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Sammanfattning 
 

Under den senare hälften av 1900-talet började revisionsbyråer skapa andra affärskontakter 

med sina kunder som inte alltid begränsade sig till revision, såsom konsultation. Flera studier 

har visat på att uppfattningen av revisorn som oberoende part påverkas negativt när revisorn 

utför konsulttjänster utöver revisionsuppdragen och att det även ger upphov till konflikter. 

Trots att revisorn som oberoende part påverkas negativt finns det påtryckningar från 

revisionsbyråerna att tillhandahålla dessa tjänster för att öka försäljningen. Syftet med 

uppsatsen var att undersöka samt beskriva revisorers arbete med att förebygga alternativt 

reducera intressekonflikter. Författarna valde att fokusera på revision av interna kontroller 

som är utförda av konsulter inom samma revisionsbyrå. För att uppnå detta syfte användes en 

kvalitativ forskningsmetod och det empiriska materialet inhämtades genom fem 

semistrukturerade intervjuer med före detta revisorer. Resultaten av intervjuerna analyserades 

med hjälp av den teoretiska referensramen och utifrån det drogs slutsatserna. Författarnas 

slutsats är att värderingar utgör grunden för intressekonflikten och är även grunden för 

lösningen av intressekonflikt.  
 
 



Abstract 
 

During the second half of the twentieth century auditing firms began to create other business 

relationships with their customers that are not limited to the audit, such as consulting. Several 

studies have shown that the perception of auditor as an independent party is negatively 

affected when the auditor performs consulting services in addition to audit assignments and 

that it also gives rise to conflicts. Although the auditor as an independent party adversely 

affected, there is pressure from the accounting firms that provide these services to increase 

sales. The purpose of the thesis was to examine and describe the auditors work to prevent or 

reduce conflicts of interest. The authors chose to focus on audits of internal controls that are 

performed by consultants within the same accounting firm. Qualitative research methods were 

used and the empirical data was collected through five semi-structured interviews with former 

auditors to achieve this purpose. The results of the interviews were analyzed using the 

theoretical frame of reference, on the basis of which the conclusions were drawn. The 

authors’ conclusion is that the values compose the ground for the conflict of interest and that 

it also is the ground for the solution of conflict of interest. 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel ges en introduktion till uppsatsämnet som författarna valt att fördjupa sig i. 

Kapitlet inleds med en bakgrund till studien och en problemdiskussion som följs av syftet och 

forskningsfrågan. Slutligen behandlas avgränsningen till problemområdet.  

1.1 Bakgrund 

Enligt Nilsson (2002) har de uppmärksammande bolagsskandalerna inom företag som Enron, 

WorldCom och Tycom lett till att bolagsstyrningsfrågor under senare år kommit att hamna allt 

mer i fokus. Skandalerna har uppstått på grund av bristfälliga regelverk och beslutsstrukturer 

gällande företagens bolagsstyrning (ibid). Sevenius (2007) lyfter fram att det i samband med 

de uppmärksammande företagsskandalerna i USA instiftades en omfattande och 

genomgripande lag, den så kallade Sarbanes-Oxley Act (SOX). Enligt Svernlöv och B:son 

Blomberg (2003) var syftet med SOX instiftande att förstärka den interna kontrollen av den 

finansiella rapporteringen och återskapa förtroendet för revisionen.  

 

Nelson (2006) menar på att SOX kräver att revisorer reviderar interna kontrollsystem inom 

företaget. Konsekvenserna med SOX är en mer omfattande revision som i sin tur leder till att 

kontroller blir effektiva och att revisorerna kan förlita sig mer på dessa kontroller vid 

evaluering av de finansiella rapporterna (ibid). Enligt Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning (no 

date) togs det den 1 juli 2005 fram en svensk motsvarighet till SOX i form av Svensk Kod för 

Bolagsstyrning (Koden). Svernlöv (2006) skriver att Koden är inspirerad av SOX, dock 

innehåller inte Koden några motsvarande tydliga begränsningar. Föreningen Auktoriserade 

Revisorerna (FAR) (2008) yrkesetiska regler redogör kortfattat genom EG-rekommendationer 

för de regler som är inspirerade av SOX.  

1.2 Problemdiskussion 

Nagy (2008) skriver att revisionsbyråerna under senare hälften av 1900-talet började skapa 

andra affärskontakter med sina kunder som inte alltid begränsade sig till revision. Redan år 

1957 hade Securities and Exchange Commission (SEC) uttryck en oro för revisorernas 

utförande av andra tjänster än revision. I slutet av 1990-talet blev konsulttjänsternas mängd 

ohållbar och resulterade i stora revisionsskandaler, vilket ledde till att SEC vidtog åtgärder i 

form av SOX. (ibid) Enligt Svernlöv (2006) innebär SOX att revisionsbolag är förhindrade att 

erbjuda vissa konsulttjänster till de företag som revideras samtidigt. Brandon, Crabtree och 

Maher (2004) redogör för nio specifika tjänster: bokföring, utformning och implementering 

av finansiella informationssystem, värderingsutlåtanden, aktuarietjänster, outsourcing av 

internrevision, organisations- eller personalfunktioner, mäklartjänster, juridiska tjänster samt 

andra tjänster som inte har direkt samband med revisionen.  

 

Enligt punkt 3.7.2 i Koden skall styrelsen ”årligen avge en rapport över hur den interna 

kontrollen till den del den avser den finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl 

den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall granskas av bolagets 

revisor”. FAR (2006) menar att internkontroll ser till att ansvars- och arbetsfördelningen i ett 

företag är genomtänkt och fungerar. Ett bra system för internkontroll minskar avsiktliga, och 

oavsiktliga, fel vid det dagliga arbetet som leder till fel i redovisningen eller förluster i 

företaget. Det är revisorns uppgift att bilda sig en uppfattning om företagets interna kontroll 

som företagsledningen utövar för att styra företaget mot uppsatta mål och för att hantera de 

risker som finns. (ibid) Utformning och implementering av internkontroll är en av de 
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konsulttjänster som revisionsbolag erbjuder sina kunder. FAR (2008) yrkesetiska regler 

begränsar revisorn till att delta i revisionsklientens interna revision, dock begränsas inte 

revisionsbolaget till att erbjuda utformningen och implementeringen av internkontroll.  

 

Den stora debatten om revisorns oberoende har fokuserat på revisionsbyråernas 

tillhandahållande av konsulttjänster till revisionskunder enligt Moore, Tetlock, Tanlu och 

Bazerman (2006). Trots detta har konsulttjänsterna visat sig vara ett växande område för 

revisionsbyråer (ibid). Enligt Johansson (2005) har ledorden för revisionsyrket alltid varit 

oberoende, objektivitet och integritet. Enligt Bazerman, Moore, Tetlock och Tanlu (2006) 

kräver lagen att revisorer ska vara oberoende från sina kunder. Oberoendet tjänar 

företagsägarens intressen, samtidigt hjälper oberoendet revisionsbolag att tillfredställa sina 

kunder samt bibehålla revisionsrörelse och andra lönsamma tjänster (ibid). Enligt Moore et al 

(2006) förlitar sig individer på experternas råd. Dessa experters professionella skyldigheter 

kommer ofta i konflikt med egna intressen. Moore et al menar på att revisionsbyråer har 

motiv att undvika tillhandahållanden av negativ revision till chefer som anställer dem och 

betalar revisionsavgiften. (ibid) 

 

Enligt Brandon et al (2004) har flera studier visat på att uppfattningen av revisorn som 

oberoende part påverkas negativt när revisorn utför konsulttjänster utöver revisionsuppdragen. 

Jönsson (2005) menar att revisorns produkt inte är lika lätt att sälja och möjlig att ta bra betalt 

för i jämförelse med konsulttjänster. Genom att sätta låga priser vill revisionsbyråer öka 

antalet revisionsuppdrag i hopp om att dessa kan generera konsultuppdrag (ibid). Enligt 

Nelson (2006) känner revisorer pressen att förse sina kunder med fullständig information. 

Detta har tre huvudsakliga anledningar; revisorerna vill fortsätta få betalt för revisionsarbetet 

och konsulttjänster, de vill också fortsätta få uppdrag från sina kunder samt att de inte vill ta 

itu med konsekvenserna av ett dåligt rykte på grund av dåligt utfört jobb (ibid).  

1.3 Forskningsfråga 

Utifrån ovanstående diskussion har följande forskningsfråga utformas: 

 Vilka konfliktstrategier tillämpas av revisorer för att reducera alternativt förebygga 

intressekonflikter vid revision av internkontroll? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ studie undersöka och beskriva revisorers 

arbete för att förebygga alternativt reducera intressekonflikter som kan uppstå vid revision av 

interna kontroller utförda av konsulter inom samma byrå.  

1.5 Avgränsning 

Denna uppsats är avgränsad utifrån revisorers perspektiv. På grund av att yrkesverksamma 

revisorer är styrda av flera olika bestämmelser och kan på grund av tystnadsplikten endast tala 

allmänt om exempelvis konflikter som kan uppstå mellan revisions- och konsultuppdrag för 

samma klient har författarna valt att fokusera på före detta revisorer.  
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2. Metod 
 

I detta kapitel beskrivs och motiveras de val av metoder som tillämpats i studien för att uppnå 

syftet med uppsatsen. Därefter beskrivs tillvägagångssättet vid genomförandet av 

undersökningen. Avslutningsvis förs en diskussion kring uppsatsens metodproblem och 

källkritik.  

2.1 Metodsynsätt 

Författarna ville med denna studie skapa förståelse om vilka konfliktstrategier som kan 

tillämpas av revisorer för att reducera eventuella intressekonflikter mellan revisorer och 

konsulter inom samma byrå. Arbnor och Bjerke (1994) anser att aktörssynsättet karaktäriseras 

av hur olika aktörer upplever, tolkar och handlar i verkligheten. Den kunskap som aktören 

innehar blir därmed individberoende genom att verkligheten förklaras utifrån aktörens 

synvinkel (ibid). Holme och Solvang (1997) menar att aktörssynsätt leder till en djupare och 

mer helhetsinriktad uppfattning och därmed öppnar upp för en bättre uppfattning av de 

enskildas situation.  Aktörssynsättet är lämpligt i denna studie eftersom författarna ville 

undersöka enskilda aktörers syn på intressekonflikter.  

