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Sammanfattning  
 
Diskussionen om revisorers oberoende är idag mycket aktuell. På grund av bland annat 
Enron � skandalen har oberoendefrågorna aktualiserats ytterligare. Från och med 1 
januari 2002 har en lagstiftad analysmodell införts som syftar till att revisorn inför varje 
uppdrag tvingas ta ställning till olika oberoendehot. Denna analysmodell lämnar dock i 
vissa fall utrymme för revisorns egna tolkningar och därmed kan den uppfattas olika 
mellan olika revisorer. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur revisorer i stora 
och små revisionsbyråer tolkar scenarier gällande oberoendet, där scenarierna är 
framtagna ur analysmodellen. Syftet var också att beskriva de undersökta revisorernas 
syn på hur deras dubbla roll som granskare och rådgivare påverkar deras oberoende 
ställning och beskriva hur analysmodellen påverkat deras syn på oberoendefrågor. 
Sedan analyserades om det fanns några skillnader mellan stora och små revisionsbyråer. 
För att besvara våra syften genomförde vi en surveyundersökning i tre stora och tre små 
revisionsbyråer. Resultatet i vår scenarioundersökning visar att de små 
revisionsbyråerna avsade sig fler uppdrag än de stora. Undersökningen visar att vissa av 
oberoendehoten lämnar större utrymme för revisorernas egna tolkningar än andra. 
Revisorerna vet att deras dubbla roll som granskare och rådgivare kan vara ett hot mot 
deras oberoende ställning men på grund av att de är väldigt beroende av sina klienter 
försöker de komma runt detta problem. Undersökningen visar också att analysmodellen 
har medfört att revisorerna tänker mer på oberoendefrågorna detta mycket på grund av 
att de inför varje uppdrag måste dokumentera sina ställningstaganden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Abstract 
 
The discussion about auditor independence is very timely. The scandal of Enron has 
brought this discussion even more up to date. As of 1, January 2002, an analysis model 
was introduced, which means that an auditor has to consider different threats against 
auditor independence. This analysis model, in some cases leaves more room for the 
auditor´s own interpretation and it can lead to different understandings between 
auditors. The purpose of this essay is to investigate how auditors in large and small 
audit firms interpret various scenarios regarding independence, where the scenarios are 
developed from the analysis model. The purpose was also to describe the investigated 
auditors´ opinion of their double role as both an examiner and adviser and how this is 
affecting their independence, and describe how the analysis model has affected their 
opinion in questions regarding independence. An analysis was then made to see if there 
were any differences between large and small audit firms. For this purpose, we made a 
survey in three large and three small audit firms. The result from our scenario 
investigation shows that small audit firms refused more jobs than large ones. Our 
investigation shows that some of the threats against auditors´ independence leave more 
space for the auditors´ own interpretation than others. The auditors know that their 
double role as both examiner and adviser can be a threat against their independence, but 
because of their dependency on their clients they try to eliminate these threats. The 
investigation also shows that the analysis model has led to more thinking about 
questions in connection with independence, to a larger extent because of the 
documentation the auditor has to provide regarding his standpoints before every job. 
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1. Inledning 
 
I inledningen kommer vi att ta upp revisionens utveckling och revisionsbyråernas ökade 
konsulttjänster. Vi diskuterar också analysmodellen och hur stora och små 
revisionsbyråer försöker eliminera oberoendehot. Vi problematiserar sedan fram vårat 
syfte. 
 
1.1 Revisionens utveckling 
 
Moberg (1986) menar att redan i 1800 � talets slutskede infördes bestämmelser om 
revision i aktiebolagslagen. Revisorns roll och ställning har sedan förändrats genom 
åren. Detta på grund av utökad lagstiftning och nya utarbetade rekommendationer. 
Revisorns uppgift är idag enligt FAR (2002b) att kontrollera företagens årsredovisning, 
räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.  
 
Cassel (1996) menar att en revisors uppgifter idag även innefattar konsultationer av 
olika slag. Det faktum att revisorns arbetsuppgifter innefattar konsultationer är i 
normalfallet helt i enlighet med den granskades önskan. Dels förväntar sig den 
granskade att revisorn ska ge viss rådgivning löpande som en naturlig del av 
granskningsinsatser, dels vill klienten ha särskilt beställda konsultinsatser. Detta är 
enligt Cassel (1996) något som aktualiserar frågor om  oberoendeproblem. 
 
1.2 Revisorernas konsulttjänster, ett hot mot oberoendet? 
 
Enligt FAR (2002a) är en revisors uppgift inriktad på att granska årsredovisningar och 
räkenskaper. Sühl (2001) menar att idag har revisorn inte bara en kontrollerande roll 
utan också en konsulterande vilket innefattar rådgivning vid olika företagsproblem. 
 
Enligt Langsted (1999) är kompetens och oberoende två nyckelord som revisorsyrket 
bygger på. Dessa två nyckelord är nödvändiga för att ge en ökad trovärdighet åt 
årsredovisningen. Meningen är att omvärlden ska få en högre grad av förtroende för den 
angivna årsredovisningen när revisorn har försett den med sin påteckning. Det finns två 
huvudförutsättningar för att trovärdigheten ska öka genom revisorns påteckning, den 
första är revisorns kompetens det vill säga att revisorn har en sådan kompetens att han 
eller hon klarar av att kontrollera, analysera och värdera klientens upplysningar för att 
sedan utifrån sina egna yrkesmässiga erfarenheter kunna bilda sig en uppfattning om 
riktigheten i dessa. Den andra huvudförutsättningen för att öka trovärdigheten är att 
revisorn kan utföra dessa kontroller och värderingar på ett oberoende sätt. 
 
Revisorns oberoende är ett område som har diskuterats länge och diskussionen tog 
ytterligare fart vid �Enron-skandalen� i USA. Till en början handlade �Enron-
skandalen� inte mycket om revisorernas roll. Men efter ett tag började även revisorernas 
roll ifrågasättas i media och av andra kommentatorer. Media menar att bakom alla dessa 
misslyckade revisioner finns en uppsättning affärsrelationer som kompliceras av 
intressekonflikter. En intressekonflikt är att i teorin utses ett företags revisorer 
självständigt av aktieägarna medan de i praktiken utses av företagsledningen vilka de 
sedan står i tacksamhetsskuld till. Ett annat problem är att revisionsbyråer ofta säljer 
konsulttjänster till revisionsklienter det vill säga externa revisorer kan hyras in som 
chefer eller internrevisorer på klienternas företag. Detta kan medföra att revisionsbyrån 
blir försiktigare i sin granskning av företaget i rädsla för att tappa en lönsam kund. 
Vidare har det en påverkande faktor på revisorns oberoende ställning gentemot 
företaget. (Balans, nr 2, 2002) 
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Hallselius (2002) menar att de frågor som har tagits upp efter Enron - skandalen finns 
det all anledning att ta upp även i Sverige. Hur oberoende och kritiska kan revisorerna 
egentligen vara gentemot de företag som köper kringtjänster och konsulttjänster som är 
värda betydligt mer än revisionsarvodena. Det är nämligen i revisionens gränsland med 
till exempel tjänster som skatteupplägg, rådgivning vid företagsaffärer och 
börsintroduktioner samt andra finansfrågor som risken att en intressekonflikt uppstår är 
som störst. Samtidigt är det tjänster som företagen efterfrågar och där revisionsbyråerna 
har ett övertag att sälja in sina tjänster.  
 
Langsted (1999) anser att oavsett åt vilket håll i världen vi vänder oss, oavsett hur 
lagstiftningen och regelskrivningen ser ut i det enskilda landet, har det under de senaste 
25 åren varit en våldsam expansion inom rådgivningsområdet. Inte bara de stora 
internationella revisionsföretagen erbjuder rådgivning, också revisorn i minsta småstad 
erbjuder och lämnar rådgivning. Förhållandet mellan revision och rådgivning kan 
kanske bäst illustreras med Shells slogan: �Vi säljer också bensin�. Ett budskap som för 
25 år sedan skulle varit ganska svårförståeligt. Faktum idag är att den lokala 
bensinstationen får 70 procent av sin omsättning från att sälja kiosk och dagligvaror. 
Kanske kommer revisionsbyråerna också snart att skriva på brevpapperet: �P.S. Vi kan 
också utföra revision�.  
 
1.3 Är analysmodellen lösningen på oberoendeproblemet? 
 
Enligt Hallselius (2002) är det idag snarare regel än undantag att företag köper 
konsulttjänster från samma revisionsfirmor som reviderar dem. Detta är ett arrangemang 
som passar båda parter. Revisorerna finns på plats, de känner beslutsfattarna och de kan 
verksamheten. Och deras organisationer besitter efterfrågad kompetens på en rad 
områden. Men i efterdyningarna av skandalen i Enron har revisionsfirmornas dubbla 
roll som granskare och rådgivare hamnat i fokus. Langsted (1999) menar att revisorn 
inte får vara lierad med företaget på ett sådant sätt att han eller hon inte ger en 
oberoende och opartisk bild av företaget. En svår fråga är hur revisorn ska bete sig för 
att vara oberoende. Det finns ingen vetenskaplig undersökning som slår fast när en 
människa är oberoende. Inte heller finns det något som säger att en person kan befinna 
sig i ett absolut objektivt tillstånd av opåverkbarhet av annat än det konkreta uppdragets 
problemställningar och upplysningar.  
 
Levitt (2000) menar att alltför många revisorer inte bedöms på grundval av sin förmåga 
att göra en god revision, utan på hur väl de kan marknadsföra sina firmors icke-
revisionstjänster. Under det här trycket och den här fokuseringen på kortsiktiga resultat,  
är det viktigare än någonsin att värna om revisorns oberoende 
 
Arncoff (2000) menar att om inte problemet med revisorernas dubbla roller beaktas 
kommer detta att leda till en ohållbar situation, där revisorns oberoende och opartiskhet 
starkt kan ifrågasättas. Revisorerna har dock hävdat att de nya kringtjänsterna utanför 
den lagstadgade revisionen har en mycket nära anknytning till kärnverksamheten 
revision och är ett resultat av efterfrågan på sådana tjänster från kunderna. 
 
Enligt Sühl (2001) hamnar verksamheten som är utöver det vanliga revisionsarbetet ofta 
i konflikt med och anses ha en negativ effekt på revisorernas oberoende ställning. På 
grund av att revisorernas oberoende ställning har ifrågasatts infördes den 1 januari 2002  
en lagstadgad analysmodell. Enligt den nya lagen finns ett utryckligt krav på att 
revisorn skall vara opartisk och självständig. Alla revisorer ska vara skyldiga att inför 
varje uppdrag pröva om det finns några omständigheter som kan rubba förtroendet för 
deras oberoende. De oberoendehot som revisorerna måste ta ställning till är 
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egenintressehotet, självgranskningshotet, partställningshotet, vänskapshotet och 
skrämselhotet. Om det inte går att eliminera hotet mot oberoendet är revisorn skyldig att 
avstå från uppdraget. Den största nyheten i förhållande till tidigare lagstiftning är att 
denna självprövning sker efter lagfäst analysmodell. Allt måste dessutom dokumenteras 
på ett sådant sätt att det är möjligt att i efterhand konstatera vilka överväganden som har 
gjorts. Analysmodellen bygger på en rekommendation från FEE (Fédération des Experts 
Comptables Européens), revisionsbranschens europeiska bransch � och 
lobbyingorganisation. 
 
