla revisionsbyråer bör utveckla kontroller som 
är specifikt ämnade att försäkra oberoendet.  
 
En av de intervjuade valde att byta bransch för att denne ansåg att det blev för svårt att 
hantera oberoendeproblematiken. De övriga fyra menar att de inte vidtog några speciella 
åtgärder för att inte hamna i oberoendeproblematiken. Det handlade mycket om att 
diskutera med kollegor angående sin oberoendeställning eller att helt enkelt tacka nej i 
sådana situationer där man kunde uppfattas som beroende. Hemraj (2002) bekräftar att 
revisorn måste ha kunnandet och viljan att göra sina bedömningar och beslut oberoende 
för att öka förtroendet till den granskade verksamheten och inte hamna i 
oberoendeproblematiken. 

5.1.1 Egna slutsatser 

Varje enskild revisor som vi intervjuat har en egen syn på hur man definierar en 
oberoende revisor. Därför är det svårt att ge en exakt definition på en oberoende revisor 
och hur man ska hantera oberoendeproblematiken. De flesta revisionsbyråer där de 
intervjuade arbetat hade inte några speciella regler om hur oberoendeproblematiken 
skulle hanteras. Dock borde det ha funnits tydliga regler på revisionsbyråerna om hur 
man skulle hantera oberoendeproblematiken eftersom FAR:s regelverk inte verkade vara 
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tillräckligt, i alla fall inte under tiden då de före detta revisorerna var verksamma. Det 
skulle underlätta för revisorerna om det fanns regler på varje arbetsplats om hur denna 
problematik ska hanteras. Kollegorna verkar ha varit en viktig tillgång angående 
problematiken kring oberoendet. Vid osäkerhet diskuterades det ofta med kollegorna. Vi 
tror att diskussion med kollegor var en bra lösning, man kan då få en utomståendes syn 
på det hela.  

5.2 Intressenters närhet till revisorn 

Ett exempel på hur intressenters närhet till revisorn kan påverka revisorns oberoende var 
när en närstående till en av de före detta revisorerna var ekonomichef på företaget som 
denne var revisor åt. Andra exempel när de före detta revisorerna utsatts för ett hot mot 
oberoendet är när det växt fram relationer till klienter, klienternas närhet kan då påverka 
utfallet av revisionen. Detta styrks av Diamant (2004, s 101 ff) som menar att om 
intressenter står nära den som granskas innebär detta ett hot mot revisorns oberoende om 
denne har en relation till klienten. Diamant skriver att revisionens utfall kan komma att 
hota oberoendet om revisorn har en relation till revisionens intressenter. Om revisorn står 
nära intressenterna kan revisorn påverkas av dessa och då kanske inte 
redovisningsinformationen speglar verkligheten på ett korrekt sätt. Detta bekräftas av 
Johansson, Häckner och Wallerstedt (2005, s 61) som menar att revisorn är länken mellan 
ett företag och dess intressenter. Redovisningen ska underrätta intressenterna om 
verksamheten företaget bedriver och det är revisorns uppdrag att kvalitetssäkra 
redovisningsinformationen (ibid). 

5.2.1 Egna slutsatser 

I de situationer som hot mot oberoendet har uppstått har det visat sig ha stor betydelse 
vilken närhet intressenter haft till revisorn. Vi tror att oberoendet kan påverkas om 
revisorn har en för nära relation till intressenterna. Alla revisorer borde sträva efter att 
inte ha för nära relationer till intressenterna. Vi har dock förstått att detta är svårt för 
revisorer att undvika eftersom det lätt kan uppstå nära relationer till intressenterna, om 
man har samma klienter under flera år. Dessutom blir troligtvis relationen mellan 
revisorn och intressenten mindre formell efter under årens gång, då är det svårt att hålla 
oberoendet intakt. 

5.3 Dilemman 
Fyra av våra intervjuobjekt har någon gång ställts inför egenintressehotet mot oberoendet. 
Ett exempel på egenintressehotet var när en av de före detta revisorerna gjorde en 
utredning på en närståendes konkurrent. Den före detta revisorn kan då ha haft intresse i 
hur den närståendes ekonomi skulle kunna ha påverkats av utredningen. Enligt FAR 
(2005, s 241 ff) innebär egenintressehotet att revisorn har direkta eller indirekta 
ekonomiska intressen i sin klients verksamhet.  
 