2.2 Metodansats 

Slutsatserna i undersökningen drogs genom att jämföra befintlig teoretisk referensram med 

den insamlade empirin, det vill säga genom ett deduktivt angreppssätt. Enligt Thurén (2007) 

innebär deduktion att det dras logiska slutsatser som betraktas som giltiga om de är logiskt 

sammanhängande. Dock behöver de inte vara sanna i den meningen att de överensstämmer 

med verkligheten (ibid).  

2.3 Metodstrategi 

I denna uppsats valde författarna att undersöka och beskriva revisorers arbete med att 

förebygga alternativt reducera intressekonflikter vid revision av interna kontroller. Genom 

djupgående intervjuer med några före detta revisorer på lokalnivå försökte författarna besvara 

forskningsfrågan utifrån revisorernas upplevda erfarenheter. Utifrån dessa faktorer var det 

lämpligt för författarna att använda sig av en kvalitativ studie. Detta stöds av Holme och 

Solvang (1997) som menar att kvalitativ metod kännetecknas av närheten till den källa där 

informationen hämtas från och att informationen är riklig trots få undersökningsobjekt. Även 

Denscombe (2000) menar att kvalitativ forskning tenderar att vara småskalig och att kvalitativ 

studiemetod innebär att händelserna och människorna beskrivs ingående och detaljerat.  

2.4 Litteraturstudie 

Författarna genomförde litteratursökningar med hjälp av Luleå Tekniska Universitets 

sökmotor Lucia för att få bred teoretisk kunskapsbas i ämnet. De sökord som användes, både i 

kombination och enskilt, samt gav relevanta träffar i form av böcker och uppsatser var: 

revision, svensk kod för bolagsstyrning, internkontroll, företagsskandaler, intressekonflikt, 

kodgruppen och konsulttjänster. Vidare genomförde författarna artikelsökningar i 

ekonomidatabaserna Business Source Elite (Ebsco) samt Emerald Insight. Dessa sökningar 

bestod endast av engelska ord och var: auditor independence, corporate governance, code, 

auditing, conflict of interest, combined code, internal auditing, international auditing rules 

och Sarbanes-Oxley Act. Denscombe (2000) skriver att litteraturstudien är viktig för att 

fastställa den existerande kunskapen i det valda ämnet. Vid sökningar av enskilda ord fick 
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författarna många träffar, därför sattes ord i kombination med varandra för att begränsa 

antalet träffar per sökning och få relevant information.   

2.5 Undersökningssubjekt 

Författarna valde att koncentrera sig på före detta revisorer. Detta med anledning av att det 

enligt FAR (2008) finns flera olika bestämmelser som styr revisorerna i dess yrke. Revisorer 

som är yrkesverksamma är styrda av dessa bestämmelser och kan på grund av tystnadsplikten 

endast tala allmänt om exempelvis konflikter som kan uppstå mellan revisions- och 

konsultuppdrag för samma klient. Eftersom det kan vara svårt att komma i kontakt med före 

detta revisorer använde författarna sig av snöbollsurvalet för att problemet ej skulle uppstå. 

Denscombe (2000) menar att via snöbollseffekten bestäms urvalet genom att en person 

hänvisar till en annan och så vidare. En fördel med snöbollsurvalet är att forskare kan komma 

varje person nära eftersom forskaren kan använda förslagsställaren som en slags referens för 

att öka sitt anseende och sin trovärdighet (ibid).  

2.6 Datainsamlingsmetod 

Författarna ville förstå hur intervjusubjekten tänkte och agerade angående revision av 

internkontroll när de var verksamma revisorer. Fokus låg på att få respondenten att tala fritt 

och genom att ställa följdfrågor låta den intervjuade utveckla sina svar. Författarna använde 

sig därför av en semistrukturerad intervju. Detta stöds av Denscombe (2000) som menar att 

det är lämpligt att använda sig av intervjuer när känslor och erfarenheter eftersöks. Vidare 

menar 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. Svaren är öppna och betoningen ligger på respondenten som 

utvecklar sina synpunkter. (ibid) 

 

Även om författarna ville att de intervjuade skulle tala fritt utformades en intervjuguide 

(Bilaga 1) för att kunna styra in respondenterna på rätt område. Författarna utgick från den 

teoretiska referensramen när intervjuguiden utformades. Hartman (2004) menar att det kan 

finnas en risk att lämna intervjun med material som inte är relevant för undersökningen om 

inte en intervjuguide finns tillgänglig. För att respondenternas skulle svara uppriktigt och 

ärligt och inte kunna anpassa sina svar genom att förbereda sig valde författarna att inte skicka 

ut intervjuguiden i förväg. 

2.6.1 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte med intervjusubjekten eftersom författarna 

antog att de skulle få mer utvecklade och djupgående svar. Denscombe (2000) menar att den 

vanligaste typen av semistrukturerad intervju är den personliga intervjun där intervjuare och 

intervjusubjekt möts. Det genomfördes sex intervjuer, varav en av dessa var en pilotintervju 

för att testa intervjuguiden. Författarna ansåg att fem intervjuer behövdes för att kunna dra 

relevanta slutsatser. 

 

Pilotintervjun genomfördes innan de verkliga intervjuerna utfördes. Kvale (1997) skriver att 

självförtroendet och förmågan att skapa ett tryggt och stimulerande samspel kan ökas genom 

att utföra en pilotintervju innan genomförandet av de egentliga intervjuerna. Pilotintervjun 

genomfördes på en före detta revisor som kunde likställas med de egentliga intervjusubjekten. 

Författarna hoppades på detta sätt kunna förbättra kvaliteten på intervjuerna genom att 

pilotrespondenten gav konstruktiv kritik på intervjuguiden.  
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För att underlätta det empiriska arbetet användes ljudupptagning, vilket också godkändes av 

samtliga intervjusubjekt. Detta gjordes för att inte riskera att någon information skulle gå 

förlorad, som styrks av Denscombe (2000). Dessutom förde författarna anteckningar vid sidan 

om. Denscombe (2000) menar att det är en fördel att använda sig av fältanteckningar vid en 

intervju för att de kan komplettera en del av den relevanta informationen som en ren 

ljudupptagning missar. 

2.7 Metodproblem 

De metodproblem som uppstod anser författarna är hänförliga till intervjuerna. För att 

reducera metodproblem använde författarna sig av valideringstekniker som Arbnor och 

Bjerke (1994) benämner praktisk process- och resultatvalidering samt vetenskaplig process- 

och resultatvalidering. Praktisk processvalidering sker genom de normala 

återföringsmekanismer som existerar i sociala sammanhang människor emellan. Praktisk 

resultatvalidering är en kombination av resultatinriktad inställning och en strävan efter att 

skapa fortsatt dialog. Vetenskaplig processvalidering sker genom att studien klart visar olika 

tolkningsmönster och handlingar. Vetenskaplig resultatvalidering innefattar resultatens 

förhållande till redan befintlig kunskap. (ibid) 

 

Den praktiska processvalideringen förbättrades till följd av att det skapades ett förtroende 

mellan författarna och intervjusubjekten genom att subjekten fick vara anonyma i uppsatsen. 

Detta förtroende ansågs viktigt för att subjekten skulle dela med sig av sina erfarenheter och 

uppfattningar angående intressekonflikter vid revision av internkontroll. För att förbättra den 

praktiska resultatvalideringen tilläts de intervjuade ta den tid som fordrades utan att bli 

avbrutna. Det resulterade i att subjekten inte blev stressade utan kunde tala i lugn och ro. Då 

intressekonflikter som behandlas i studien är högst aktuellt på grund av debatter om revisorns 

oberoende och intressenters syn på revisorns oberoende har den praktiska resultatvalideringen 

förbättras ytterligare. Den vetenskapliga processvalideringen förbättrades genom att 

författarna klart kunde se olika tolkningsmönster bland alla fem intervjusubjekten. Resultaten 

från intervjuerna analyserades mot den teoretiska referensramen och detta medförde att den 

vetenskapliga resultatvalideringen förbättrades. Eftersom författarnas strävan med denna 

studie var att den skulle bidra med ny kunskap inom problemområdet torde den vetenskapliga 

resultatvalideringen förbättras ytterligare. 

 

Att intervjuguiden inte skickades ut i förväg kan både ses som en för- respektive nackdel 

eftersom de intervjuade inte kunde förbereda sina svar. Svaren blev kanske inte helt 

genomtänkta, men troligtvis spontana. På grund av att vissa frågor var känsliga för 

respondenterna ansåg författarna att det var en fördel att de inte skickade ut intervjuguiden i 

förväg eftersom de troligtvis då fick ärliga svar när respondenterna inte haft möjlighet att 

förbereda sina svar.  

 

Även ljudupptagningarna av intervjuerna kan ha inneburit både för- respektive nackdelar. Det 

innebar en fördel eftersom författarna inte var tvungna att anteckna alla svar, då de istället 

kunde koncentrera sig på de intervjuade. På detta sätt hann de också överväga vad de 

intervjuade sa och kunde ställa följdfrågor. Nackdelen var att ljudupptagningen kanske kunde 

komma att innebära att de intervjuade kände sig besvärade och inte svarade öppet på alla 

frågor. Denscombe (2000) menar att de intervjuade i början av en intervju kan känna sig 

hotade av bandspelaren, dock menar Denscombe att de flesta intervjuade slappnar av efter 

stund. Författarna fick bra och öppna svar under intervjuerna och upplevde inte att de 

intervjuade kände sig besvärade av att de använde sig av ljudupptagning.  
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2.8 Källkritik  

I uppsatsen användes sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar och litteratur. Holme och 

Solvang (1997) menar att det är av stor vikt att forskaren har ett kritiskt förhållningssätt till de 

källor som används under uppsatsprocessen för att säkerställa dess tillförlitlighet. Även 

Denscombe (2000) anser att en kritisk granskning av källorna måste genomföras för att 

bedöma dess trovärdighet. För att säkerställa källornas trovärdighet var författarna noga med 

att använda aktuell och relevant litteratur som speglade uppsatsen ämnesområde.  



 7 

3. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenteras de teorier och definitioner som är relevant för uppsatsens ämne. 

Kapitlet inleds med revisorns oberoende, vilket följs av självgranskning. Därefter beskrivs 

rollteori och konflikthanteringsteori samt värderingar. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av den teoretiska referensramen för en bättre översikt. 