Hur väl dessa oberoendehot kan elimineras kan vara beroende av storleken på 
revisionsbyrån. Enligt FAR (2002c) har stora revisionsbyråer mer resurser att tillgå 
inom byrån och de kan därför lösa mer av dessa obeoendeproblem genom byråinterna 
åtgärder. De små revisionsbyråerna får istället lösa dessa problem genom externa 
åtgärder som exempelvis att koppla in fristående revisorer eller genom andra 
samarbetsåtgärder. 
 
Det är ändå inte säkert att denna analysmodell leder till en lösning av problemet med 
revisorns oberoende. Det kanske bara är gamla principer som nu blivit lagstiftade och 
problemet med konflikten mellan revision och rådgivning kvarstår. Påverkar denna 
lagstiftning verkligen revisorerna på något sätt eller tolkas den olika beroende på vilken 
revisor som är involverad? Har storleken på revisionsbyrån någon betydelse för hur 
denna lagstiftning tolkas?  
 
1.4 Syfte  
 
Vårt syfte är att 
 
• Undersöka hur revisorer i stora och små revisionsbyråer tolkar scenarier gällande 

oberoendet, där scenarierna är framtagna ur analysmodellen 
• Beskriva de undersökta revisorernas syn på hur deras dubbla roll som granskare och 

rådgivare kan påverka deras oberoende ställning 
• Beskriva hur analysmodellen påverkat revisorernas syn på oberoendefrågor 
 
Vi ska sedan analysera om det i ovanstående avseenden finns skillnader mellan de stora 
och de små revisionsbyråerna 
 
1.5 Definitioner 
 
Med små revisionsbyråer avser vi byråer som inte ingår i en kedja och som har mindre 
än fem kvalificerade revisorer. 
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2. Metod  
 
I metodkapitlet beskriver vi först vår övergripande ansats, sedan tar vi upp vår 
datainsamlingsmetod. Vi beskriver också vår analysmetod och sedan de problem som vi 
stött på under arbetets gång. 
 
2.1 Övergripande ansats 
 
Vi har i tidigare kurser i redovisning kommit i kontakt med revisorns oberoende. Efter 
den uppmärksamhet kring ämnet som skapats efter bland annat Enron - skandalen har 
ämnet dragits till sin spets. Revisorns dubbla roll har också varit ett ämne som 
debatterats intensivt i massmedia i samband med den nya lagstagade analysmodellen 
som infördes 2002. Med anledning av vårt gemensamma intresse för redovisning och 
revision föll det sig naturligt att undersöka dessa problem närmare. Vi studerade först 
relevant teori inom ämnesområdet för att sedan utföra empiriska undersökningar som 
kopplas samman med teorin för analys och slutsatser processen är således deduktiv. Vi 
har i vår undersökning sökt efter förståelse för hur och varför de olika revisorerna tolkar 
våra scenarier på ett visst sätt. Vi har också givit de intervjuade revisorerna en möjlighet 
att förklara hur och varför någonting förhåller sig på ett visst sätt. Vi har i vår 
undersökning ett analytiskt synsätt på grund av att vi ville möjliggöra generaliseringar 
och hitta mönster för hur stora och små revisionsbyråer tolkar våra scenarier. 
Scenarioundersökningen sammanfattas sedan i en tabell där det visas vilka revisorer 
som accepterar och inte accepterar uppdragen, detta är ett sätt att få en övergripande 
bild över scenarierna. 
 
Enligt Holme och Solvang (1991) har kvantitativa metoder sin styrka främst i att de kan 
förklara olika företeelser. Under vissa förutsättningar är den information som insamlats 
även representativ för andra enheter än de som undersökts vilket medför en möjlighet 
att hitta mönster i de undersökta enheterna. När vi utförde vår undersökning använde vi 
oss av ett kvantitativt angreppsätt eftersom vi strävade efter att ge en så god beskrivning 
som möjligt och för att vi ville se om det fanns något mönster för hur stora och små 
revisionsbyråer tolkade våra frågeställningar. 
 
2.2 Datainsamlingsmetod 
 
Vi började med litteraturstudie för att hitta relevant och aktuell information inom 
området. Vi sökte på Luleå tekniska universitets bibliotek och Skellefteå stadsbibliotek. 
Vi sökte där i databaserna Libris, Business Source Elite, Econlit och Emerald. Vi 
använde sökorden revisorns oberoende, analysmodellen, auditors independence, 
accounting independence. Målet var att hitta böcker, vetenskapliga artiklar och 
rapporter som passade vår undersökning. Vi har i vår undersökning valt att utföra en 
surveyundersökning i sex olika revisionsföretag. För att svara på vårt syfte valde vi att 
undersöka företagen med hjälp av personliga intervjuer. Vi valde tre stora 
revisionsbyråer och tre små revisionsbyråer i Skellefteå, detta på grund av att vi är 
bosatta där och vi ville utföra personliga intervjuer för att se om det fanns några 
skillnader i deras sätt att tolka våra scenarier samt deras syn på den dubbla rollen och 
analysmodellen. Vi valde tre stora och tre små revisionsbyråer för att det gav oss 
empiriskt material som gjorde det möjligt att analysera fram eventuella skillnader. Vi 
sökte personligen upp byråerna för att bestämma en tid för intervju med godkänd eller 
auktoriserad revisor. Vid intervjuerna fördes minnesanteckningar som samanställdes 
direkt efter intervjutillfället. 
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2.2.1 Intervjuer 
 
Vi ville i vår undersökning visa på om det fanns skillnader i stora och små 
revisionsbyråers sätt att tolka regler och rekommendationer kring revisorns oberoende. 
Vi valde därför att  ta fram olika scenarier ur analysmodellen för att sedan låta revisorer 
tolka dessa. Vi ansåg att scenarier var ett bra sätt för oss att få de tillfrågade revisorerna 
att ge en ärlig och korrekt bild över hur de tolkar analysmodellens fem oberoendehot.  
 
Vi började med att uppsöka en erfaren auktoriserad revisor för att ta fram lämpliga 
scenarier ur analysmodellens fem oberoendehot som är egenintressehot, 
självgranskningshot, partställningshot, vänskapshot och skrämselhot. Därefter 
granskades dessa scenarier av våra kurskamrater samt av vår handledare. Några mindre 
ändringar gjordes och sedan kontaktades revisionsföretagen. Vi uppsökte personligen 
revisionsbyråerna och bokade in en tid som passade båda parter. Vid intervjutillfället 
började vi med att påpeka att de var anonyma detta för att få ut deras personliga 
uppfattningar. Vi presenterade sedan våra scenarier utan att nämna att de var framtagna 
ur analysmodellen eftersom att vi ville få dem att tolka dessa scenarier helt fritt. Efter 
scenarierna fick revisorn ge sin syn på revisorns dubbla roll som granskare och 
rådgivare och även beskriva sin syn på analysmodellen. 
 
2.3 Analysmetod  
 
Vi har under arbetet med denna uppsats haft analysmodellens fem oberoendehot som en 
grund för de scenarier vi ställt upp. De eventuella skillnader som vi kan visa mellan 
stora och små revisionsbyråernas sätt att tolka dessa scenarier, deras syn på revisorns 
dubbla roll som granskare och rådgivare samt deras syn på analysmodellen. De teorier 
vi presenterar i teorikapitlet är de som vi finner relevanta för att förklara hur dessa 
oberoendehot kan uppstå och hur de kan tolkas olika från revisor till revisor. Dessa 
teorier har sedan legat till grund för de empiriska studier vi utfört i sex olika 
revisionsbyråer. De resultat vi kom fram till i scenarioundersökningen sammanfattas 
sedan i en tabell som vi analyserat för att hitta mönster för hur stora och små 
revisionsbyråer tolkar frågor om oberoendet. I vår analys kopplas sedan denna empiri 
till vår teoretiska referensram och därefter dras egna slutsatser. 
 
2.4 Metodproblem 
 
Enligt Eriksson & Wiederheim (1987) kan validitet definieras som ett mätinstruments 
förmåga att mäta det som avses att mätas. För att undersöka hur revisorer i små och 
stora revisionsbyråer tolkar problemställningar om oberoendet. Deras syn på den dubbla 
rollen som granskare och rådgivare samt synen på den nya lagstadgade analysmodellen 
utformade vi scenarier utifrån analysmodellens oberoendehot. Vi utformade även frågor 
om den dubbla rollen som granskare och rådgivare samt frågor angående den 
lagstadgade analysmodellen. Dessa frågor var utformade på ett sätt som ledde till att vi 
skulle få en diskussion och för att få respondenterna att lämna så utförliga svar som 
möjligt. Vi  försökte även att öka validiteten på våra intervjuer genom att följa upp de 
svar vi fått och ge respondenterna en möjlighet att titta på vår sammanställning för att 
undvika feltolkningar. 
 
Enligt Eriksson & Wiederheim (1987) är reliabilitet ett mätinstruments förmåga att ge 
tillförlitliga och stabila utslag. Vi uppsökte personligen revisionsbyråerna och bestämde 
en tid för intervju med godkänd eller auktoriserad revisor. Vi konstruerade sedan med 
hjälp av en auktoriserad revisor en intervjuguide med scenarier som granskades av 
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opponenter vid ett seminarietillfälle, för att få en bedömning på frågornas kvalitet. Ett 
stort problem för vår undersökning var att få de intervjuade att avge sanningsenliga och 
ärliga svar, då ämnet kan uppfattas som känsligt. För att få de intervjuade att svara på ett 
sanningsenligt sätt påpekade vi deras anonymitet och vi använde oss inte heller av 
någon bandspelare vid intervjutillfällena för att revisionsbyråerna och respondenterna 
skulle kunna vara helt anonyma. Vi var däremot två stycken vid varje intervjutillfälle 
för att inte gå miste om något väsentligt. 
 
Ett annat problem i vår undersökning var att det var svårt att boka in en tid som passar 
bägge parter, då revisionsbyråerna ansåg sig ha mycket att göra. Vi provade först att 
ringa till en revisionsbyrå för att boka in en tid, då vi fick ett nej av den revisionsbyrån 
beslutade vi oss för att personligen uppsöka revisionsbyråerna och det visade sig vara 
ett bättre sätt att boka in en tid. 
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3. Teori 
 
I teorikapitlet redogör vi först för revisionens uppgift, sedan diskuteras varför en 
revisor ska vara oberoende. Sedan redogör vi för stora och små revisionsbyråers 
förutsättningar att eliminera hot. Vi tar sedan upp analysmodellen i en kort beskrivning 
för att sedan diskutera analysmodellens fem hot mot revisorns oberoende ställning. 
Avslutningsvis sammanfattas teorierna med hjälp av en modell. 
 