Alla de före detta revisorerna har någon gång utsatts för självgranskningshotet. Alla 
intervjuobjekten har flera gånger konsulterats i frågor som inte rör granskningsuppdraget. 
Endast en av dessa fem menar att detta var ett problem och att gränsen mellan att vara 
konsult och revisor var väldigt oklar. De andra tyckte inte det var ett problem eftersom de 
ansåg sig ändå vara oberoende. I FAR (2005, s 241 ff) kan man läsa att 
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självgranskningshotet innebär att revisorn som ska göra granskningen har lämnat råd i en 
fråga som innefattas av granskningsuppdraget.  
 
Tre av fem av dem som blivit intervjuade har någon gång varit ombud åt en klient. En av 
dem menar dock att man kan vara oberoende ändå om man inte har någon affärsmässig 
vinst av att företräda en klient. En annan menar att denne uppträtt som ombud åt en klient 
vid kontakt med tredje man, men endast i extrema fall såsom vid sjukdom. FAR (2005, s 
241 ff) menar att partställningshotet uppstår om revisorn företräder sin klient i konflikt 
med tredje man.  
 
Endast en av de intervjuade har aldrig haft en personlig relation till en klient som denne 
varit revisor åt. Alla andra har någon gång utsatts för vänskapshotet, ofta har det handlat 
om att det växt fram en vänskap under åren. Enligt FAR (2005, s 241 ff) uppkommer 
vänskapshotet om revisorn har en nära personlig relation med sin klient.  
 
Endast en av de före detta revisorerna har någon gång utsatts för detta hot. Revisorn 
kände en typ av press när en klient ifrågasatte arbetets tid och kostnad. Enligt Moberg 
(2006, s 96) uppstår skrämselhotet om revisorn utsätts för hot eller någon annan press 
som är menad att väcka obehag hos revisorn. 
 
Två av de fem intervjuobjekten tyckte att det svåraste med att handskas med 
oberoendeproblematiken var gränsdragningen mellan att vara konsult och revisor åt ett 
och samma företag. Detta styrks av Johansson, Häckner och Wallerstedt (2005, s 70 f)  
som menar att det kan bli komplicerat för revisorer att handskas med olika relationer och 
att vara oberoende. De andra tre upplevde aldrig att fanns några specifika situationer där 
det var svårt att veta vad man fick och inte fick göra.  

5.3.1 Egna slutsatser 

Undersökningen har visat att alla dessa före detta revisor någon gång har utsatts för olika 
hot mot oberoendet. Utifrån detta har vi dragit slutsatsen att vi tror att de flesta revisorer 
under sin verksamma tid någon gång troligtvis kommer att utsättas för ett eller flera av 
dessa dilemman. Det som förvånade oss var att ingen tyckte att vänskapshotet var svårast 
att undvika. Vi trodde att detta skulle vara den svåraste situationen att undvika eftersom 
man ofta får en slags relation till sina klienter. Dock blev vi inte förvånade över att 
självgranskningshotet var svårt att undvika eftersom klienterna oftast inte är medvetna 
om vilka frågor de får ställa till sin revisor. Detta tror vi då kan leda till att revisorn vill 
hjälpa sin klient och då svarar på frågor för att vara hjälpsam. En positiv sak som 
framkom med undersökningen var att skrämselhotet var ovanligt att utsättas för.  