3.1 Revisorns oberoende 

Revisorns oberoende definieras av DeAngelo (1981) genom antagandet att om överträdelse 

skulle ske i finansiella rapporter eller i styrelsens arbete skulle revisorn anmärka på detta. För 

att revisorns åsikt ska gälla för intressenter måste det finnas incitament för revisorn att tala 

sanning även när sanningen kan vara negativ från kundens synpunkt. Det innebär dock inte att 

revisorns åsikt är värdelös om inte denne talar sanning. Snarare betyder det enligt DeAngelo 

att ju större incitamentet är för att en revisor talar sanning, desto större är värdet för revisorns 

åsikt. Marknaden måste alltid anta att revisorn motsäger företagets ledning. (ibid) 

 

Diamant (2004) menar att kravet på oberoende är en av de mest centrala förutsättningarna för 

att revisionen skall kunna uppfylla sin funktion. För att revisorn ska kunna öka förtroendet till 

den granskade verksamheten är revisorn tvungen att ha förmågan och viljan att göra sina 

bedömningar och beslut oberoende (ibid).   

 

Enligt Hemraj (2002) har tillväxten av tjänster utöver revision lett till en misstanke om att 

oberoendet har försakats. Revisorer som erbjuder icke-revisionstjänster till sina klienter ger 

upphov till konflikter. Exempelvis i Malaysia uppmanas revisorerna till att förbjuda 

konsulttjänster till företag som revideras för att stärka revisorernas oberoende. Hemraj anser 

att det finns tre etiska nivåer hur en revisor ser på oberoendet:  

 Revisorer måste besitta förmågan att vara ärliga, objektiva och ansvarsfulla. 

 De måste undvika personliga och affärsmässiga relationer som möjligtvis skulle 

kunna, även undermedvetet, tendera att försämra förmågan att ha en objektiv 

synvinkel. 

 Revisorer bör undvika alla relationer som kan antyda att en intressekonflikt föreligger.  

Brist på oberoende sänker inte bara värdet på revisionen, utan har även en negativ effekt på 

revisionsyrket. Därför behöver alla revisionsbyråer utveckla kontroller som är specifikt 

ämnade för att försäkra att oberoende och objektivitet bibehålls. (ibid) 

3.2 Självgranskning 

Enligt FAR (2008) 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 till en klient 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 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) 
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Moberg (2006) menar att självgranskning är en omständighet som kan medföra att revisorn 

inte kan agera på ett förtroendegivande sätt, det vill säga om revisorn konsulteras i en fråga 

som inte innefattas av granskningsuppdraget. Även Hemraj (2002) instämmer i att 

självgranskning är ett hot mot revisorns oberoende. Investerare ser en konflikt när 

revisionsklienter kan dra fördel av att använda samma revisionsbyrå till både enskilda 

konsultationsuppdrag och revisionsuppdrag (ibid).  

 

Självgranskningshotet kan enligt FAR SRS (no date) lösas med byråinterna åtgärder där goda 

rutiner och interna kvalitetssäkringssystem kan vara tillräckligt för att eliminera hotet. För att 

minska risken för självgranskningshot kan det vara nödvändigt att dra tydliga gränser mellan 

vem som gör vad och vem som är inblandad i ett uppdrag på en revisionsbyrå. Om 

oberoendehotet fortfarande finns kvar kan det vara bra med en ytterligare åsikt från någon 

revisor på samma revisionsbyrå som inte är inblandad i revisionsuppdraget. Denna motåtgärd 

är lättare för de stora revisionsbyråerna eftersom de består av många revisorer som kan lämna 

ytterligare åsikt. På en liten revisionsbyrå finns det kanske ingen annan frikopplad revisor 

som kan komma med åsikter. I vissa fall måste externa revisorer kopplas in för att ge 

ytterligare en åsikt. Detta kan exempelvis vara nödvändigt om någon i revisionsgruppen 

lämnat råd i en fråga som till någon del omfattas av granskningsuppdraget och som är av 

väsentlig betydelse för klienten. (ibid) 

3.2.1 Intern revision 

Enligt Sutton (1997) är det få som ifrågasätter om revisorsprofessionen har den kompetens 

som krävs för att utföra en intern revision effektivt. Problemet är att dessa tjänster kan komma 

i konflikt med revisorns oberoende och intressenters syn på revisorns oberoende. Sutton 

ifrågasätter om en oberoende revisor kan ge råd och rekommendationer för den interna 

kontrollen och dessutom göra en uppriktig oberoende revision på samma interna 

kontrollsystem. En oberoende revisor som upprättar någon del av den interna kontrollen får 

inte agera eller verka som en styrelseledamot eller som en anställd inom bolaget. För att 

undvika att en sådan konflikt uppstår krävs det att den som ansvarar för den interna kontrollen 

är någon inom bolaget. Först då kan revisorn genomföra en oberoende separat granskning av 

den interna kontrollen. För att intressenternas trovärdighet för den oberoende revisorn inte ska 

undermineras är det dessutom viktigt att de rådgivande tjänsterna som revisorerna erbjuder 

som rör den interna kontrollen endast erbjuds till icke-revisionsklienter. (ibid) 

3.3 Rollteori 

Rollteorin berör en av de viktigaste egenskaperna av det sociala livet nämligen karaktäristisk 

beteendemönster, även kallade roller skriver Biddle (1986).  Det antas att människor är 

medlemmar av sociala positioner och har förväntningar på sitt eget beteende samt även andra 

människors beteenden. Det är ett faktum att människor beter sig förutsägbart och olika 

beroende på situationen och sin sociala identitet. (ibid) 

 

Traditionellt har forskningen inom rollteorin enligt Hall (1972) fokuserat på rollteorins 

karaktär, korrelat och konsekvenser istället för anpassningen till dessa konflikter. En karaktär 

kan definieras till att en person byter identitet över en viss tid. Identitet kan definieras till hur 

personen uppfattar sig själv i en viss miljö. Hall introducerar också begreppet subidentitet 

som avser ett visst perspektiv av identiteten som helhet när en person antar en viss roll. Alla 

subidentiteter har något gemensamt, det gemensamma kallas även för kärna. Individer kan 

variera i olika avseenden, graden av integration mellan subidentiteterna, det vill säga 

storleken på ”kärnan”, samt överrensstämmelse mellan subidentiteten och rollen. (ibid) Detta 

illustreras i figur 1. 
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Figur 1. Hypothetical model of the roles of a married woman.  

Från: “A Model of Coping with Role Conflict: The Role Behavior of College Educated 

Women” av D.T. Hall, 1972, Administrative Science Quarterly 17(4), p. 472. 

 

Hall (1972) förklarar rollen som tre komponenter i en persons sociala position. Det kallas 

även för rollprocessen. Den första komponenten är strukturella krav som normer, 

förväntningar och ansvar. Den andra är hur individen uppfattar sin egen roll. Med det menar 

Hall (1972) hur en individ tror att någon i hans/hennes position bör tänka och agera. Den 

tredje komponenten är rollbeteende, alltså hur en individ agerar i en viss position i 

överrensstämmelse med en organisations normer. Detta sker medvetet eller omedvetet. 

Rollprocessen består av strukturella krav som placeras på individen i en viss social position. 

Beroende på individens egen uppfattning av dessa krav samt dennes personlighet kan 

individen utforma sin egen definition av vad som krävs av denne i en viss position. Individen 

beslutar hur denne ska bete sig baserat på denna definition. Begreppet roll ses som ett 

samlingsnamn för skilda koncept av en social position och dess medföljande strukturella krav, 

uppfattning av den personliga rollen samt beteendet. (ibid) Det finns olika perspektiv på 

rollteorin enligt Biddle (1986), i denna uppsats kommer författarna att använda sig av 

organisatorisk rollteori. 

3.3.1 Organisatorisk rollteori 

Organisatorisk rollteori som Biddle (1986) beskriver fokuserar på de sociala system som är 

planerade, uppgiftsorienterade och hierarkiska. Roller i sådana organisationer antas associera 

med de identifierade sociala positionerna samt utvecklas från de normgivande 

förväntningarna. Normer kan variera mellan individer och återspegla både organisationens 

officiella krav samt påtryckningar från informella grupperingar inom organisationen. Om 

individen får flera olika källor till normer orsakar detta rollkonflikter inom individen. (ibid) 
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Detta perspektiv på rollteorin enligt Biddle (1986) antar att organisationer är rationella, stabila 

enheter. Alla konflikter inom dessa organisationer antas bero på rollkonflikter hos individer 

som kommer oundvikligen att lösas till det bättre. Individen kommer då att bli nöjd och 

produktiv när problemet är löst. (ibid) 

3.4 Konflikthanteringsteori 

Hatch (2002) skriver att en situationsmodell, se figur 2, som kombinerar både stimulans och 

reducering är bäst för att förstå konflikter i organisationer och för att försöka hantera dem. 

Både för få och för många konflikter resulterar i en låg presentationsnivå medan 

presentationerna optimeras om konfliktnivån ligger mellan ytterligheter. Konflikter bör 

hanteras för att få fördelar med mycket stimulans genom idéer och nya sätt att se på saker och 

ting och en starkare gruppsammanhållning. Samtidigt som konfliktens negativa effekter i 

form av ovilja att samarbeta eller att grupper är öppet fientliga mot varandra kan minimeras. 

Hatch påpekar dock att det bör finnas en medvetenhet om att konflikter med andra grupper 

stärker identiteten och sammanhållningen inom gruppen. På grund av att en god 

gruppsammanhållning stimulerar produktiviteten är det vanligt att organisationer skapar 

konkurrens mellan enheter för att maximera produktiviteten. Dock kan det leda till ett 

försämrat arbete och en sämre kommunikation mellan grupperna och därför måste det 

kompromissas mellan den produktivitetsökningen som konkurrensen mellan enheterna skapar 

och de konflikter detta kan ge upphov till. (ibid)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Det icke-linjära förhållandet mellan konflikt- och prestationsnivå är uppdelat i 

tre zoner.  

Från ”Organisationsteori: Moderna, symboliska och postmoderna perspektiv” av M.J. Hatch, 

2002, Lund: Studentlitteratur.  

 

Ekstam (2004) anser att en otydlig organisation där mål, roller, regler och normer är luddiga 

skapar grogrund för olika uppfattningar, tolkningar och konflikter. Även Ekstam menar att 

många organisationer använder sig av tävlan mellan människor och grupper för att öka 

produktiviteten. Detta är dock icke-produktivt sätt då det skapar grogrund för konflikter. 