3.1 Revision och oberoende 
 
Enligt FAR (2002a) beskrivs revision som att kritiskt granska, bedöma och uttala sig 
om redovisningen och förvaltningen i ett företag. Revisorn ska undersöka om styrelsen 
och verkställande direktören uppfyllt sina plikter enligt aktiebolagslagen. Detta kan 
göras genom att revisorn ser på organisationen och rutinerna för medelsförvaltningen 
samt kontrollerar att den interna kontrollen ger styrelsen och verkställande direktören 
bra underlag för beslut. Om revisorn inte upptäcker något som föranleder 
skadeståndsskyldighet av verkställande direktören och/eller styrelseledamöterna för 
något de gjort eller försummat tillstyrker revisorn ansvarsfrihet i revisionsberättelsen. 
Revisorn skall enligt Cassel (1996) följa god revisorsed, och den granskning som utförs 
skall utföras i den omfattning som god revisionssed säger. Revisorn skall direkt och 
indirekt bidra till att uppdragsgivaren, den granskade och övriga intressenter förses med 
goda och tillförlitliga beslutsunderlag. Exempelvis kan en revisionsberättelse vara ett 
bra beslutsunderlag i form av en bekräftelse på att information i en årsredovisning är 
trovärdig. Även en oren revisionsberättelse kan utgöra ett viktigt varnande underlag för 
en aktieägare. 
 
Cassel (1996) menar att revisorers uppdrag är ett förtroendeuppdrag. För att 
intressenterna ska kunna lita på den kvalitetssäkrade informationen krävs det att de litar 
på dem som svarar för kvalitetssäkringen. För att skapa detta förtroende krävs bland 
annat ett oberoende förhållningssätt.  
 
Enligt FAR (2002b) ska en ledamot utöva sitt yrke självständigt och objektivt och måste 
därför alltid vara oberoende i sitt ställningstagande när han eller hon utför ett uppdrag. 
Finns inte denna förutsättning, skall ledamoten avböja eller avsäga sig uppdraget. 
Revisorns oberoende gäller både faktiskt och synligt oberoende. Att en revisor är 
faktiskt oberoende innebär att han befinner sig i en situation där han upplever att han 
utan hinder kan utföra sitt uppdrag objektivt. Synligt oberoende innebär att revisorn 
uppträder på ett sådant sätt att omvärlden antar att han är oförhindrad att utföra sitt 
uppdrag objektivt. En revisor kan enligt Cassel (1996) vara faktiskt oberoende utan att 
han uppfattas som det av omvärlden. En revisor kan också synas vara oberoende trots 
att han inte är det, detta på grund av att den som betraktar har bristfälliga kunskaper om 
hur en revisor ska agera i speciella situationer. 
 
Att agera som revisor innebär enligt Cassel (1996) rent principiellt att ha tagit sig an ett 
förtroendeuppdrag. Revisorns oberoende, framförallt i förhållande till den granskade är 
ett nödvändigt villkor för intressenternas förtroende för revisorn. Det ger trovärdighet åt 
den finansiella informationen som offentliggörs och är av stort värde för investerare, 
fodringsägare, anställda. Detta gäller särskilt när företagens intresse för allmänheten är 
stor till exempel börsnoterade företag, kreditinstitut, försäkringsbolag, fondföretag och 
investeringsföretag. Vanasco, Skousen och Santagato (1997) menar att oberoendet är 
den viktigaste faktorn att ta hänsyn till för att säkra intressena hos intressenter som 
exempelvis företagsledningar, investerare, kreditgivare och regeringar. Oberoendet är 
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också revisorkårens viktigaste medel för att visa allmänheten och tillsynmyndigheten att 
revisorerna och revisionsbyråerna utför sin uppgift på en nivå som uppfyller fastställda 
etiska principer om integritet och objektivitet.  
 
Enligt Wolf, Tacket och Claypool (1999) är den viktigaste faktorn till att skapa ett 
förtroende för de externa intressenterna att den rapport som tas fram är framtagen utan 
intressekonflikter mellan klienter och revisorer. Utan detta oberoende skulle rapporten 
från revisorn inte vara värt mer än papperet. Men lite ironiskt är att intressenter 
undervärderar konflikten om det oberoendeproblem som uppstår när revisorn och 
klienten interagerar. Det är ju klienten som anlitar och betalar revisorn och kan 
naturligtvis också säga upp uppdraget. 
 
FAR (2002c) skriver att från den 1 januari 2002 gäller en ny revisorslag i Sverige. Borta 
är de gamla förbudslistorna och de är ersatta med en modell för analys av hot mot 
objektiviteten och av åtgärder som revisorn kan vidta för att minska eller eliminera 
hoten. För att skapa förtroende till intressenterna kan analysmodellen vara ett verktyg 
för att eliminera hot som kan uppstå mellan revisorn, dennes klient och övriga 
intressenter.   
 
3.2 Stora och små revisionsbyråer 
 
FAR (2002c) menar att för att säkerställa revisorers opartiska och oberoende ställning är 
det nödvändigt att vissa krav ställs på organisationen som finns inom en revisionsbyrå. 
En god byråorganisation kännetecknas av att hot mot revisorns faktiska och synbara 
oberoende upptäcks, dokumenteras och så långt det är möjligt åtgärdas. Vilken 
organisation som är den lämpligaste och vilka åtgärder som måste vidtas får avgöras 
med hänsyn till omständigheterna i den enskilda revisionsbyrån. Allmänt sett handlar 
det om att skapa ett återkommande övervakat och dokumenterat kontrollsystem, rutiner 
för samråd inom byrån i oberoendefrågor, skriftligt dokumenterade interna och externa 
kvalitetssäkringssystem samt en organisationsstruktur där revisionsverksamhet hålls 
åtskild från eventuellt förekommande sidoverksamhet. I större revisionsbyråer kan 
behovet av kvalitetssäkring tillgodoses genom olika slag av interna åtgärder. För små 
revisionsbyråer finns det däremot i praktiken endast begränsade möjligheter att vidta 
den typen av inre åtgärder. Möjligheten finns kanske att organisera ett samarbete med 
andra små revisionsbyråer för att genomföra ömsesidiga kvalitetskontroller.  
 
Andra faktorer som kan spela en viktig roll för stora och små revisionsbyråers 
förutsättningar att hantera oberoendefrågor kan enligt Shockley (1981) vara att det kan 
vara svårare för en liten revisionsbyrå att stå emot påtryckningar eftersom de små 
byråerna generellt sett är mer ekonomiskt känsliga för att förlora klienter än vad de stora 
revisionsbyråerna är. De små revisionsbyråerna tenderar också att vara mer beroende av 
sina klienter eftersom inkomsterna från en klient i en liten revisionsbyrå motsvarar en 
större del av de totala intäkterna. En annan anledning till att de mindre 
revisionsbyråerna är mer beroende av sina klienter är att det ligger i mindre byråers 
natur att utveckla ett närmare förhållande till sina klienter. 
 
Cassel (1996) menar att det i tveksamma situationer kan var lämpligt för en revisor att 
inhämta råd från andra fristående revisorer som inte är inkopplade på samma uppdrag. 
Detta är lättare för de stora att göra eftersom det finns en stor kunskap att tillgå i 
personalen på en stor revisionsbyrå. Det är därför lättare att få ett andrahandsutlåtande 
från en frikopplad revisor vilket kan vara en trygghet för en revisor. FAR (2002) talar 
om att det är viktigt att revisionsbyråerna utbildar sin personal löpande för att 
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personalen ska vara uppdaterad om vad som händer. De stora revisionsbyråerna har 
större resurser att använda till att utbilda sin personal vilket gör att de kan ligga steget 
före de små och de får därmed en chans att ständigt vara uppdaterad. 
 
3.3 Analysmodellen 
 
Enligt FAR (2002c) kan analysmodellen sägas bestå av tre steg; 1) identifiering av 
eventuella omständigheter som typiskt sett kan utgöra hot mot revisorns opartiskhet 
eller självständighet, 2) bedömning av om det med hänsyn till omständigheterna i det 
enskilda fallet, inklusive förtroendestärkande åtgärder, finns anledning att ifrågasätta 
revisorns förmåga eller vilja att utföra uppdraget med opartiskhet och självständighet, 
och 3) dokumentation av prövningen.  
 
En revisor skall före varje uppdrag pröva om det finns omständigheter som kan rubba 
förtroendet för hans eller hennes självständighet. Denna prövning skall ske inför ett nytt 
uppdrag och fortlöpande under uppdraget. Det finns fem typsituationer som revisorn 
alltid måste ta ställning till. Dessa är egenintressehot, självgranskningshot, 
partställningshot, vänskapshot och skrämselhot. Dessa fem typsituationer anses utgöra 
ett hot mot revisorns oberoende ställning och de måste därför beaktas av revisorn. 
 
3.3.1 Egenintressehot 
 
Enligt FAR (2002c) kan ett egenintressehot föreligga när revisorn eller någon annan 
person i den revisionsgrupp där revisorn är verksam har direkta eller indirekta 
ekonomiska intressen i revisionsklientens verksamhet. Detta ekonomiska intresse kan 
vara en följd av en affärsmässig relation mellan revisorn och dennes klient. Om denna 
relation har väsentlig omfattning sett till revisorns förhållanden i övrigt kommer detta 
att påverka förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet. Enligt Berg (1991) 
kan oberoendet delas upp i två dimensioner, dels skall revisorn vara oberoende mot 
externa faktorer dels skall revisorn vara oberoende mot sin uppdragsgivare. Den som 
förlitar sig på en revisionsberättelse skall känna sig säker på att revisorn inte låtit sig 
påverkas av andra intressen än att göra en bra revision. Det gäller för revisorn att på ett 
bra sätt kunna bevisa för sig själv och för andra intressenter att de inte kan dra några 
fördelar av sitt ekonomiska förhållande med klienten.  Enligt FAR (2002a)  ska revisorn  
utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet och vara objektiv i sina 
ställningstaganden. Det lagen uttrycker som opartiskhet och självständighet kan kallas 
oberoende. 
 