5.4 Värderingar 
Två av de fem intervjuobjekten menar att oberoendet ”sitter i ryggmärgen”. Detta är 
omedvetna värderingar som visar sig i hur dessa två beter sig och styrks av Hofstede och 
Hofstede (2005, s 24) som menar att om man frågar varför människor beter sig som de 
gör, kan de svara att de bara ”vet” eller ”känner” hur de ska göra. Enligt författarna får 
människor sina värderingar tidigt i livet och därför är alla människor inte medvetna om 
sina värderingar. Eftersom människor inte är medvetna om alla sina värderingar är det 
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svårt att diskutera dem, men man kan utifrån hur människor beter sig i olika situationer 
dra slutsatser om vilka värderingar de har (ibid). En av de fem före detta revisorerna har 
aldrig haft en personlig relation med någon uppdragsgivare och påpekar att arbetsliv och 
privatliv varit helt skilda åt. Med detta menas att denne aldrig umgåtts med vare sig 
klienter eller kollegor privat. Hatch (2002, s 245) menar att värderingar definierar vad 
människor bryr sig om och är grunden för bedömningar av vad som är rätt eller fel. En 
annan av de fem före detta revisorerna utförde uppdrag åt en tidigare studiekamrat, 
arbetskamrat och vän. Johansson, Häckner och Wallerstedt (2005, s 80 f) menar att 
revisorernas prioriteringar definieras av deras tankemönster och hur de behåller en 
jämvikt mellan känsla och förnuft när de utför sina uppdrag.  

5.4.1 Egna slutsatser  

Utifrån intervjuerna har vi dragit vissa slutsatser om de före detta revisorernas 
värderingar. En slutsats som vi dragit är att de fem intervjuobjekten skiljer sig åt när det 
gäller att exempelvis hantera olika situationer. Detta skulle kunna bero på att individer 
har olika värderingar, exempelvis definierar alla fem en oberoende revisor olika sätt. 
Enligt oss beror det på ens värderingar, därför kan ingen definiera en oberoende revisor 
på samma sätt eftersom alla har olika värderingar. Hur revisorerna förhåller sig till sina 
klienter tror vi har med deras personliga värderingar att göra. För en av revisorerna blev 
oberoendeproblematiken för svår att hantera, denne blev för känslomässig involverad i 
sina klienter. En annan menar att denne aldrig haft en personlig relation med någon klient 
och att privatliv och arbetsliv har varit två skilda liv. Vi drar slutsatsen att värderingar 
skiljer sig ifrån varandra eftersom individer får sina värderingar tidigt i livet och att 
värderingar speglar hur individer hanterar och resonerar i olika situationer.       

5.5 Ansvarighet 

Alla intervjuobjekten arbetade någon gång på relativt stora revisionsbyråer. En av dem 
menar att ansvarighet gentemot klienten kan bli större än den mot byrån om en klient står 
för en stor del av inkomsterna till byrån. Revisorn kan då bli rädd för att förlora denne 
klient och mista en stor del av inkomsterna. Johansson, Häckner och Wallerstedt (2005, s 
165) anser att revisorn står inför ett dilemma när det gäller att främja byrån eller sitt eget 
personliga intresse. Författarna menar att på stora byråer strävar revisorerna mer mot att 
avancera inom företaget än att främja klientens intresse. 
 
Endast en av de före detta revisorerna upplevde att ansvarigheten någon varit svår att 
hantera. Det handlade då om att man ville hjälpa vissa klienter som hade det svårt med 
ekonomin. Revisorn menar dock att detta inte bara påverkade byrån och kollegorna 
ekonomiskt utan även denne personligen, eftersom lönen bland annat bestämdes utifrån 
hur många timmar som debiterades. Ingen av de resterande revisorerna upplevde 
ansvarigheten som något problem. Roberts (1996, s 50 f) menar att det finns två former 
av ansvarighet, individualiserad och socialiserad. Individen kan känna att denne 
konfronteras med ett val mellan solidaritet med kollegor och att arbeta mot avancera 
inom företaget, och samtidigt ha kvar sin egen identitet. Trots att individen kan känna att 
dessa två former av ansvarighet motsäger varandra är de i praktiken sammanvävda och 
ömsesidigt beroende av varandra (ibid).  
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5.5.1 Egna slutsatser 