Låg Hög 
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Organisationer ska istället rikta tävlan mot mål, då det skapar mer positiva utslag på en 

arbetsplats. När en konflikt uppstår tar känsloinnehållet över och konflikten övergår från en 

sakkonflikt till en personkonflikt. När det gått tillräckligt långt är det primitiva känslor som 

tar över. Förnuftet hindrar människor från att medvetet sabotera för andra människor eller gå 

till personangrepp. (ibid) 

 

Att bibehålla eller återskapa en balans mellan känsla och förnuft hos de inblandade parterna i 

en konflikt är en av de viktigaste konfliktslösande nycklarna menar Ekstam (2004). 

Människor som har denna balans löser nästan alltid sina konflikter. När den balansen däremot 

saknas löser personen ifråga sällan konflikter. Känsla och förnuft kan sägas vara två motpoler. 

Samtidigt går det inte att behärska den högsta känslan och det högsta förnuftet. Antingen styrs 

individen av känslor till 100 procent eller av förnuftet till 100 procent – eller också styrs 

individen av en blandning av dessa två. De allra flesta människor har vanligtvis en ganska 

jämn balans mellan känsla och förnuft. När det finns en balans mellan dessa båda fungerar 

människors beslutsfattande, det vill säga tankar och sättet att hantera relationer med andra 

människor, på ett bra sätt. Ekstam menar alltså att konflikthanteringen i grunden handlar om 

att hjälpa människor att åter hitta balansen mellan känsla och förnuft i synen på och 

hanteringen av konflikter. (ibid) 

3.4.1 Rollkonfliktshantering 

Enligt Biddle (1986) kan en individ ha flera olika typer av förväntningar på sig, som är tydliga 

men oförenliga, från andra individer och grupper. Det antas att sådana tydliga men oförenliga 

förväntningarna leder till motstridande påtryckningar på individen, som leder till stress. För 

att hantera detta problem kan en individ anamma ett speciellt beteende, som skadar både 

individen och organisationen individen tillhör. Detta har lett till en idé som numera kallas för 

rollkonflikt, vilken innebär att det finns två eller flera oförenliga förväntningar på en individs 

beteende. (ibid) 

 

Ett antal studier har föreslagit att rollkonflikter är förbundna med stress på en arbetsplats, 

skriver Biddle (1986). Dessutom har rollkonflikter associerats med andra diverse personliga 

malintegrationer på en arbetsplats. Dessa har visat sig att vara dåliga arbetsinsatser, dämpad 

engagemang gentemot arbetsgivaren och organisationen samt högre grad av 

arbetsplatsolyckor och uppsägningar. (ibid) 

 

Det finns ett antal motsägelser i teorin enligt Biddle (1986). Bland annat talas det om att en 

person kan ha svårigheter med att uppfylla en roll på grund av kunskapsbrist eller bristande 

överensstämmelse mellan andras förväntningar och individens personliga egenskaper. 

Dessutom väljer individen ofta att ta på sig flera roller samtidigt trots det faktum att detta 

leder till tilltagande rollkonflikt. Rollkonfliktshanteringsteori innebär att en individ väljer 

mellan olika oförenliga normer. Valet av dessa oförenliga normer kan förutspås med hjälp av 

förståelse för varför en individ ser andra som mäktiga och dess normer som legitima. Det 

finns tre möjliga lösningar för att undvika rollkonflikter. Om det är möjligt ska en individ 

välja mellan olika normer med hjälp av förutsägbara påföljder samt bedömning av legitimitet. 

Skulle inte detta fungera ska en individ kompromissa mellan normer. Om föregående förslag 

misslyckas ska individen dra sig undan situationen. (ibid) 

3.5 Värderingar 

Värderingar definieras av Hatch (2002) som sociala principer, mål och standarder som i en 

viss kultur anses ha ett inneboende värde. Värderingar utgör grunden för bedömningar av vad 

som är rätt eller fel, och därför används de också som en moralisk eller etisk kod. Normer är 
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nära kopplade till värderingar och är de oskrivna regler som gör att medlemmarna i en kultur 

vet vad som förväntas av dem i en mängd olika situationer. Värderingarna och normerna 

påverkar medlemmarnas val och andra handlingar. (ibid) 

 

Orlenius (2001) betraktar begreppet etik som vana, sedvänja, oskriven lag och menar att det är 

hur människor beter sig i sociala sammanhang och har med karaktären att göra. Det vill säga 

våra innersta värderingar och vårt förhållningssätt till livet. Orlenius skriver att yrkesetik är en 

fråga som blivit alltmer aktuell under de två senaste decennierna. Yrkesetik handlar om 

värderingar och normer som finns inom en yrkesgrupp och är grunden för yrkesövningen. 

Ibland råder på en arbetsplats ganska stor enighet kring dessa normer, men inte sällan kommer 

de i konflikt med varandra. (ibid) 

 

Enligt Johansson (2005) 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. Johansson menar att revisorers 

tankemönster formas av olika socialiseringsprocesser och att det därmed kan dras slutsatsen 

att revisorernas rådande uppfattningar både inom professionen och vid respektive 

revisionsbyrå kan vara påverkade. Johansson anser att revisorernas prioriteringar i hög grad 

bestäms av revisorernas tankemönster och hur de balanserar känsla och förnuft när de utför 

sina uppdrag. (ibid)   

 

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 genom att visa kompetens samt 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) 

3.6 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Människor är medlemmar av sociala positioner och har förväntningar på sina egna samt andra 

människors beteenden. Kravet på oberoende, som är revisionens centrala förutsättning, är en 

av de förväntningarna. Hur en person uppfattar sig själv i en viss miljö definieras som 

identitet, medan de karaktäristiska beteendemönstren kallas för roller. I sin identitet antar en 

revisor olika roller, exempelvis som konsult och revisor. En revisor lämnar ofta anvisningar 

som gäller regler och rekommendationer till sina klienter, det ses officiellt inte som 

konsultation men ökar risken för självgranskningshot. Vid självgranskning antas det att den 

som utför granskningen redan i något annat sammanhang tagit ställning till de förhållanden 

som ska granskas. Det innebär att en revisor inte kan agera på ett förtroendegivande sätt, 

eftersom en intressekonflikt kan existera. Denna konflikt består av antagandet om en 

oberoende revisor kan ge råd och rekommendationer för att sedan kunna utföra en uppriktigt 

oberoende revision, till exempel av de interna kontrollsystemen.  

 

Eftersom självgranskningshot handlar om olika typer av förväntningar på en revisor från 

andra individer och grupper utsätts revisorn för rollkonflikter. För att hantera detta kan en 

revisor anamma ett speciellt beteende som skadar både egen yrkesroll och byrån revisorn 

tillhör, vilket utvecklar en ny konflikt. När en konflikt uppstår tar känsloinnehåller över och 

konflikten övergår från sakkonflikt till en personkonflikt. Individens beslutsfattande fungerar 

på ett bra sätt om det finns balans mellan förnuft och känsla, det vill säga en revisors tankar 

och sätt att hantera relationer med andra individer.  
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Konflikthanterings

strategi 

Intressekonflikt Självgranskning Roller 

Värderingar 

 

Värderingar är sociala principer, mål och standarder som används som moralisk eller etisk 

kod, eftersom de utgör grunden för vad som är rätt eller fel. Normer är de oskrivna regler som 

gör att medlemmar i en kultur vet vad som förväntas av dem i en mängd olika situationer. 

Värderingar och normer påverkar individens val och handlingar. I revisionsyrket finns det 

egna värderingar och normer som utgör grunden för yrkesövningen. En revisors prioriteringar 

bestäms i hög grad av tankemönster och hur de balanserar känsla och förnuft när de utför sina 

uppdrag. En revisionsbyrå är en planerad, uppgiftsorienterad och hierarkisk organisation där 

de sociala positionerna utvecklas från de normgivande förväntningarna, alltså värderingar. Får 

en individ fler olika källor till värderingar orsakar detta rollkonflikter inom individen. 

Revisorns roller påverkas av de värderingar denne förväntas att uppfylla.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Sammanfattande modell 

 

Revisorer har olika roller i sitt arbete. Beroende på hur de väljer att hantera dessa roller finns 

det risk för att ett självgranskningshot kan uppstå. Självgranskningshot kan leda till 

intressekonflikter hos revisorn. För att lösa intressekonflikterna ska 

konflikthanteringsstrategier anpassas till revisorns värderingar. Det är samtidigt värderingar 

hos revisorn eller byrån som orsakar de olika roller hos revisorn. Detta samband illustreras i 

Figur 3.  
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4. Empiri 
  

I detta kapitel presenteras empirin. Här återfinns de intervjuer författarna genomfört och som 

tillsammans med den teoretiska referensramen ligger till grund för analysen. Varje intervju 

presenteras var för sig och inleds med en kort beskrivning av intervjusubjektet, därefter 

kommer en sammanställning av intervjun indelad i tre underrubriker; oberoende, revision av 

internkontroll samt intressekonflikt. 

4.1 Revisor A 

Revisor A pensionerades sedan fem år tillbaka efter mer än 30 år i branschen på en medelstor 

revisionsbyrå i norra Sverige och blev auktoriserad revisor efter fem år i branschen. Revisor A 

hade som påskrivande revisor flera hundra klienter av varierande storlek inom olika 

företagsformer och branscher. Revisor A utförde många typer av tjänster såsom löpande 

revision, bokslutsrevision, rådgivning och konsultation. 

4.1.1 Oberoende 

Revisor A definierar oberoende som att inte vara påverkad av annat än regelverket och 

förklarar att regelverket indelar oberoendet i två kategorier, faktiskt respektive synbart 

oberoende. Revisor A menar att faktiskt oberoende innebär att revisorn ska vara oberoende 

oavsett hur omständigheterna ser ut ur en utomstående betraktares synvinkel. Synbart 

oberoende är baserat på iakttagna omständigheter. Exempel på detta kan vara att revisorn inte 

får vara släkt med VD:n, låna pengar eller ta emot mer än obetydliga presenter av det 

reviderade företaget. Enligt A påverkas oberoendet dessutom om rådgivningsuppdraget 

överstiger revisionsuppdraget i storlek. Revisor A tror att det största problemet med att 

revisorns oberoende ifrågasätts beror på rådgivningsinslaget. Med det menar A att 

rådgivningsinslag öppnar upp för misstanke om att revisorn är alltför beroende av 

revisionsklienten, dock behöver det inte betyda att revisorn blir beroende per automatik.  