Egenintressehotet kan påverkas om revisorn eller revisionsbyrån står i ekonomiskt 
beroendeförhållande till klienten. Av betydelse är också om revisorn erhåller 
ersättningar till följd av fristående rådgivning. Egenintressehotet påverkas även av om 
det arvode som revisorn får är relaterat till klientföretagets resultat. Briloff  (1990) 
menar att revisorsyrket är organiserat runt en central etisk konflikt. Denna konflikt 
består av klienten som anlitar revisorn och betalar arvodet. Revisorn ska sedan ge en 
opartisk bild av klientens offentliga handlingar. Cassel (1996) menar att i många fall är 
det svårt för en revisor i en beroende ställning att ge en opartisk bild eftersom att 
revisorns ekonomiska intresse direkt påverkas av hans agerande. De flesta formulerade 
regler om en revisors oberoende syftar till att juridiska, ekonomiska och sociala 
förhållanden skall vara sådana att revisorn inte har något ekonomiskt intresse av att låta 
sina uttalanden få ett visst innehåll. 
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Avtal om arvoden för uppdrag där ersättningens belopp beror på den tillhandahållna 
tjänstens resultat ger upphov till hot mot oberoendet. Det är därför viktigt att 
revisionsuppdragen aldrig tas mot ett resultatberoende arvode och att 
beräkningsgrunden för revisionsuppdragen är klargjorda i förhand. Enligt Cassel (1996) 
kan detta medföra att revisorn får utrymme att beakta oförutsedda faktorer i arbetet. Hot 
mot oberoendet kan också uppkomma genom avtal om resultatberoende arvoden för 
andra tjänster än revisionstjänster som revisorn tillhandahåller en klient. Det är viktigt 
att revisorn aldrig accepterar sådana avtal utan att först bedöma den risk som uppdraget 
innebär och försäkrar sig om att lämpliga skyddsåtgärder är tillgängliga för att minska 
risken till en godtagbar nivå.  
 
FAR (2002c) skriver om direkta och indirekta egenintressehot. Med indirekta hot avses 
om en närstående person till revisorn har nära affärsrelationer till revisionsklienten. 
Exempel på detta kan vara om revisorns fru har tagit ett lån i en bank som revisorn 
reviderar. Med direkta egenintressehot avses om revisorn själv anses påverka 
oberoendet genom direkta affärsrelationer med klienter. Men svårigheten är att veta vart 
gränsen går då de indirekta hotbilderna ibland kan tyckas vara långsökta. Det är då upp 
till varje enskild revisor att ta ställning till om dessa hotbilder påverkar oberoendet.  
 
Gustafsson (1988) menar att bakom varje företagshandling döljer sig ett mänskligt 
övervägande och inuti varje handling finns en mänsklig bedömning. Dessa bedömningar 
är personliga och styrs till stor del av människornas attityder och deras syn på etik och 
moral. Den etiska frågan handlar också om de situationer där osäkerhet och konflikt 
råder. Mellan det goda och det onda valen som människor ställs inför finns det en grå 
gränszon där det ofta är mycket svårt att avgöra om en handling är moraliskt acceptabel 
och om ett tillstånd är eftersträvansvärt i etisk mening. Anledningen till varför 
människor hamnar i detta gråa område är att det finns mängder av normer i vårt 
samhälle som strider mot varandra och då uppstår det konfliktsituationer om vilken väg 
som är den rätta. Detta leder till att varje individ tolkar olika saker på olika sätt och 
kanske handlar därefter.  
 
Gustafsson (1988) menar också att en annan orsak till att människor hamnar i detta gråa 
område är att människorna tror att det finns en lösning på alla problem, detta behöver 
dock på intet sätt vara en logisk nödvändighet. Det finns flera problem som inte 
människan klarar av att lösa till allmän belåtenhet. De principer vi håller på kan vara 
både riktiga och oriktiga. Det goda blir ibland ont och det onda ter sig i vissa fall som 
gott. Varje individ består av olika värderingar och principer som påverkar dennes 
moraliska handlande vid olika situationer och detta blir avgörande för om beslutet blir 
riktigt eller oriktigt. 
 
3.3.2 Självgranskningshot 
 
Enligt FAR (2002c) avses med självgranskning att den som skall genomföra 
granskningen redan i något annat sammanhang tagit ställning till det som ska granskas. 
Självgranskningshot föreligger om revisorn själv eller någon som ingår i 
revisionsgruppen har lämnat råd i en fråga som revisorn under granskningsuppdraget 
kan bli tvungen att ta ställning till.  
 
En revisor lämnar ofta upplysningar om gällande regler och rekommendationer och 
svarar på hur dessa skall tillämpas i en konkret situation. Detta kan vara upplysningar 
som revisorn sedan måste ta ställning till i sin granskning av klientens företag. Detta 
utgör ett självgranskningshot eftersom revisorn inte beaktar sina egna råd och 
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upplysningar lika mycket som en helt oberoende revisor skulle göra. Miller (1992) 
menar att detta kan leda till att felaktigheter uppstår, om revisorn inte räknar med att 
företagens redovisning kan innehålla fel eller om revisorn missar i planeringen när de 
ska utföra sina revisionsprocedurer. Om dessa felaktigheter senare upptäcks kan det leda 
till att revisionsbyråns rykte skadas allvarligt. 
 
Enligt FAR (2002a) kan en revisor uppträda i olika roller både som granskare och 
rådgivare. Som granskare skall revisorn på grund av lag, stadgebestämmelse eller ett 
avtal med klienten granska förvaltningen eller den ekonomiska informationen och 
därefter lämna en rapport om den granskningen. Den vanligaste typen av lagstadgad 
revision är granskning av aktiebolag. Revisorerna kan också uppträda i den uppskattade 
rollen som fristående rådgivare inom områden som har ett naturligt samband men 
revisionsverksamheten. I fall den fristående rådgivningen är riktad till klienter i 
revisionsverksamheten finns dock viktiga begränsningar, rådgivningen får inte innebära 
att revisionens självständighet och opartiskhet i revisionsverksamheten riskeras.  
 
Enligt Wolf, Tacket och Claypool (1999) är ett problem som ofta tas upp  de tjänster 
som revisorerna erbjuder förutom de vanliga revisionstjänsterna. Denna mix av 
fristående tjänster som revisorerna erbjuder börjar få för stora proportioner och har ett 
långt högre värde än själva revisorstjänsterna. Enligt Ekelund (2002) har antalet 
fristående  rådgivare  på senare år ökat väsentligt. De fem största revisionsbyråerna drog 
både 2001 och 2000 in mer pengar på konsultintäkter än i revisionsarvoden. 
Revisionsbyråerna tycks lägga allt mer energi på dessa mer inkomstbringande  
konsulttjänster. Engerstedt (2000) menar att de senaste tillskotten bland dessa rådgivare 
utgörs av advokater och andra jurister. Detta betyder dock inte att kraven på de etiska 
regler som finns gällande revisionsbyråernas rådgivare och specialister är nya. 
Skattespecialister har funnits i de större revisionsbyråerna sedan slutet av 70-talet och 
frågan om dess etik har också diskuterats sedan dess. 
 
FAR (2002c) menar att när en ledamot utför ett uppdrag som konsult, gäller i princip 
samma krav som när han eller hon utför ett revisionsuppdrag. Ledamotens insats skall 
präglas av självständighet och objektivitet. Ledamoten skall över huvud taget uppträda 
så att hans eller hennes oberoende ställning till klienten inte kan ifrågasättas 
 
Under år 2000 fanns det företag som köpte konsulttjänster för belopp som vida översteg 
beloppen för revision. Företagen hävdar att de köper uppdrag från de konsultbolag som 
är bäst. Att det blir av samma revisionsbyrå som reviderar dem är en konsekvens av att 
de har ett stort kunskapsförsprång framför sina konkurrenter. Knapp (1985) menar att en 
stor orsak till debatten om revisorns oberoende kommer från revisionsbyråernas dubbla 
roll som rådgivare och granskare. Eftersom en allt större del av revisionsbyråers intäkter 
kommer från konsulttjänster medför detta att rådgivning har en viktig roll för dessa 
byråer och det leder i sin tur till att kunderna har mer att säga till om. Författaren menar 
också att revisorn kan utveckla ett förhållande till klienten på ett sätt som medför 
tankesättet att bakom varje framgångsrik klient står en framgångsrik revisor. Detta 
tankesätt gör att det synliga oberoendet kan ifrågasättas och en lojalitetskonflikt uppstår. 
 
Problem med självgranskningshotet  kan uppstå om en revisionsbyrå består av både 
revisorer och skattespecialister. Om skattespecialisten utför konsultationer åt en klient 
som revideras av samma revisionsbyrå kan det innebära ett hot mot oberoendet. Detta 
kan enligt FAR (2002c) lösas med byråinterna åtgärder där goda rutiner och interna 
kvalitetssäkringssystem kan vara tillräckligt för att eliminera hotet. För att minska 
risken för självgranskningshotet kan det vara nödvändigt att dra tydliga gränser mellan 
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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 en 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. 
 
FAR (2002c) anser också att det är av stor vikt att samtliga inom revisionsbyrån får 
tillräcklig information om och utbildning i analysmodellen och dess praktiska 
tillämpning. Detta gäller inte endast revisorer och deras närmaste medarbetare, utan 
också specialister som arbetar med egna uppdrag. Vidare måste det finnas sådana 
instruktioner, rutiner och tekniska hjälpmedel att medarbetarna utan svårighet kan 
identifiera samtliga klienter i revisionsverksamheten och hantera förtroenderubbande 
omständigheter i både nya och befintliga uppdrag på det sätt som analysmodellen 
kräver. Instruktioner och policies kan också användas för att hantera vanligt 
förekommande situationer, till exempel telefonrådgivning och andra enklare former av 
rådgivning på ett för revisionsbyrån och klienten rationellt och effektivt sätt, utan att 
göra avkall på kravet att revisorerna skall utföra revisionsuppdragen med opartiskhet 
och självständighet.  
 
FAR (2002a) menar att en revisor har många intressenter som han eller hon måste 
tillfredställa. De olika intressenterna har också olika behov och förväntningar på 
revisorn. Ett förväntningsgap kan lätt uppstå när de olika intressenternas förväntningar 
på revisorn inte svarar upp mot vad revisorn faktiskt kan och får göra. Områden där 
förväntningsgap ofta uppstår kan gälla årsredovisningens riktighet, obestånd och 
konkurs, förskingringar och andra oegentligheter. 
 
Enligt FAR (2002a) förväntar sig klientföretagen att revisorerna  inte bara skall göra det 
som lagen säger och det som god redovisningssed kräver, utan även att revisorerna skall 
åstadkomma något. Det förväntas till exempel att revisorerna skall slå larm i tid om 
något är galet, det förväntas också att revisorerna ska hjälpa till med exempelvis den 
löpande bokföringen, skatteplanering och annat liknande som inte revisorn får utföra åt 
klienten. Detta förväntningsgap beror till stor del på klienternas bristande kunskap om 
vad en revisor egentligen får och inte får göra. På revisorns tekniska språk kallas 
olikheterna i uppfattning om uppdraget för förväntningsgapet. 
 
Enligt Wolf, Tacket och Claypool (1999) uppstår ett förväntningsgap när en perception 
eller förväntning från klienten eller andra intressenter skiljer sig mellan från vad 
revisorn anser sig vare dennes roll att uppfylla. Revisionsbyråer förlorar mycket på detta 
förväntningsgap inte bara i monetära termer utan också i ett förlorat förtroende från alla 
intressenter. Inget är lika viktigt som revisorernas oberoende i nuvarande gällande 
praxis.  
 