Vi förstår att ansvarigheten gentemot klienten blir större om klienten står för en stor del 
av inkomsterna till byrån. Kanske bör man ha en ansvarighet gentemot byrån att inte åta 
sig klienter som står för en betydande del av inkomsterna. Detta skulle kunna innebära att 
medarbetarnas arbete äventyrades. Om klienten av någon anledning skulle byta 
revisionsbyrå skulle detta möjligtvis kunna innebära att besparingar måste göras i form av 
minskad personalstyrka. Vi tror att ens ansvarighet grundar sig på vilka typer av 
värderingar man har. Detta kan exempelvis visa sig i om revisorn ser till sitt eget bästa 
eller till byråns och kollegornas bästa. Vi tror att det optimala är en kombination av dessa 
eftersom vi tycker att man både ska se till sitt eget bästa men för den skull inte strunta i 
byråns och medarbetarnas bästa. Vissa brukar ha problem med att vara alltför egoistiska 
medan andra brukar ha problem med att se alltför mycket till andras bästa. Vi trodde att 
ansvarigheten skulle vara ett större problem än vad det visade sig vara, de flesta tyckte att 
de hade lyckats kombinera ansvarigheten på ett bra sätt. 

5.6 Avslutande slutsatser 

Vår slutsats är att när revisorer ställs inför dilemman kopplade till 
oberoendeproblematiken, så tar de stöd av sina erfarenheter och av samtal med kollegor, 
för att avgöra huruvida de bör avsäga sig det aktuella uppdraget. Oftast känner 
revisorerna själva om de inte är oberoende. Vid osäkerhet är det vanligt att konsultera 
kollegor för att få en utomståendes syn på saken. Vi tror att det är svårt att alltid vara helt 
oberoende gentemot sina klienter utifrån ett känslomässigt perspektiv. Samtidigt anser vi 
att det i lagstiftningen tydligt framgår vilka regler som gäller angående oberoendet, detta 
menar vi dock inte kan styra det känslomässiga beteendet. Det känslomässiga beteendet 
styrs istället av ansvarighet och värderingar som är olika hos olika individer. En 
övergripande slutsats är att en revisor aldrig är helt oberoende. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 

1. Hur länge arbetade Ni som revisor? Var Ni auktoriserad eller godkänd revisor? 
2. Hur länge sedan var det Ni slutade arbeta som revisor? 
3. Vilken arbetsort och arbetsplats arbetade Ni på (liten eller stor arbetsplats/stad)?  
4. Hade Ni många eller få klienter? Vilka typer av tjänster utförde Ni? (löpande 

revision, rådgivning, konsultuppdrag) 
5. Kan Ni beskriva några konkreta situationer där Ni ställts inför 

oberoendeproblematiken? Beskriv, utveckla, förklara. 
6. Har Ni någon gång ställts inför en situation där Ni haft affärsmässiga band till Er 

klient? Beskriv hur Ni resonerade och agerade då. 

7. Har Ni någon gång ställts inför en situation där Ni har konsulterats i en fråga 

som inte innefattas av granskningsuppdraget? Beskriv hur Ni resonerade och 

agerade då. 

8. Har Ni någon gång ställts inför en situation där Ni uppträtt som ombud åt en 

klient vid konflikter med tredje man? Beskriv hur Ni resonerade och agerade då. 

9. Har Ni någon gång ställts inför en situation där Ni haft en personlig relation till 

klienten? Beskriv hur Ni resonerade och agerade då. 

10. Har Ni någon gång ställts inför en situation där Ni utsatts för hot eller någon 

annan press som var menad att väcka obehag hos Er? Beskriv hur Ni resonerade 

och agerade då. 

11. Hur resonerade Ni när Ni ställdes inför dessa situationer? 
12. Hur hanterade Ni oberoendeproblematiken om Ni kände att Ni inte var 

oberoende? 
13. Vidtog Ni några speciella åtgärder för att inte hamna i oberoendeproblematiken? 

Vad i så fall? 
14. Går det att identifiera olika typer av hot? Vilket/vilka? Vilket/vilka hot mot 

oberoendet tyckte Ni var svårast att undvika? Förklara varför. 
15. Upplevde Ni några specifika situationer då det var svårt att veta vad man fick 

göra, och inte fick göra, med tanke på oberoendet? Förklara. 
16. Hade Er revisionsbyrå några speciella regler om hur oberoendeproblematiken 

skulle hanteras? Vilka? 
17. Hur hanterade Ni ansvarigheten gentemot klienten å ena sidan och gentemot 

byrån å andra sidan? 
18. Hur skulle Ni definiera en oberoende revisor? 

 