 

En specifik situation som Revisor A upplevde påverkade oberoendet var revision av 

årsbokslutet som upprättats av samma revisor. ”Frågan är om man kan kritiskt granska ett 

årsbokslut som man själv har upprättat?”. Det förekom sådana situationer på Revisors A 

arbetsplats, men det fanns en tillämpad metod för att minimera risken för beroendet. En 

kollega skulle då granska det utförda bokslutsarbetet och ta ett stickprov för att säkerställa att 

årsbokslutet upprättats korrekt.   

4.1.2 Revision av internkontroll 

Revisor A anser att den viktigaste uppgiften för en revisor vid revision av internkontroll är att 

se till att den interna kontrollen finns och att den är i funktion, det vill säga förebygger fel och 

upptäcker fel om sådana förekommer. Revisorn ska granska den interna kontrollen, det vill 

säga undersöka att den interna kontrollen finns, i exempelvis intäkts- och kostnadsrutinerna, 

för att förebygga samt upptäcka fel.  

 

Det är inte svårt att dra en tydlig gräns mellan revision och konsultation anser Revisor A. 

Dock menar A att uppdrag att granska internkontroll ibland är komplicerade och kräver en 

viss kompetens för att öka chansen att upptäcka felen. Det förväntas att revisorn ska ha mer 

kompetens än klientföretaget. Med anledning av det ingår det en grundläggande utbildning i 

granskning av internkontroll för alla revisorer. Via utbildningen får revisorerna teoretiskt sett 

mer på fötterna och därefter praktiskt erfarenhet från ofta flera reviderade företag med 
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liknande redovisningsrutiner. Om revisorn inte skulle ha tillräcklig kompetens inom området 

bör en specialist anlitas, dock är det ingen garanti för att felen upptäcks.   

4.1.3 Intressekonflikt 

Enligt Revisor A var det vanligt att konsulttjänster utfördes för befintliga revisionsklienter. På 

större företag finns det mer kompetens i form av egna ekonomer och ekonomichefer, därför är 

det inte lika vanligt att större företag är i behov av konsulttjänster inom grundläggande 

redovisningsrutiner.  

 

På revisionsbyrån som A arbetade på fanns det utöver lagstiftning och branschregler även 

rutiner för hur intressekonflikter mellan revisions- och konsultuppdrag skulle hanteras. En av 

rutinerna på byrån var analysmodellen som är ett inledande test för huruvida revisionsbyrån 

kan ta på sig uppdraget. Revisor A menar att det finns påtryckningar från revisionsbyråer om 

att hålla fast vid klienterna även om reglerna måste tänjas. Detta på grund av det på alla 

revisionsbyråer bedrivs affärsverksamheter med lönsamhetskrav där det ingår en strävan att 

behålla och skaffa nya klienter. A menar att det givetvis inträffat att de tackat nej till en 

klients uppdrag men påpekar samtidigt: ”Vi har sträckt oss ganska långt för att inte förlora 

klienter, men jag är ganska säker på att vi aldrig har prostituerat oss för att behålla en 

klient”. A menar att ”prostitution” inom revision kan ske på två olika sätt. Antingen genom att 

inte göra en tillräcklig revisionsinsats eller genom att sänka lönsamhetskravet för en viss 

klient, det vill säga sänka arvodet men ändå göra en tillräcklig revisionsinsats. På Revisors A 

före detta arbetsplats har det förekommit att lönsamhetskravet sänkts efter att en bedömning 

har gjorts av att en klient är av särskild affärsmässig betydelse som till exempel 

referensuppdrag. A anser att lojaliteten vid revisionsuppdrag alltid låg hos aktieägarna i första 

hand eftersom revisorn väljs av aktieägarna och menar att lojaliteten aldrig skiftades.  

 

Revisor A ger rådet att alltid vara kritiskt oberoende till nyligen påskrivna revisorer som kan 

hamna i situationer där de ska revidera en kollegas konsultuppdrag. Det krävs att revisorerna 

har en yrkesetisk höjd så att de inte påverkas av att det är en kollegas arbete de ska reviderar. 

Dock tror A, å andra sidan, att det ibland kan underlätta om det en kollegas konsultation som 

ska revideras jämfört med om det är en utomstående konsult. Eftersom det då möjligtvis kan 

vara mindre risk att den mänskliga prestigeaspekten kommer in i bilden om konsulten är en 

kollega från revisionsbyrån. A förehåller att revisorn måste under alla förhållanden besitta en 

sådan kompetens inom det aktuella området att revisorn kan bedöma kvaliteten på konsultens 

arbete eftersom konsultens slutsatser ofta resulterar i förvaltningsåtgärder hos företaget. Om 

inte annat kan det krävas att revisorn anlitar en specialist för en så kallad second opinion, 

vilket har inträffat under Revisor A:s verksamma år.  

4.2 Revisor B 

Revisorn B har tio års erfarenhet från revisionsbranschen på en medelstor revisionsbyrå i 

norra Sverige med en del uppdrag på en större ort i södra Sverige. För ett och ett halvt år 

sedan slutade Revisor B i revisionsbranschen för att gå vidare i sin yrkeskarriär innan 

auktoriseringen. Under sina verksamma år hade Revisor B ett fåtal stora klienter, ungefär tio 

stycken, med jämt fördelat mellan revisions- och konsultationsuppdrag. I dagsläget arbetar B 

hos en av sina före detta klienter 

4.2.1 Oberoende 

Att inte känna sig påverkat åt något håll i sitt yrke är Revisors B definition på revisorns 

oberoende. Det största hotet mot detta oberoende är revisionsarvoden enligt B. Därför kan det 

vara tuffare för de revisorer som har få klienter som faktureras. Det finns då större incitament 
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att tänja på reglerna för att inte förlora en klient som driver in revisorns intäkter. Därför är en 

revisor villig att ta en risk om ens lön förknippas med ens klienter. Revisor B tycker dock att 

så väl branschens som revisionsbyråns regler är tydliga när det gäller revisorns oberoende.  

4.2.2 Revision av internkontroll 

Att säkerställa att företaget hushåller med kostnader, intäkter, skulder och tillgångar är den 

viktigaste uppgiften för en revisor vid revision av den interna kontrollen enligt Revisor B. Det 

är viktigt att se till att värden stannar inom revisionsklienten. Det finns ingen tydlig gräns 

mellan revision och konsultation av en klients interna kontroll menar Revisor B: ”Det är en 

svår gränsdragning. Jag tror inte att det finns någon gräns”.  

 

Vid revision av internkontroll kommer förbättringar på tal, som en del revisorer tar betalt för 

som om det vore konsultation enligt Revisor B. Klienterna förväntar sig i sin tur att revisorn 

ska säkerställa att de interna kontrollerna fungerar. Revisor B anser att vid hantering av 

klienternas förväntningar på revision av den interna kontrollen ska revision och konsultation 

hållas isär samt att revisionen ska utgå från klientens dokumentation.  

4.2.3 Intressekonflikt 

Det var ovanligt för Revisor B att konsulttjänster utfördes för befintliga revisionsklienter, 

vilket B förklarade med att B hade hand om större företag. Därför upplevde Revisor B aldrig 

att någon intressekonflikt mellan revisions- och konsultuppdrag uppstod. Om 

konsultationsbehov uppstod på de stora revisionsklienterna handlade det om råd gällande 

exempelvis svåra skatte- och momsfrågor. Revisionsbyrån som Revisor B arbetade på hade 

dessutom ett speciellt regelverk och internutbildning för hantering av revisions- och 

konsulttjänster. Inga konsultationsuppdrag genomfördes under själva revisionen. Skulle det 

föreligga en intressekonflikt skulle revisorn avsäga sig uppdragen på Revisorns B dåvarande 

arbetsplats. Eftersom lojaliteten låg hos arbetsgivaren, det vill säga revisionsbyrån som 

betalade ut lön, fanns det aldrig någon intern konflikt tyckte Revisor B. Aktieägarnas bästa är 

också revisionsbyråns bästa enligt Revisor B. Dock påpekades det under intervjun att på de 

mindre revisionsbolagen kan det tänkas att det knappt finns någon skillnad på revision och 

konsultation. 

4.3 Revisor C 

Revisor C arbetade som revisor i cirka 30 år och gick i pension för fem år sedan. C arbetade 

som godkänd revisor på en medelstor revisionsbyrå i norra Sverige och var revisor för ungefär 

70 företag, mestadels små och medelstora företag. A utförde framförallt revisionstjänster men 

även en del konsultationstjänster inom redovisnings- och skattefrågor.  

4.3.1 Oberoende 

Revisor C anser att vara oberoende är att följa aktiebolagslagens regler i jävsfrågor. Exempel 

på detta är bland annat att revisorn inte ska sitta med i styrelsen, utföra grundnoteringar eller 

ha hand om förvaltningen. Att aldrig utföra grundnoteringar eller ha hand om några pengar 

vad den heligaste koden som hela revisionsbyrån arbetade efter. C menar att det inom 

revisionsyrket talas om både byråjäv och personjäv, där byråjäv står för hela revisionsbyrån. 

Byrån fick exempelvis inte äga aktier i börsnoterade företag där revisionsbyrån hade 

revisorer. Med personjäv menar C att det aldrig är tillåtet att exempelvis ge anvisningar vid ett 

bokslut och att en medarbetare sedan reviderar bokslutet.  
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Vid råd och anvisningar upplevde Revisor C att det fanns en gråzon om vad revisorer fick och 

inte fick göra med tanke på oberoendet. ”Jag arbetade mest med mindre och medelstora 

företag och de hade inte alltid så utomordentligt kvalificerade ekonomer, utan det var inte 

ovanligt att det var en kassör som bokförde och ville ha hjälp med bokslutet när det skulle 

upprättas”. C menar att det var nödvändigt att sitta med när en ekonom med lite erfarenhet 

skulle upprätta ett bokslut för exempelvis deklaration.  

4.3.2 Revision av internkontroll 

Revisor C anser att den viktigaste uppgiften för en revisor vid revision av internkontroll är att 

granska företagets rutiner, för att säkerställa att det inte förekommer några oegentligheter. 