Sweeney (1997) menar att det finns två val som revisorn kan göra för att lösa en 
intressekonflikt. Den första är att utbilda klienten i vad som är revisorns roll och vad 
revisorn skall och får göra. Den andra är att förändra revisorns funktion för att möta de 
förväntningar som klienten har. Enligt Wolf, Tacket och Claypool (1999) är dock inte 
detta något nytt och ingen lösning till problemet. Kritikerna anser att det är medlemmar 
från revisorernas organisationer som till stor del skapar de nya rekommendationerna och 
därför kan de standarder som skapas ifrågasättas. Klienter som vill ha konsultuppdrag är 
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villiga att betala mycket mer för dessa än för de revisionstjänster som har ett allmänt 
intresse, och kritiker anser att det finns en liten vilja att ta intressekonflikten på allvar. 
 
Enligt Wolf, Tacket och Claypool (1999) skulle en bransch helt skild från revisions- 
branschen kunna skapas. Detta skulle kunna lösa en del av förväntningsproblemet. Den 
nya branschen skulle kunna erbjuda högkvalitativa konsulttjänster skild från revisionen. 
Detta är ett påtagligt behov när revisionsbyråer tvingas säga ifrån sig högrisk klienter. 
Problemet med intressenternas brist på förtroende till revisorn skulle också lösas. Detta 
skulle vara det mest effektiva sättet att lösa oberoende problemet. 
 
3.3.3 Partställningshot 
 
Enligt FAR (2002c) kan ett partställningshot uppstå när revisorn eller någon annan 
inblandad i revisionsuppdraget uppträder som stöd för eller emot revisionsklientens 
ståndpunkt i en rättslig eller ekonomisk fråga där det råder meningsskiljaktigheter eller 
intressemotsättningar. Exempel på detta är när revisorn företräder revisionsklienten vid 
dennes kontakter med skattemyndigheten eller i en skatteprocess. I uttrycket �uppträder 
till stöd för� ligger att regeln först blir tillämplig om revisorn har i uppdrag att tala i 
revisionsklientens sak. 
 
Cassel (1996) påstår att  revisorn ska vara helt juridiskt obunden, med detta menar han 
att revisorn i princip inte är i part i något avseende på den marknad där den som han 
granskar agerar. Solomons (1991) menar att revisorn ska vara som en journalist som 
neutralt och opartiskt  rapporterar nyheter och som inte själv är med och skapar dem. 
Detta synsätt anser vi borde eliminera partställningshotet till viss del. Eftersom revisorn 
inte får föra klientens talan vid rättsliga processer torde ett neutralt och opartiskt 
förhållningssätt vara att föredra. Tinker (1991) anser att detta synsätt är svårt att uppnå 
på grund av att revisorn integrerar med olika parter som påverkar revisorns neutrala och 
opartiska ställning. Tinker (1991) menar alltså att revisorn inte kan vara helt neutral i 
sitt arbete utan skulle påverkas av sin klient och dennes behov och önskemål. Om 
revisorn ställer upp som stöd för sin klient i en rättslig process är det svårt för revisorn 
att ha en helt neutral och opartisk ställning till sin klient. Detta försvåras ännu mer om 
revisorn och revisionsbyrån är väldigt beroende av denne klient. Shockley (1981) menar 
att en liten revisionsbyrå tenderar att vara mer beroende av dess klienter än vad de stora 
revisionsföretagen är eftersom att intäkterna från en klient i en liten revisionsbyrå 
motsvarar en större andel av de totala intäkterna än i de stora. En annan anledning till att 
de mindre byråerna är mer beroende av sina klienter är att det ligger i mindre byråers 
natur att utveckla ett närmare förhållande till sina klienter.  
 
Cassel (1996) menar att revisorn psykologiskt sett bör vara utrustad med ett civilkurage 
som inte är av denna världen. Med detta menar författaren att den oberoende revisorn 
aldrig försätter sig i en förhandlingssituation med klienten eller i en situation där 
revisorn tvingas ta ställning för eller emot klienten. Kompetens är viktigt för revisorns 
oberoende ställning Om revisorn har tillräcklig kompetens vet han eller hon vilka regler 
som gäller och försöker därmed att tolka dem på bästa sätt enligt de professionella och 
etiska värderingar som gäller inom revisionsbranschen. Då partställningshotet är ganska 
tydlig gällande vad revisorn får och inte får göra och inte lämnar så mycket utrymme för 
revisorns egna tolkningar är därför revisorns kompetens om de regler och 
rekommendationer som gäller av stor betydelse. 
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3.3.4 Vänskapshot 
 
Enligt FAR (2002c) uppstår ett vänskapshot om revisorn eller någon annan som är 
inblandad i revisionsgruppen har nära personliga relationer med revisionsklienten. Det 
finns då en uppenbar risk att revisorn blir alltför välvilligt inställd till klientens 
intressen. Detta medför att revisorns opartiskhet och självständighet kan ifrågasättas. 
Som exempel på vänskapshot nämns direkta och indirekta relationer. Där exempel på 
direkta kan vara att revisorn har nära personliga relationer med kunden. Exempel på 
indirekta relationer är om någon nära anhörig till revisorn känner klienten. Att veta vart 
gränsen går för när en revisor skall ta hänsyn till om det uppstår ett vänskapshot kan 
vara mycket svårt eftersom det är en fråga om tolkningar som är beroende av revisorns 
etiska och moraliska värderingar om vad som är rätt eller fel.  
 
Mednick (1990) menar att professionella revisionsorganisationer och regeringar världen 
över anser att oberoendet är en etisk fråga men det är även en fråga om en 
professionalism inom revisorsbranschen. De anser att det är betydelsefullt att lägga en 
större vikt vid det etiska tänkandet för att kunna lösa de oberoendeproblem som kan 
uppstå. Gustafsson (1988) menar att ett företag blott har ett enda socialt ansvar 
nämligen att använda sina resurser för att syssla med aktiviteter vilka syftar till att öka 
dess vinst så länge som detta sker i enlighet med spelets regler. Vidare nämner 
författaren viktiga aspekter gällande företagens moraliska agerande. Företagens och 
varje organisations ansvar bör härledas ur dess syfte, inom de gränser som lagar och 
förordningar ställer upp. Bildar vi till exempel en revisionsfirma är det också det vi ska 
syssla med. Då måste vi anpassa oss till det som gäller inom den specifika 
verksamhetsgrenen och därmed är vårt ansvar begränsat till just detta. Vårt ansvar utåt 
mot samhälle och omvärld definieras av de lagar som gäller inom området. Författaren 
menar att när lagarna efterlevs och du gör det du avsåg att göra uppfyller du också ditt 
ansvar. Problem kan dock uppstå då dessa lagar är svåra att tyda och individernas 
tolkning och bedömning kan avgöra hur dessa efterlevs. 
  
Ett annat exempel på vänskapshot som kan uppstå är om en revisor har haft samma 
klient i många år vilket leder till att en relation utvecklas mellan revisorn och klienten. 
Schilder (1993) menar att när en revisor har samma klient år efter år utvecklas en 
relation som leder till att revisorn börjar lita på sin klient. Detta kan medföra att 
revisorns professionella och skeptiska tänkande börjar att försvinna. Bazerman (1997) 
menar att om detta professionella tänkande försvinner kan det leda till att brister i 
granskningen uppstår. Och det kan i sin tur leda till en missvisande bild av 
klientföretaget. För att komma tillrätta med detta problem har det diskuterats att införa 
en tidsbegränsning för hur länge en revisor får ha en klient. Wolf, Tacket och Claypool 
(1999) menar att denna tidsbegränsning skulle leda till att revisorn skulle använda tiden 
till att samla information och försöka få en bild av företaget och det skulle inte finnas 
tid till att utveckla en vänskapsrelation som skulle vara ett hot mot oberoendet. 
Problemet med denna tidsbegränsade modell är att revisionsbyråerna skulle behöva ta 
ett högre arvode av sin kund, detta för att den mesta tiden som läggs på en klient är i 
början av tidsperioden. Risken är då att kostnaderna överstiger nyttan som 
tidbegränsningen skulle medföra. 
 
3.3.5 Skrämselhot 
 
Enligt FAR (2002c) avses med skrämselhot påtryckningar och hot från 
revisionsklienten, utformade på ett sådant sätt att de är ägnade att inge obehag hos 
revisorn. Cassel (1996) menar att klienterna ibland visar för liten respekt för vad som 
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konstituerar revisorsrollen. Ett uttryck för detta är när de utsätter revisorerna för 
otillbörliga påtryckningar. Visserligen erfordras ett tillräckligt civilkurage av 
revisorerna för att kunna stå emot sådant men klientens påtryckningar är en bidragande 
orsak till revisorns felaktiga agerande.  
 
Cassel (1996) anser att det är en nödvändighet att klienten har förtroende för sin revisor 
samtidigt som en revisors professionalitet inte får äventyras. Det är viktigt att 
professionaliteten upprätthålls även mot klientens vilja. Om revisorn ger efter för 
klientens påtryckningar kommer det att leda till att felaktigheter uppstår och det kan slå 
tillbaka på revisorn i förlängningen. Enligt FAR (2002c) är få yrkesutövare  föremål för 
en hårdare kontroll än revisorerna. De långsiktiga konsekvenserna av eventuella 
försummelser, och även rena misstag, riskerar att skada en revisor mer än vad han eller 
hon skulle kunna vinna på att avsiktligt åsidosätta de regler och krav som ställs på 
revisionsverksamheten. Det ligger därför i sakens natur att kvalitetsfrågorna och 
oberoendefrågorna tas på största allvar. En revisor som åsidosätter sina skyldigheter kan 
drabbas av disciplinära påföljder i form av erinran och varning med straffavgift. I de 
allvarligaste fallen kan godkännandet eller auktorisationen upphävas med omedelbar 
verkan. Revisorn kan också drabbas av skadeståndsansvar mot såväl uppdragsgivare 
som enskilda aktieägare och andra skadelidande till exempel kreditgivare. Allt detta 
leder dessutom till negativ publicitet för företaget. Detta utgör ett starkt incitament för 
revisorer och revisionsföretag att säkerställa att revisionsverksamheten bedrivs utan 
otillbörlig inverkan av egna eller indirekta intressen. 
 
Goldman och Barlev (1974) menar att icke- revisionstjänster kan vara ett bra sätt för 
revisorn att motstå dessa påtryckningar. Dessa tjänster leder till att revisorn blir mer 
värdefull för klienten och det medför en ökad makt över klienten. På detta sätt kan 
revisorn motstå påtryckningar på ett bättre sätt och därmed bevara oberoendet.  
 