Dessutom är det viktigt att kontrollera att det inte finns nyckelpersoner i företaget, det vill 

säga att det är minst två inblandande i alla transaktioner. C menar att kärnan i revision är att 

granska den interna kontrollen. Revisor C anser att gränsen mellan revision och konsultation 

går vid att följa aktiebolagslagens regler om oberoende och jävsfrågor. Trots det tycker inte C 

att det är tydliga gränser och menar att det skulle behövas fler anvisningar.   

 

Vilka förväntningar som ställs av företagen på revisorn vid revision av den interna kontrollen 

beror helt på företagets storlek menar C. Ett litet företag, med exempelvis en ägare och ett 

fåtal anställda är mer beroende av konsulthjälpen än revisionsberättelsen. Medan ett 

börsnoterat bolag ställer helt andra krav och förväntningar. Revisor C menar att det dessutom 

ställs stora krav från revisionsbyrån. Det sker bland annat löpande kvalitetskontroller och om 

eventuella brister skulle upptäckas, såsom att inte följa regelverkets lagar eller de interna 

reglerna som byrån ställt upp, kan revisorns godkännande eller auktorisation mistas.   

4.3.3 Intressekonflikt 

Enligt Revisor C utfördes konsulttjänster för nästan alla befintliga revisionsklienter. Detta tror 

C beror på att revisorerna ofta är ute hos klienterna och har löpande kontakt, men C tror även 

det beror på revisorernas breda kontaktyta jämfört med banktjänstemän, jurister och dylika.  

 

Det inträffade under Revisor C:s karriär att C frånsade sig rollen som revisor åt klienter. 

Anledningen var ofta att klienterna inte följde de uppsatta reglerna eller att uppfattningarna 

inte sammanföll. C upplevde aldrig några påtryckningar från revisionsbyrån ifråga om att 

tänja på reglerna för att kunna behålla en klient. Det tror C beror på att en revisor arbetar 

självständigt och att andra revisorer försöker att inte lägga sig i uppdraget. Dessutom anser 

Revisor C att revisorer besitter en stark position i jämförelse med klienter. Om revisorn avgår 

i förtid med anledning av att klienten exempelvis hotat med att välja en ny revisor på grund av 

att klienten inte godtar det som kommer att stå i revisionsberättelsen, är revisorn skyldig att 

lämna en rapport om varför. Därför menar C att det aldrig går att tysta en revisor genom att 

byta revisor.  

 

På revisionsbyrån som C arbetade på fanns det en kultur inom byrån om att vara försiktig så 

att reglerna inte överskreds. Revisor C hade löpande kontakt med både skattekonsulterna och 

momskonsulterna inom byrån. Det handlade om både formell- och informellkontakt. 

”Naturligtvis blev det så att man snackade med konsulterna över en kaffe, men även 

konsulterna måste leva på sina intäkter och därför var det ofta tvunget att bli formell 

kontakt”. Eftersom en revisor ska leva på sina egna intäkter låg C:s lojalitet hos 

revisionsbyrån. Samtidigt förekom det att mindre antal timmar fakturerades i förhållandet till 

antalet arbetade timmar. C menar att faktureringen till klienterna är ett problem eftersom 

revisionstjänster och konsulttjänster är dyra. C har exempelvis fått höra av en av sina klienter: 

”Inte fan tänker jag betala din utbildning”.  
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Revisor C ger rådet att läsa i regelverket om personjäv och byråjäv till nyligen påskrivna 

revisorer som kan hamna i en situation där de ska revidera en kollegas konsultuppdrag.  

4.4 Revisor D 

Revisor D har 40-års erfarenhet från revisionsbranschen som godkänd revisor på en medelstor 

revisionsbyrå i norra Sverige, där D var påskrivande revisor för ungefär 200 små aktiebolag 

innan D pensionerades för sju år sedan. Under sina verksamma år ägnade Revisor D hälften 

av sin arbetstid åt revision och hälften åt konsultation. 

4.4.1 Oberoende 

Revisor D ser oberoendet som jävsproblematik, det vill säga att det inte får uppstå någon 

jävssituation. Exempel på sådan kan vara ekonomiskt beroende eller släktskap med den 

granskade parten. Enligt D är det de småföretagen som orsakar en jävsproblematik hos 

revisorer. Det handlar främst om att småföretag inte har egen kunnig ekonomipersonal, därför 

blir det naturligt att vända sig till revisorn med sina frågor: ”Då blir vi ju involverade i saker 

och ting då vi hjälper, nästan påverkande. Fattar beslut åt företagarna; ’så här bör du 

göra’”. Enligt revisor D granskas dessa beslut senare av samma revisor i de små företagen. 

Samma problematik existerar inte i stora bolag med egen ekonomiavdelning och högre 

kompetens. Det blir ytterst viktigt att följa revisorsetiken. Med revisorsetiken menar D att det 

som revisorn varit med och beslutat om eller påverkat är sådant som revisorn i frågan vet att 

han/hon har följt bestämmelser och lagar som finns. Revisor D menar att om inte revisorn 

hjälper de små företagen, vem ska då göra det? Revisorn är redan insatt i företagets 

angelägenheter, vet hur företaget fungerar, vad företagaren vill samt vilka problem företaget 

handskas med. Revisor D upplevde dock att i slutet av 1990-talet började det ske 

förändringarna i lagstiftningen och på arbetsplatsen. Lagar och regler skärptes för att revisorns 

oberoende inte skulle kunde ifrågasättas.  

4.4.2 Revision av internkontroll 

Enligt Revisor D existerar det i princip ingen internkontroll i småföretag. Internkontroll finns 

i så pass stora organisationer där det finns de som kontrollerar varandra. När det handlar om 

småföretag som har en medarbetare som även är ägaren i företaget, VD och styrelsen finns det 

ingen som kan kontrollera denna person. Revisor D poängterar dock att revision av 

internkontroll är den viktigaste uppgiften revisorn har. Det beror på att om revision av den 

interna kontrollen genomförs och revisorn får klart för sig att den interna kontrollen fungerar, 

då behöver revisorn själv göra mindre direkta granskningsinsatser. ”Ur revisorns synpunkt 

tycker jag att det är väldigt viktigt att få den interna kontrollen att fungera i företag som är så 

stora att man kan ha en internkontrollfunktion”. 

 

Gränsen mellan revision och konsultation av internkontroll är hårfin. Revisor D menar att 

gränsen främst beror på var i företaget granskningen genomförs. Om den interna kontrollen i 

ett företag inte fungerar som den ska kan företagsledaren ställa revisorn frågor om varför och 

hur företaget bör lösa problemet. Då kommer revisorn in på konsultationsbiten.”Om man 

säger så här, som revisor har man mål att den interna kontrollen ska fungera, att jag kan 

förlita mig på den interna kontrollen. Om jag då i samband med att jag kollar det kan ge dem 

råd eller säga att ´ni ska ändra det här för ni får bättre kontroll´, då tycker jag inte egentligen 

att jag kommer in i någon jävsituation i min roll som konsult eller revisor i den interna 

kontrollen. Tanken är ju att kunna förbättra så bolaget kan få ett resultat så att det inte 

försvinner något mellan stolarna”. 
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Revisor D påpekar att även om företagets frågor i samband med revisionen och förbättrande 

av den interna kontrollen besvaras är det ändå företaget eller företagsledningen som fattar 

beslut. Det är styrelsen som alltid ansvarar för den internkontroll och sker det någon ändring 

av denna är det styrelseförordnat. 

4.4.3 Intressekonflikt 

En stor del av de tjänster Revisor D utförde handlade till femtio procent om olika typer av 

konsulttjänster, resten var revision. Revisor D tycker att det är viktigt att hjälpa 

småföretagare, eftersom dessa inte har någon annan att vända sig till. D har dock aldrig 

försökt att sälja konsulttjänster till sina klienter, utan det var klienten själv som vände sig till 

D för hjälp. Etiken spelar en stor roll i arbetet som revisor enligt D, inte minst just för rädslan 

att bli anmäld till revisorsnämnden. För att undvika intressekonflikter fanns det interna regler 

och normer på revisionsbyråerna Revisor D arbetade på under sina verksamma år. Det fanns 

vilja att inte hamna i intressekonflikten, eftersom det i sin tur skulle skada hela byrån och inte 

enbart den ansvarige revisorn. På en av byråerna fanns det en typ av internkontroll där byrån 

utsåg revisorer som skulle resa runt i Sverige och granska sina kollegor verksamma inom 

samma kedja. Det som granskades var dokumentationen av arbetet, hur revisionen utfördes 

samt om något annat hade utförts.  

 

Det som Revisor D såg som intressekonflikt i sitt arbete orsakades av budgivningar och 

offerter på revisionsarbetet. För att få uppdrag gick revisionsbyråer ner så pass mycket i pris 

på själva revisionen att själva utförandet av revisionen blev lidande. ”Man gör inte det arbete 

man borde göra för att kunna granska företaget på ett rätt sätt”. 

 

Enligt Revisor D finns det också en jävsituation som inte många funderar på. De små 

företagen med en företagsledare som kanske även är VD, som sitter ensam i styrelsen och har 

dessutom alla aktier, beslutar ensam på bolagsstämman. En revisor ska göra en 

revisionsberättelse, lämna den till bolagsstämman som då ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet. I 

ett fall där företagsledaren också är styrelsen och ensam aktieägare uppstår en jävsituation 

precis som när revisor ska granska sitt eget arbete.  

4.5 Revisor E 

Revisor E har tio års erfarenhet som auktoriserad revisor på en stor revisionsbyråkedja med 

positionering runt om i Sverige. E avslutade sin karriär år 1992 för att gå vidare i en position 

med nära anknytning till revisionsbranschen. Under sin tid som revisor tog Revisor E hand 

om olika klienter, från stora börsnoterade bolag till små aktiebolag. I arbetet ingick det både 

renodlad revision, men även konsultuppdrag och så kallade kombiuppdrag. 

4.5.1 Oberoende 

Revisor E definierar oberoendet med att revisorn inte ska vara jävig. Med det menas alla typer 

av jäv, från juridiskt jäv till det som kallas delikatessjäv, alltså situationer där det handlar om 

känsla eller tillit. ”Oberoenderegelverket handlar mycket om att man inte ska kunna sitta på 

flera stolar, man ska inte utföra saker som man sedan själv ska granska”. Det är främst i 

fåmansbolag som oberoendet är svårt att bibehålla, menar Revisor E. I dessa bolag är ägaren, 

styrelsen och VD samma person. Det innebär att du tillsätts av ägaren för att sedan granska 

denna person i rollen som VD och styrelse. Det kan vara bekymmersamt enligt E, som 

förstärker med att tillägga: ”du biter inte den hand som föder dig”. 

 

Den allmänna gränsdragningen mellan revision och konsultuppdrag tycker inte Revisor E är 

svår. I de mindre bolag kan dessutom kombiuppdrag utföras, som innebär att gränsen mellan 
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de två tjänsterna är rörlig. Det svåra med oberoendet är att kunna stå för sina åsikter även om 

det inte är alltid med linje för vad ägaren, styrelsen och VD tycker. 

4.5.2 Revision av internkontroll 

Enligt Revisor E innebär internkontroll att det finns fyra ögon som bevakar allting som sker i 

företaget.”Att i varje del i det som sen slutförs i en revisionsberättelse, från första transaktion 

eller första affärshändelse, ska det vara transparens”. Med det menar E att om denna 

transparens existerar har företaget en bra internkontroll. Detta kan dock vara problematiskt i 

ett litet företag, främst för att de fyra ögonen som ska bevaka alla händelser inte existerar. Det 

är då viktigt för en revisor att förstå och uppmärksamma det enligt Revisor E, eftersom då kan 

specifika delar i rutiner granskas. 

 

Vid internkontroll granskas företagets interna rutiner. Revisor E menar att det kan vara svårt 

att låta bli att nämna de förbättringar som företaget kan göra i sin interna kontroll efter att 

granskningen har genomförts. När E var verksam i branschen kunde revisorer skriva i sina 

PM precis hur det skulle förbättras: ”Det har ju skärpts upp. Idag är det inte så där självklart 

att man ska tala om att så här ska ni göra eller så där borde ni göra, eftersom då ska man ju 

gå in och granska de här rutinerna på nytt. Då har man ju själv skapat dem”. Enligt Revisor 

E är internkontroll en av de grundläggande pelarna eftersom det underlättar granskningen. 

Istället för att granska och pricka varenda kundfordring, som ett exempel, kan revisor gå in 

och titta på ett system som skapade dessa kundfordringar och avgöra om systemet är 

tillförlitligt. Enligt E är internkontroll till för att skydda både VD och de anställda. ”Det vill 

säga att säkra att det finns rutiner som gör att ingen anställd oskyldigt kan bli pekad på som 

en bov”. Med det menar E att internkontroll säkerställer att rutiner i ett företag följer 

regelverket som finns. 

4.5.3 Intressekonflikt 

Då Revisor E var verksam som revisor var konsulttjänsterna integrerade med 

revisionstjänsterna enligt E. Dock påpekar E under intervjun att det har blivit bättre på senare 

tid just tack vare skandalerna inom revisionsbranschen. Inom sitt nuvarande yrke kommer E i 

nära kontakt med revisionsbranschen och menar att vissa byråer tackar nej till att lämna 

offerter för revision på grund av de konsultuppdrag som redan utförs till samma företag, även 

om revisor befinner sig på en annan ort än kontoret som utför konsultuppdrag. ”Tack vare 

koden för bolagsstyrning har man ju haft de här frågorna i fokus”. 

 

De påskrivande revisorerna är de som tar ansvaret för uppdraget enligt E. Alltså är det inte 

byråer som är ansvarstagande. Det kan dock bli svårt som revisor i små bolag. Enligt Revisor 

E kan en revisor på ett litet företag utsättas för stor press på grund av att den som har utsett 

dig, ägaren, som betalar revisorn är också den som du ska granska, styrelse och VD. 

Konsultuppdrag är ju något som ska överlämnas till styrelsen och då får inte revisor vara med 

och påverka på något sätt.  
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5. Analys 
 

I detta kapitel analyserar författarna det empiriska materialet genom att jämföra det med den 

teoretiska referensramen. Kapitlet delas in i samma underrubriker som återfinns i 

empirikapitlet för enklare överskådning.  

5.1  Oberoende 

DeAngelo (1981) menar att revisorn ska anmärka på alla eventuella överträdelser i de 

finansiella rapporterna eller i styrelsens arbete. Det ska finnas incitament för revisorn att tala 

sanning, även om den är negativ från företagsledningens synvinkel (ibid). Detta stämmer väl 

överens med Revisors A definition av oberoendet. A menar att revisorn inte ska bli påverkad 

av något annat i sitt arbete än regelverket samt upprätthålla sitt oberoende oavsett 

omständigheterna från utomstående betraktarnas ögon. Enligt Diamant (2004) kan revisorer 

öka förtroendet till den granskade verksamheten genom förmågan och viljan att göra sina 

bedömningar och beslut oberoende. Revisor D menar dock att revisorn redan är insatt i 

företagets angelägenheter. Det kan vara incitament för oberoendet att bli ifrågasatt. Revisor B 

säger att det finns drivkrafter för revisorer att tänja på reglerna för att inte förlora en klient 

som driver in intäkter. Det förklarar Nelson (2006) med att revisorer känner pressen på sig att 

förse kunder med fullständig information för att fortsätta få betalt för revisionsarbetet och 

konsulttjänsterna samt få fortsatta uppdrag. Genom att tänja på reglerna för att behålla gamla 

kunder med nya uppdrag kan oberoendet vid revision skadas anser författarna. Det kan kanske 

ske omedvetet från revisorns sida, samtidigt som att gränsen för vad som är revision och 

konsultation kan vara tunn. 

 

Hemraj (2002) och FAR (2008) är eniga om att speciella kontroller och goda rutiner bör 

utvecklas på revisionsbyråer för att försäkra att objektiviteten och oberoendet upprätthålls. På 

arbetsplatsen där Revisor A var verksam fanns liknande metoder för att minimera risken för 

beroendet. Det måste tilläggas att Revisor A lämnade yrket för fem år sedan och författarna 

kan därför inte veta huruvida dessa metoder för att minimera risken för beroendet har 

utvecklas och hur dessa ser ut på andra revisionsbyråer. Revisor C påpekade att det finns en 

gråzon mellan revision och konsultation samt upprätthållande av oberoende. En revisor 

lämnar ofta anvisningar och svarar på frågor gällande regler, rekommendationer i konkreta 

situationer enligt FAR (2008), vilket medför självgranskningshot.  

 

En revisor kan inte agera på ett förtroendegivande sätt enligt Moberg (2006) om det finns risk 

för självgranskningshot. Författarna anser att om en revisor inte vet var gränsen mellan 

konsultation och revision går kan inte självgranskningshotet fastställas, vilket gör 

granskningen i sig osäker. Är självgranskningshotet fastställd kan en revisor vara medveten 

om det vid revisionen och vidta åtgärder. För att undvika självgranskningshot är det ytterst 

viktigt för en revisor att följa revisorsetiken enligt Revisor D. Problemet uppstår när det 

handlar om mindre företag som inte har egen kunnig ekonomiavdelning. Revisor E uttryckte 

att så kallade kombiuppdrag kunde utföras i de mindre företagen. E påpekar dock att det svåra 

med oberoendet är att stå för sina åsikter som revisor om det inte alltid är med linje med vad 

det mindre företagets ägare, styrelse och VD tycker. Dessa kan i vissa fåmansbolag vara 

samma person. Utförs revision åt ett mindre företag kan det konstateras att revisorns jobb inte 

förväntas sluta vid själva granskningen. Små företag ser revisorer som kunskapskälla och 

tillgång. Det blir alltså upp till revisorn att dra den gränsen för sina klienter.  
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5.2 Revision av internkontroll  

Revision av internkontroll ska se till att den interna kontrollen finns och är i funktion enligt 

Revisor A. Revisionen ska då säkerställa att företaget hushåller med kostnader, intäkter, 

skulder och tillgångar menar Revisor B. Den viktigaste uppgiften vid revision av 

internkontroll enligt Revisor C är att granska företagets rutiner. Dessa rutiner är till för att 

säkerställa att det inte förekommer några oegentligheter. Internkontroll innebär att det finns 

fyra ögon som bevakar allting som sker i företaget uttryckte Revisor E. I små företag 

förekommer det i princip ingen internkontroll enligt Revisor D, det kan bero på att det inte 

finns någon som kan utföra kontrollerna.  

 

Vid revision av internkontroll kan samma oberoende problem dyka upp. Var går gränsen 

mellan konsultation och revision vid revision av internkontroll är också en av de större 

frågorna. Sutton (1997) är en av de forskarna som ställer sig frågande mot att en oberoende 

revisor kan ge råd och rekommendationer för den interna kontrollen och sedan kunna 

genomföra en uppriktigt oberoende revision på samma interna kontrollsystem. Enligt 

författarna krävs det att någon inom klientföretaget är ansvarig för internkontrollen. Detta för 

att en oberoende revision ska kunna genomföras och inga självgranskningshot ska kunna 

uppstå i samband med revisionen.  

 

Författarna anser att en revisor som granskar internkontroll ska också ha rätt kompetens för att 

säkerställa revisionen. Revisor A menar att internkontroll är ibland mycket komplicerad och 

kräver extern kompetens för att öka chanserna att upptäcka felen. Under intervjuerna framgick 

det inte huruvida den särskilda kompetensen fanns på de intervjuade revisorernas före detta 

arbetsplatser. Enligt FAR (no date) ska ytterligare åsikt tas in vid oberoendehot exempelvis en 

revisor på samma byrå, detta kan genomföras på större byråer. På mindre revisionsbyråer kan 

detta vara något svårare då det inte finns någon som har den kompetensen. Revisor B 

betonade dessutom att det inte finns någon tydlig gräns mellan revision och konsultation vid 

internkontroll. Det kan liknas vid att revisor får olika roller, identiteter, vid revision av 

internkontroll. Enligt Hall (1972) definieras identitet till hur personen uppfattar sig själv i en 

viss miljö. Alltså kan en revisor uppfatta sin roll på olika sätt beroende på vad som förväntas 

av denne.  

 

Hall (1972) menar att det finns tre komponenter i en persons sociala position. Den första är 

strukturella krav, som normer och förväntningar samt ansvar. Den andra är hur individen 

uppfattar sin egen roll, alltså hur personen tror att denne borde tänka och agera i sin position. 