En annan viktig faktor som påverkar denna hotbild är klientens finansiella status. Shultz 
och Gustavson (1978) och Knapp (1985) menar att när en klients finansiella status är 
svag är det mindre risk att revisorn ska ge efter för den press som klienten kan sätta på 
revisorn. Detta för att klienter med stor finansiell status ofta medför ett 
beroendeförhållande mellan revisorn och klienten då revisorn inte vill göra sig av med 
en stor inkomstbringande klient.  Shockley (1981) menar att det kan vara svårare för en 
liten revisionsbyrå att stå emot påtryckningar eftersom de generellt sett är mer 
ekonomiskt känsliga för att förlora klienter än vad de stora revisionsbyråerna är.  
 
3.4 Teorisammanfattning  
 
För att slippa negativ publicitet och för att värna om revisorns professionella status bör 
oberoendet vara ett naturligt tankesätt hos alla i revisionsbranschen. Vi har i vår teori 
tagit upp huvuddelarna i analysmodellen som är det verktyg som revisorer arbetar efter 
för att eliminera hoten mot deras oberoende ställning. Vi har utgått ifrån att det är de 
fem delarna i analysmodellen egenintressehot, självgranskningshot, partställningshot, 
vänskapshot och skrämselhot som utgör de största hoten mot en revisors oberoende 
ställning. Det gäller för en revisor att identifiera dessa hot och om möjligt eliminera 
dem för att sedan ta ställning till om uppdraget kan accepteras eller inte.  
 
För att eliminera hot handlar det om att skapa återkommande dokumenterade 
kontrollsystem och rutiner. Stora och små revisionsbyråer har olika möjligheter att 
eliminera dessa oberoendehot. De flesta hoten kan de stora revisionsbyråerna lösa 
genom interna åtgärder, de små revisionsbyråerna kan däremot tvingas söka extern hjälp 
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det vill säga genom samarbete med andra små revisionsbyråer. De stora 
revisionsbyråerna kan ha en fördel gentemot de små när de ska hantera tveksamma 
tolkningssituationer eftersom de kan få rådgivning från en frikopplad revisor på samma 
byrå. Vi har i teorin tagit upp de olika hoten och beskrivit vad som kan påverka en 
revisor i dennes tolkning av de regler och rekommendationer som finns gällande 
oberoendet. Vi visar i figur 1 hur de olika oberoendehoten innehåller en mängd faktorer 
som påverkar en revisor i dennes tolkning av analysmodellen. Revisorn påverkas av 
dessa faktorer och tolkar sedan situationen utifrån sina förutsättningar. När revisorn 
tolkat situationen gör han ett val antingen förkastar eller accepterar han uppdraget 
direkt, han kan också i tveksamma situationer sätta in motåtgärder som är beroende av 
storleken på revisionsbyrån och vilka resurser som finns tillgängliga för att hantera 
dessa hot. Dessa motåtgärder måste motiveras i analysmodellen och därefter förkastar 
eller accepterar revisorn uppdraget. 
 
 
 
 
  

• Egenintresse 
• Självgranskning 
• Partställning 
• Vänskap 
• Skrämsel 
 

Revisorn 
tolkar

Förkasta 

Stora och små
revisionsbyråer  
eliminerar hot 

Acceptera   

Påverkande
faktorer

Figur 1. Teorisammanfattning 
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4. Empiri 
 
I detta avsnitt visar vi resultatet av vår empiriska studie som vi utfört med hjälp av 
personliga intervjuer i tre stora och tre små revisionsbyråer. I empirin besvaras de 
scenarior vi ställt upp och därefter lämnas kommentarer om revisorns dubbla roll och 
analysmodellen. 
 
4.1 Scenario i företag A 
 
Företag A är en stor revisionsbyrå och där har vi intervjuat en auktoriserad revisor som 
vi kallar Adam. 
 
Egenintressehot 
 
Scenario 1, lokalhyra 
Revisor Adam anser att detta innebär ett stort problem och menar att detta är en 
situation som inte är hållbar. Det kan här uppstå ett beroendeförhållande som kan leda 
till att Adam erbjuds förmåner i utbyte mot att klienten kräver något tillbaka. Vidare 
menar Adam att det är till viss del beroende på storleken på hyran, om det rör sig om ett 
litet belopp kanske det inte spelar någon större roll. Adam vill inte heller ha en kund 
som sitter i samma lokaler eftersom det kan leda till att ett vänskapshot uppkommer.  
Scenario 2, banklånet 
Adam anser att det är ett uppdrag som de inte kan ta på sig eftersom de anser att det 
vore olämpligt att sätta sig i den situationen där beroendeförhållandet kan leda till att 
frun får bättre räntevillkor i utbyte mot att revisorn tummar på sina professionella 
värderingar. 
 
Självgranskningshot 
 
Scenario 3, tidigare anställning 
Revisor Adam menar att detta är beroende av om denna revisor har arbetat på företaget 
under samma räkenskapsår. Om detta skulle vara fallet skulle uppdraget inte accepteras 
eftersom revisor Adam inte anser det vara lämpligt att revidera de räkenskaper som man 
själv varit inblandad i. Revisor Adam anser också att det är av stor vikt vilken 
befattning revisorn har haft vid sin anställning på företaget eftersom en ekonomichef har 
betydligt bättre insyn i de väsentliga frågorna än vad en �vanlig� anställd på golvet har. 
Om revisorn tidigare varit ekonomichef anser Adam att det är helt otänkbart att ta på sig 
detta uppdrag. 
Scenario 4, skattespecialist ger råd 
Detta är enligt Adam något som händer varje dag, rent praktiskt bryr sig inte Adam om 
detta. Även om det innebär att rådet som avgivits sedan ska granskas är detta inget som 
Adam anser skulle utgöra ett hot mot oberoendet. Adam anser att de inte gärna säger nej 
till de klienter som vill ha råd utöver själva revisionsuppdraget eftersom denna del utgör 
en stor del av den totala inkomsten på företaget. 
 
Partställningshotet 
 
Scenario 5, skattemyndigheten hänvisar 
Adam anser att detta inte är något större problem det gäller bara att hålla sig till de 
regler som gäller. Det händer att skattemyndigheten vill ha information från klienten, 
Adam får då utföra jobbet åt klienten men det är viktigt att klienten själv skriver under 
alla  papper. Detta är en fråga som är praktiskt möjlig att lösa, det gäller bara att visa att 
man håller sig inom lagens gränser. 
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Scenario 6, stöd i rättslig process  
Adam anser att detta är något som brukar inträffa och det är då viktigt att revisorn inte 
för klientens talan. Revisorn ska bara neutralt förmedla vad skattemyndigheten menar 
och sedan är det klienten själv som tar besluten. Adam kan inte ställa upp som ett 
partiskt stöd för eller emot klienten. 
 
Vänskapshotet 
 
Scenario 7, engagerad i idrottsförening 
Adam köper detta direkt, det gäller bara att skilja på rollen som revisor och de privata 
rollen. Överlag anser Adam att vänskap inte utgör något hot mot oberoendet. Det är 
ingen som kan bevisa hur bra vän en revisor är med en klient, det är revisorn själv som 
måste ta ställning till detta. 
Scenario 8, klient en längre tid 
Adam anser att ingen revisor någonsin har övervägt att säga nej till en klient bara för att 
man är vän till klienten. Adam menar att revisorn måste kunna balansera och känna när 
vänskapsförhållandet påverkar hans professionella revisorsroll. En viss risk med att 
arbeta mot samma klient under en längre tidsperiod finns, denna risk består av att det är 
lätt att bli hemmablind och att revisorn börjar lita på att en klient sköter sina uppgifter 
lika bra som tidigare. Detta kan ha en negativ effekt på granskningen men Adam ser 
ändå inte detta som något större problem, han anser istället att dessa rekommendationer 
om vänskapshotet är ganska löjliga. 
 
Skrämselhot 
 
Scenario 9, tvist lagervärdering 
Adam anser att klienten bör få byta revisionsbyrå, men han menar att det spelar en viss 
roll hur stor och inkomstbringande klienten är. Om det är fråga om en stor klient tror 
Adam att han skulle tänka efter en extra gång och i vissa fall kan man släppa igenom 
detta. Adam menar att det är upp till varje revisor att dra in sina egna uppdrag och detta 
är också en faktor som kan påverka eftersom varje revisor kan känna sig ekonomiskt 
beroende av sin klient. 
Scenario 10, tvist arvode 
Adam anser att om han vill ha kunden tillräckligt mycket kan han gå ner i pris, det är till 
viss del beroende av hur stor och inkomstbringande klienten är. Om det är en klient som 
inte genererar stora inkomster till Adam så anser han att det är av mindre betydelse ifall 
han skulle tappa klienten. Adam menar att det  är vanligt att klienterna förhandlar om 
priset men han upplever det inte som något hot mot oberoendet. Detta är mer en del av 
affärsverksamheten. 
 
4.1.1 Revisorns dubbla roll och analysmodellen i företag A 
 
Adam anser om revisionens roll är att vara en opartisk granskare påverkar den dubbla 
rollen revisorns opartiskhet. Adam menar att det är av stor betydelse vad rådgivningen 
rör, handlar det om rådgivning som sedan skall revideras kommer det att påverka 
revisorns opartiskhet. Svårigheten är att dra gränsen för vilken rådgivning som är okej. 
Adam menar att de arbetar mycket med organisationen för att revisorn inte ska behöva 
utföra tjänster som han sedan måste granska. Adam tycker att det börjar komma bra 
regler och rekommendationer kring revisorns dubbla roll men han tycker att det lämnas 
för mycket utrymme för olika tolkningar. Adam tror inte att det finns någon riktigt bra 
lösning till detta problem eftersom klienterna vill att revisionsföretagen skall sköta allt 
men de regler och rekommendationer som finns sätter stopp för detta. Det som behövs 
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är att revisorsnämnden talar om exakt vad dom tycker är jäv i gränsdragningsfrågor. 
Analysmodellen och dokumentationen har medfört att revisorn känner sig utsatt och det 
leder i sin tur till en större medvetenhet kring oberoendefrågor. Det är nu ett helt annat 
fokus på dessa frågor exempelvis har riktlinjer vad som får göras på redovisningssidan 
blivit en central fråga. Adam tycker att analysmodellen är ett bra verktyg för att hantera 
de regelverk som finns nu. Små byråer anser Adam måste få problem med att följa 
analysmodellen eftersom de inte har de resurser som krävs för att dela upp ett uppdrag. 
Adam påstår också att en stor revisionsbyrå med många revisorer kan leda till problem 
men detta problem kan lösas till viss del genom att skifta uppdrag. 
 
4.2 Scenario i företag B 
 
Företag B är en stor revisionsbyrå och där har vi intervjuat en auktoriserad revisor som 
vi kallar Bertil. 
 
Egenintressehot 
 
Scenario 1, lokalhyra 
Revisor Bertil menar att detta är en fråga som är beroende av hur stor och 
inkomstbringande klienten är. Bertil anser att det vore bäst att undvika ett sådant 
förhållande men om klienten är viktig för Bertil kommer inte detta att ses som ett 
problem. Och därmed kommer inte uppdraget att avsägas.  
Scenario 2, banklånet 
Bertil anser att detta uppdrag skulle accepteras eftersom långivarna troligtvis inte 
kommer i personlig kontakt med de ansvariga revisorerna och därmed uppstår inget 
beroendeförhållande. 
 