Den tredje är hur en individ förväntas att agera i en viss position i överrensstämmelse med 

organisationens normer. Författarna anser att en revisor ska jobba efter de etiska yrkesreglerna 

som sätter normer för arbetet samt det ansvaret revisorn har inför aktieägarna. De 

auktoriserade revisorerna respresenterar dessutom sig själva, de har en viss uppfattning på hur 

personen i liknande roll ska agera i yrkeslivet. Revisionsbyråer har egna regler, normer och 

förväntningar på revisorns agerande, eftersom de representerar byråerna vid revision och 

konsultation. Utifrån det bildas också ett beteendemönster hos revisorn i specifika situationer. 

Det innebär att revisorer kan agera olika beroende vilka byråer de jobbar för, vilka företag de 

reviderar samt egna erfarenheter. 
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5.3 Intressekonflikt 

Moore et al (2006) menar att oberoendet ifrågasätts på grund av att revisionsbyråerna 

tillhandahåller konsulttjänster utöver revisionen till sina revisionsklienter. Flera studier visar 

på en uppfattning av att revisorns oberoende påverkas negativt när denne utför konsulttjänster 

utöver revisionsuppdrag enligt Brandon et al (2004). Alla intervjusubjekt har uttryckt att det 

på samtliga arbetsplatser utfördes revisionsarbete hand i hand med konsultationen. Några av 

dem har även sagt att det förekommer så kallade kombiuppdrag, en kombination mellan 

revision och konsultation. Endast Revisor B var den som inte utförde konsulttjänster för sina 

revisionskunder, vilket förklarades med att det handlade om kunder som var stora 

börsnoterade bolag. Att behovet av konsultation hos de stora företagen är mindre beror främst 

på att de har egna ekonomiavdelningar med stor internkompetens. Detta bekräftades av övriga 

intervjusubjekt.  

 

Att tillhandahålla konsulttjänster och revision till sina kunder medför självgranskningshot 

som författarna har konstaterat tidigare. Revisor D menar dock att det är viktigt att hjälpa 

småföretagare, eftersom dessa inte har någon annan att vända sig till. De revisorer som 

tillhandahåller konsulttjänster och revision kan känna stora förväntningar. Dessa 

förväntningar kommer från olika parter som revisionsklienter (aktieägarna), revisionsbyrå, 

revisionsföretagets VD och styrelse, FAR SRS, andra revisorer samt sig själv. Detta medför 

en rollkonflikt hos revisorer. Biddle (1986) menar att fler tydliga med oförenliga 

förväntningar leder till motstridande påtryckningar på individen, därtill uppkommer 

rollkonflikter. Rollkonflikter medför dålig arbetsinsats, dämpad engagemang gentemot 

arbetsgivaren och organisationen samt högre grad av arbetsplatsolyckor och uppsägningar 

skriver Biddle.  

 

Revisor A menar att på alla revisionsbyråer förekommer lönsamhetskrav med strävan efter att 

behålla och skaffa nya klienter. Det kan ses som ett otydligt organisationsmål. Enligt Ekstam 

(2004) skapar luddiga mål, normer, roller och regler grogrund för konflikter. Revisor A 

påpekar att under sina verksamma år hände det att revisorer sträckte sig långt för att inte 

förlora klienter, dock aldrig så långt som att ”prostituera” sig. Pressen att inte förlora klienter 

kan medföra att revisorer på samma byrå tävlar mot varandra. Ekstam (2004) menar att tävlan 

mellan människor i samma organisation har en icke-produktiv effekt och skapar konflikter. 

Inte minst handlar det då om rollkonflikter enligt författarna. Hur långt får en revisor sträcka 

sig för att inte förlora kunden och hur påverkar det oberoendet och revisionen?  

 

Revisor D har inte upplevt ett tvång att sälja konsulttjänster till sina revisionsklienter, utan det 

var klienten själv som vände sig till D för att få hjälp. Intressekonflikten har alla intervjuade 

revisorer påstått hanteras internt inom revisionsbyråer. Revisor A menar dock att för att 

undvika intressekonflikter ska en revisor ha stark yrkesetik. Då människan enligt Ekstam 

(2004) styrs på både känsla och förnuft kan det ifrågasättas huruvida en revisor drivs av de 

etiska yrkesreglerna med hjälp av känslan eller förnuftet. För att undvika rollkonflikter ska det 

alltså finnas en balans mellan känsla och förnuft. En revisor ska kunna agera efter sitt förnuft 

med hjälp av de grundregler som finns för revision och oberoende. Det ska dock finnas en 

fingertoppskänsla hos revisorn som säger till när något inte går rätt till och att oberoendet kan 

ifrågasättas.  
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6. Slutsats 
 

Detta kapitel redogör för författarnas slutsatser och ger svar på den forskningsfrågan 

författarna ställde sig i början av processen. Därefter ges förslag till fortsatt forskning i 

ämnet.  

 

Vilka konfliktstrategier tillämpas av revisorer för att reducera alternativt förebygga 

intressekonflikter vid revision av internkontroll? 

 

Författarna kan konstatera att revisionskonflikter beror på revisorns interna rollkonflikter. 

Dessa rollkonflikter har sin grund i att revisorer utsätts för höga förväntningar från olika 

parter i branschen. Revisionsklienter förväntar sig att revisorerna ska agera konsulter 

samtidigt som vissa revisionsbyråer kräver en god försäljning av konsulttjänster. Revisorns 

viktigaste roll ska enligt yrkesetiken vara revision. Dessa förväntningar skapar rollkonflikter 

hos revisorer. Revisorns oberoende skadas då av dessa förväntningar och rollkonflikter. 

Författarna anser att det måste finnas ett sätt att hantera rollkonflikterna för att stärka 

revisorns oberoende inte bara genom ett regelverk, men även genom byråinterna åtgärder, för 

att revisorns viktigaste roll ska stärkas.  

 

Eftersom värderingar utgör grunden för bedömningar av vad som är rätt eller fel används de 

också som en moralisk eller etisk kod. Revisorns etik som flera av intervjusubjekten har talat 

om ligger till grund för värderingar. En revisors värderingar påverkar dennes val och 

handlingar. Även yrkesetiken utgörs av värderingar och normer inom en yrkesgrupp och är 

grunden för yrkesutövningen. Värderingar ska alltså vara grunden för hur en revision 

genomförs. Det ska inte bara vara en försäkring för klienten, utan även ett stöd för revisorn. 

För att värderingarna ska fungera som ett stöd ska de vara tydliga för att undvika 

rollkonflikter. Istället för att lägga fokus på försäljning av konsultuppdrag bör revisionsbyråer 

fokusera på att ha starka värderingar inom byråns organisation och vid revision.  

 

Rollkonflikter kan alltså orsakas av värderingar och kan därför antas kunna lösas med hjälp av 

dessa. De konflikthanteringsstrategierna som en revisionsbyrå väljer att använda sig av vid 

lösning av intressekonflikter kan utgå från de värderingar som revisorer har på den specifika 

revisionsbyrån. Klargörs värderingar på ett tydligt sätt på en arbetsplats kan en 

intressekonflikt mellan revisorns olika roller minskas ytterligare. Tydliga värderingar kan 

även klargöra hur långt en revisor kan sträcka sig för att tillfredställa klienten men samtidigt 

behålla sitt oberoende. Vilken kompetens en revisor ska ha vid specifika uppdrag, exempelvis 

vid revision av internkontroll, kan också fastställas med hjälp av värderingarna. Författarna 

vill härmed klargöra att revisionsbyråns värderingar bör grundas på gällande lagstiftning och 

yrkesetiska regler. 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Författarna har valt att undersöka före detta revisorer i sin studie. Vissa av dem har inte varit 

verksamma på över fem år och har därför aldrig jobbar under exempelvis Koden. Det skulle 

vara intressant att undersöka hur verksamma revisorer förhåller sig till intressekonflikter.  

 

Ytterligare ett intressant ämne inom revision just nu är revisionspliktens anskaffande. Därför 

skulle det vara intressant att undersöka om avskaffandet av revisionsplikten kan leda till 

förändring av intressekonflikter mellan revisions- och konsultationsuppdrag.  

 



 25 

Under studiens gång framgick det att det finns en annan typ av jävssituation. Vid revision av 

små aktiebolag, där företagsledaren också är styrelsen, VD och ensam aktieägare ska en 

revisor göra en revisionsberättelse, lämna den till bolagsstämman som då ska bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet. Företagsledaren beviljar då sig själv ansvarsfrihet, det vill säga att samma 

problematik uppstår som när en revisor granskar sitt eget arbete. Hur kan denna problematik 

komma till rätta?  
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Bilaga 1.  Intervjuguide 
 Hur länge arbetade Ni som revisor?  

 Var Ni auktoriserad eller godkänd revisor? 

 Hur länge sedan var det Ni slutade arbeta som revisor? 

 Vilken arbetsort och arbetsplats arbetade Ni på (liten eller stor arbetsplats/stad)?  

 Hade Ni många eller få klienter?  

 Vilka typer av tjänster utförde Ni?  

 Hur skulle Ni definiera oberoende?  

 Vilka anser Ni är de övergripande/största problemen som gör att revisorns oberoende 

ifrågasätts? 

 Upplevde Ni några specifika situationer då det var svårt att veta vad man fick göra, 

och inte fick göra, med tanke på oberoendet? Förklara. 

 Vad anser Ni är den viktigaste uppgiften för en revisor vid en revision av den interna 

kontrollen? Motivera. 

 Var anser Ni att gränsen går mellan revision och konsultation vid revision av 

företagets interna kontroll?  

 Vilka förväntningar upplevde Ni att det fanns på Er vid revision av internkontroll? Hur 

hanterade Ni dessa förväntningar?  

 Hur vanligt var det att konsulttjänster utfördes för befintliga revisionsklienter? 

 Vidtog Ni några speciella åtgärder för att en intressekonflikt mellan revisions- och 

konsultuppdrag inte skulle uppstå? Utveckla.  

 Hade Er revisionsbyrå några speciella regler eller normer om hur intressekonflikter 

skulle hanteras? Utveckla.  

 Hur nära kontakt hade Ni med era kollegor som utförde konsultuppdragen åt era 

revisionsklienter samtidigt som själva revisionen pågick? Handlade det om formell 

eller informell kontakt? Hur hanterade Ni denna kontakt?  

 Var låg Er lojalitet vid revisionsuppdrag? Skiftade lojaliteten beroende på uppdraget? 

 Vilka råd ger Ni till nyligen påskrivna revisorer som kan hamna i en situation där de 

ska revidera resultatet av en kollegas konsultuppdrag. Hur bör de förhålla sig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