Självgranskningshot 
 
Scenario 3, tidigare anställning 
Revisor Bertil anser att det naturliga är att han inte får vara revisor och inte heller ingå i 
revisionsteamet. Bertil menar att revisorn skulle ha för mycket insyn i det företaget där 
han tidigare varit anställd, detta skulle därför utgöra ett hot mot oberoendet. Det kan ha 
en viss roll vilken position som revisorn har haft i företaget men Bertil anser att han inte 
skulle ta på sig detta uppdrag ändå. 
Scenario 4, skattespecialist ger råd 
Bertil anser att om han strikt följer de rekommendationer som finns kan detta utgöra ett 
problem, men rent praktiskt tror han inte att detta är något större problem. 
 
Partställningshot 
 
Scenario 5, skattemyndigheten hänvisar 
Bertil menar att de aldrig lämnar ut information direkt till skattemyndigheten. Det är 
klienten som får ta kontakt med och skriva under de papper som skattemyndigheten vill 
ha. Bertil anser att de kan hjälpa kunden med det mesta bara det är kunden som i 
slutändan skriver under. 
Scenario 6, stöd i rättslig process 
Bertil menar att han aldrig kan företräda en kund i hans namn. Han kan däremot vara 
med och diskutera fram en lösning, men under den rättsliga processen måste han 
förhålla sig helt neutral och inta en opartisk ställning. 
 
 



 Empiri   

20  

Vänskapshotet 
 
Scenario 7, engagerad i idrottsförening 
Bertil menar att det kan bli problem om revisorn blir för kompis med klienten, men i 
detta fall är det lätt att visa sin oberoende ställning. Bertil tycker överlag att 
vänskapshotet inte är något större problem utan ser det istället som en möjlighet att 
knyta till sig klienter.  
Scenario 8, klient en längre tid 
Bertil ser detta som en stor fördel eftersom ett långt samarbete med en klient leder till en 
god kännedom om klientföretaget. Bertil menar att i denna situation måste revisorn själv 
ta ställning till om han kan vara oberoende. Bertil anser att han kan vara oberoende om 
han är professionell i sitt agerande. 
 
Skrämselhot 
 
Scenario 9, tvist lagervärdering 
Bertil anser att i denna situation får klienten byta revisor. Det spelar ingen roll om det 
rör sig om en stor eller liten kund. Bertil menar att han inte kan vika ner sig i en sådan 
fråga eftersom det förmodligen skulle slå tillbaka på honom själv i form av exempelvis 
erinran. 
Scenario 10, tvist arvode 
Bertil kan tänka sig att förhandla om priset. Bertil menar att rent officiellt får klienten gå 
men i praktiken kan man förhandla om priset eftersom varje revisor är ekonomiskt 
beroende av sina klienter. 
 
4.2.1 Revisorns dubbla roll och analysmodellen i företag B 
 
Bertil tycker att det kan vara svårt att veta vilken sorts rådgivning som är okej att utföra. 
Inom Bertils revisionsbyrå är det okej att lämna råd och anvisningar men ej ta beslut. 
Om det är på gränsen ska revisorn rådgöra med andra revisorer och få ett 
andrahandsutlåtande. Bertil tycker att reglerna kring den dubbla rollen är något 
svårtolkade och han anser att problemet är att revisorerna aldrig vet hur deras 
ställningstaganden kommer att bedömas förrän felet redan är begått. Det är 
revisorsnämnden som bedömer och Bertil känner deras bedömningar som ett hot. Bertil 
tycker inte att reglerna bör för tydliga för då får revisorer inte göra någonting. Han anser 
att tolkningarna kommer att utvecklas hela tiden. Lagstiftningen av analysmodellen har 
gjort Bertil mer uppmärksam på oberoendefrågor främst pågrund av den dokumentation 
som krävs inom varje uppdrag. Analysmodellen har också medfört att vi tänker mer på 
organisationen på byrån. Bertil anser att en stor revisionsbyrå kan hjälpa till med 
tolkningen av svåra frågor eftersom det finns en stor kunskap. En stor byrå är dessutom 
inte lika beroende av sina klienter som små revisionsbyråer.  
 
4.3 Scenario i företag C 
 
Företag C är en stor revisionsbyrå och där har vi intervjuat en auktoriserad revisor som 
vi kallar Carl. 
 
Egenintressehot 
 
Scenario 1, lokalhyra 
Revisor Carl anser inte detta vara något problem. Det är upp till revisorns professionella 
agerande hur detta hanteras. Det viktigaste är att revisorn inte drar några fördelar i detta 
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förhållande med klienten. Carl menar att det är en fråga om hur revisorer tänker och vad 
de uppfattar som rätt eller fel eftersom detta är tolkningssituationer som kan uppfattas 
olika från en revisor till en annan.  
Scenario 2, banklånet 
Carl tycker att detta är beroende av lånets storlek. Om det handlar om ett mindre lån 
skulle de acceptera detta uppdrag. Vid ett större lån kan ett beroendeförhållande uppstå 
och då ställer sig Carl emot detta uppdrag. Eftersom det rör sig om ett relativt stort 
företagslån kan inte Carl acceptera detta uppdrag. 
 
Självgranskningshot 
 
Scenario 3, tidigare anställning 
Revisor Carl anser att detta är ett uppdrag som han kan ta på sig. Att en revisor ska 
revidera ett företag där han tidigare arbetat anser han inte utgöra något hot mot hans 
oberoende ställning. Detta eftersom Carl inte tror att hans granskning av företaget inte 
skulle påverkas nämnvärt av att han jobbat där tidigare. Men Carl är medveten om att 
det är upp till varje revisor att tolka detta. 
Scenario 4, skattespecialist ger råd 
Detta anser Carl vara okej, han menar att kunderna vill ha en helhetslösning och de ska 
de också få. Carl menar att det är deras största inkomstkälla att ge konsulttjänster och 
det är därför svårt att säga nej till sådana klientuppdrag. Genom att använda en 
skattespecialist som inte är direkt inkopplad på revisionsuppdraget tror Carl att 
oberoendehotet är eliminerat. 
 
Partställningshot 
 
Scenario 5, skattemyndigheten hänvisar 
Detta är inget problem enligt Carl, som menar att de först brukar tala med klienten och 
därigenom få tillstånd att prata med skattemyndigheten. Men Carl understryker vikten 
av att få ett godkännande från klienten och han menar också att det är viktigt att revisorn 
förhåller sig neutral i sina samtal med myndigheter och inte tar ställning för eller emot 
klienten.  
Scenario 6, stöd i rättslig process 
Carl menar att denna fråga är ganska tydlig eftersom det finns klara regler och 
rekommendationer som säger att en revisor aldrig får ställa upp som ombud till en klient 
i en rättslig process. Carl menar alltså att han inte får föra klientens talan i rättsliga 
processer. 
 
Vänskapshotet 
 
Scenario 7, engagerad i idrottsförening 
Carl menar att detta absolut inte är något problem. Det som skulle kunna uppstå är ett 
vänskapshot men han tror att varje revisor kan avgöra när han inte längre kan vara 
oberoende. Carl tror också att man kan skilja på den professionella yrkesrollen och den 
privata umgängesrollen. Detta är något som varje revisor måste se som en självklarhet, 
skulle en revisor inte kunna vara vän med en klient skulle han inte kunna ta på sig ett 
enda uppdrag. 
Scenario 8, klient en längre tid 
Carl ser inte detta som något problem, han menar att de aldrig skulle gå till klienten och 
säga att nu har vi haft dig för länge det är nu dags för dig att byta revisor för att inte ett 
oberoendeproblem ska uppstå. Carl menar att det kan vara en fördel att arbeta mot 
samma klient i många år eftersom revisorn får en god kännedom om företaget. 
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Skrämselhot 
 
Scenario 9, tvist lagervärdering 
Carl tycker inte att revisorn kan ge efter i en sådan fråga eftersom detta är en 
grundläggande fråga som revisorn absolut måste beakta. De flesta klienter brukar förstå 
att revisorn inte kan ge vika på en sådan punkt eftersom det skulle innebära att revisorn 
inte följer de regler och rekommendationer som finns utformade. 
Scenario 10, tvist arvode 
Carl anser att de är beredda att förhandla om priset eftersom de gärna vill behålla sina 
klienter. Detta anser Carl inte utgöra något större hot mot oberoendet eftersom detta är 
en del av affärsverksamheten.  
 
4.3.1 Revisorns dubbla roll och analysmodellen i företag C 
 
Revisor Carl menar att på mindre orter har alla revisorer en dubbel roll. Om vi bara 
skulle revidera skulle vi vara tvungna att omorganisera oss. Carl är medveten om att de 
hjälper till med rådgivning inom områden som strider mot regler och 
rekommendationer. För att eliminera oberoendehotet så långt det går försöker vi vara 
flera personer inblandade på uppdraget. Under den normala arbetsdagen tänker Carl inte 
mycket på de regler som finns det är bara vid utbildningstillfällen som reglerna tas upp. 
Carl menar att dokumentationen som nu efter analysmodellens lagstiftning blivit 
obligatorisk har medfört ett större tänkande kring oberoende frågor. Små byråer kanske 
har mindre resurser för att eliminera hot, fördelen med större är att revisorn får bra stöd 
och hjälp från övrig personal. 
 
4.4 Scenario i företag D 
 
Företag D är en liten revisionsbyrå och där har vi intervjuat en godkänd revisor som vi 
kallar David. 
 
Egenintressehot 
 
Scenario 1, lokalhyra 
Revisor David menar att inga revisorer avsäger sig detta uppdrag direkt. David menar 
att om det går att kontrollera att det är en marknadsmässig hyra kan revisorsnämnden se 
att ingen drar fördel av situationen, alltså är detta inget problem och de skulle därför ta 
uppdraget direkt.  
Scenario 2, banklånet 
David anser att de accepterar uppdraget om de kan bevisa för sig själva att de har exakt 
samma lånevillkor som de skulle haft om beroendeförhållandet inte funnits. David anser 
att det blir fråga om en tolkningssituation som är beroende av vilken revisor som tolkar 
uppdraget. David menar att det inte bör vara något problem att bevisa detta och 
accepterar därför uppdraget. 
 
Självgranskningshot 
 
Scenario 3, tidigare anställning 
Revisor David anser att de måste göra en oberoendeanalys för att konstatera att de inte 
har några speciella favörer som kan påverka oberoendet. David anser i detta fall att det 
inte föreligger något större oberoendehot och menar vidare att det är därför särskilt 
lämpligt att acceptera detta uppdrag eftersom revisorn kan dra nytta av sina kunskaper i 
företaget. 
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Scenario 4, skattespecialist ger råd 
David anser att detta inte är något problem, det viktigaste är att skattespecialisten inte 
ingår i revisionsgruppen. Gör han det kan det utför han saker som han inte får göra. 
 
Partställningshot  
 
Scenario 5, skattemyndigheten hänvisar 
David anser att han som revisor inte kan svara på skattemyndighetens förfrågan och han 
hänvisar därför till en skattespecialist som inte är inkopplad på uppdraget. David menar 
att han inte kan svara eftersom han måste ha en neutral och opartisk ställning gentemot 
klienten i dessa fall. 
Scenario 6, stöd i rättslig process 
David menar att han aldrig kan uppträda som ombud för en klient där han tar ställning 
för eller emot klienten. De regler och rekommendationer som gäller här är ganska 
glasklara det gäller bara för revisorn att ha den kompetensen som krävs för att tolka dem 
rätt. 
 
Vänskapshot 
 
Scenario 7, engagerad i idrottsförening 
Detta upplever David inte som något problem eller hot mot oberoendet. Han menar att 
det är en tolkningsfråga som varje revisor måste ta ställning till men David menar att det 
inte går att ta hänsyn till om en revisor är vän med någon utan han ser vänskapen som 
ett sätt att få nya klienter. 
Scenario 8, klient en längre tid 
David tycker att det vore bra att byta revisor eftersom ett allt för långt arbete mot en 
kund kan leda till att revisorn inte blir lika noggrann i sin kontroll. Problemet med att 
byta revisor är att det blir dyrare för kunden därför tycker David att det bästa är att 
behålla klienten och han menar att det är upp till varje revisor att behålla sina 
värderingar och sitt förhållningsätt gentemot klienten. Han menar att alla revisorer har 
etiska förhållningssätt som de bör arbeta efter. 
 
Skrämselhot 
 
Scenario 9, tvist lagervärdering 
David anser att detta är en fråga där revisorn inte får ge vika för klientens påtryckningar. 
Om klienten vägrar ge sig får han ha den i årsredovisningen men då påpekar David detta 
i revisionsberättelsen. Som revisor måste man stå på sig för påtryckningar av det här 
slaget, det handlar om att ha en känsla för vad som är rätt eller fel. 
Scenario 10, tvist arvode 
David anser att han sätter sig och diskuterar priset med klienten och förmodligen ska de 
komma överens om priset även om David kanske måste sänka priset och därmed ge 
vika för klientens påtryckningar. Han menar att små revisionsbyråer är  beroende  av 
sina klienter och han kan därför inte riskera att tappa sin klient på grund av detta. 
 
4.4.1 Revisorns dubbla roll och analysmodellen i företag D 
 
David anser att problemet för en liten revisionsbyrå är att de är mer beroende av sina 
klienter och de vill därför ställa upp på det mesta som klienten har problem med. Detta 
kan ibland röra problem som faller inom ramen för oberoendet. David anser den dubbla 
rollen går att lösa genom att fristående personer utanför uppdraget tar på sig sådant som 
revisorn sedan skall granska. Problemet kan vara att små revisionsbyråer saknar de 
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resurser som krävs för en sådan organisation. David tycker att det finns bra med regler 
för oberoendehot. Problemet är att det sker en snabb förändring och revisorerna ligger 
hela tiden steget efter. David säger att lagstiftningen av analysmodellen har medfört att 
oberoendefrågorna blivit mer påtagliga och fokuserade. Skillnaden mot tidigare är att 
det nu att de måste dokumenteras vilket gör att revisorer tvingas lägga ner mer tid på 
detta. Nackdelen är att någon måste betala detta och det blir klienten men med tanke på 
Enron krävs kanske detta för att höja tillförlitligheten på revisorerna. David tycker att 
modellen fungerar på ett bra sätt, alternativet skulle vara att växla uppdrag men detta 
anser David skulle bli för dyrt för kunden. David tycker att de stora revisionsbyråerna 
har ett försprång gentemot de små revisionsbyråerna i utbildningsfrågor. Detta 
medförde att när analysmodellen kom hade de stora redan infört den till viss del. 
 
4.5 Scenario i företag E 
 
Företag E är en liten revisionsbyrå och där har vi intervjuat en godkänd revisor som vi 
kallar Erik. 
 
Egenintressehot 
 
Scenario 1, lokalhyra 
Erik menar bestämt att detta inte är okej, eftersom det uppstår ett beroendeförhållande 
mellan revisorn och klientföretaget. Erik handlar inte ens kontorsmaterial av klienter 
eftersom de anser att det finns risk att det kan uppstå situationer där klienten vill 
förhandla om priset i utbyte mot något som revisorn anser olämpligt.  
Scenario 2, banklånet 
Erik anser att det uppstår ett klart beroendeförhållande mellan revisorn och klienten och 
menar därför att detta uppdrag inte kan accepteras. Detta eftersom fördelar kan dras av 
båda parter. 
 
Självgranskningshot 
 
Scenario 3, tidigare anställning 
Revisor Erik kan inte acceptera detta, han anser att det inte spelar någon roll vilken 
befattning som revisorn har haft i företaget eftersom det klart och tydligt föreligger ett 
hot mot oberoendet. Erik menar att han skulle avsäga sig detta uppdrag eftersom det 
finns risk för att revisorn är alltför insatt i företaget. 
Scenario 4, skattespecialist ger råd 
Revisor Erik menar att de nya rekommendationerna kring detta säger att detta inte är 
okej, eftersom rådet från skattespecialisten skulle granskas av revisorn ställs oberoendet 
på sin spets. Ett stort problem är att klienten anser att revisorn ska utföra mer än vad 
regler och rekommendationer tillåter. Det gäller då för revisorn att vara uppdaterad på 
de regler som gäller och ha den kompetens som krävs för att upplysa klienten om vad 
revisorn får och inte får göra. Detta är ett uppdrag som Erik inte kan acceptera på grund 
av att det påverkar oberoendet. 
 
Partställningshot 
 
Scenario 5, skattemyndigheten hänvisar 
Erik anser att detta kan bli problem och de måste köpa in tjänsten från fristående 
skattejurister. Erik nämner aldrig klienten utan bara det specifika problemet. Erik menar 
att revisorn måste förhålla sig helt neutral och inte ta ställning för eller emot klienten i 
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sådana fall. Erik anser att det kan vara svårt att förhålla sig helt neutral till sin klient om 
han blir inblandad i dessa situationer. 
Scenario 6, stöd i rättslig process 
Erik anser att skattemål och rättsliga processer är något som klienten själv får sköta. 
Erik menar att han kan stödja klienten till viss del men han får aldrig ställa upp som 
partiskt stöd vid rättsliga processer. 
 
Vänskapshotet 
 
Scenario 7, engagerad i idrottsförening 
Detta är något som Erik inte anser vara okej eftersom det skulle påverka oberoendet i 
form av de vänskapsband som kan finnas. Erik tycker att det kan vara svårt att dra en 
gräns för när vänskapsbandet inverkar på oberoendet och inte. Men i detta fall anser 
Erik att det kan finnas ett klart oberoendehot. 
Scenario 8, klient en längre tid 
Erik menar att detta kan ha en inverkan på oberoendet men han tycker att fördelarna 
med att ha samma klient en längre tid överväger nackdelarna. Erik menar att fördelen är 
att han kan företaget och har en bra insyn i verksamheten vilket förenklar 
revisionsarbetet. Nackdelen med att byta klient är att det blir dyrare för klienten.  
 
Skrämselhot 
 
Scenario 9, tvist lagervärdering 
Erik menar att en revisor inte får tumma på de regler som gäller kring lagervärdering. 
Erik tror att det går att övertala klienten om vad som är rätt eller fel. Om detta inte går 
och klienten står fast vid sin värdering får Erik ta upp detta i revisionsberättelsen.  
Scenario 10, tvist arvode 
Erik anser att han ska försöka tala med klienten och förklara vilket arbete han har gjort. 
Erik anser att klienterna ofta inte har tillräcklig kunskap för att veta vad en revisor gör. 
Erik försöker komma överens med klienten om priset eftersom han är rädd för att tappa 
klienten. 
 
4.5.1 Revisorns dubbla roll och analysmodellen i företag E 
 
Erik menar att det är en fördel att ha exempelvis redovisningsarbete kombinerat med 
revision eftersom redovisningsarbetet leder till att revisorn får den information han 
behöver för skapa sig en bra bild över företaget. Om dessa två uppdrag skall kunna 
kombineras krävs det att revisionsbyrån har en bra organisation som delar upp 
uppdragen på olika personer. Erik tycker att de regler som finns är jobbiga, de medför 
ett alldeles för stort extraarbete för revisorerna. Erik säger att regler för oberoendet har 
funnits hela tiden men han menar att revisorn behöver nu tänka mer på oberoendet 
eftersom allt skall dokumenteras. Erik tycker att reglerna kunde vara enklare då de idag 
är alldeles för byråkratiskt utformade. Erik tycker inte att det är någon skillnad mellan 
små och stora revisionsbyråer eftersom det är upp till varje revisor att tolka och 
eliminera oberoendehot.  
 
4.6 Scenario i företag F 
 
Företag F är en liten revisionsbyrå och där har vi intervjuat en auktoriserad revisor som 
vi kallar Fredrik. 
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Egenintressehot 
 
Scenario 1, lokalhyra 
Fredrik anser att detta är en oberoendefråga som revisorer kan komma runt genom att en 
frikopplad revisor tar hand om klienten de accepterar därför uppdraget. Fredrik menar 
dock att problem kan uppstå i hyresförhandlingen då båda parter har ett intresse av att 
maximera sin egen vinst.  
Scenario 2, banklånet 
Fredrik anser inte att detta har någon inverkan på oberoendet och de ser därför inget 
hinder till att ta på sig detta uppdrag. 
 
Självgranskningshot 
 
Scenario 3, tidigare anställning 
Revisor Fredrik menar att detta kan ha inverkan på oberoendet eftersom risken finns att 
revisorn tvingas granska sådant som han själv tidigare varit med och beslutat om. Detta 
skulle få en negativ inverkan på revisorns sätt att granska företaget på ett opartiskt sätt. 
Fredrik menar att han inte kan ta på sig detta uppdrag. 
Scenario 4, skattespecialist ger råd 
Detta är okej, Fredrik talar om för klienten vad som gäller. Fredrik anser att eftersom de 
inte har någon skattespecialist på sitt revisionsföretag måste de själva tala om vad som 
gäller. Ibland måste de då i sin tur ta kontakt med en fristående skattespecialist och 
därmed anser Fredrik att oberoendeproblemet är löst. 
 
Partställningshot 
 
Scenario 5, skattemyndigheten hänvisar 
Fredrik menar att de hjälper klienten med  
att skriva ihop något som klienten sedan själv godkänner och skriver under och skickar 
in. Om bara revisorn kan hålla en opartisk ställning i förhållande till klienten och så 
länge som revisorn inte skriver under något är inte oberoendet hotat. 
Scenario 6, stöd i rättslig process 
Fredrik menar att när det handlar om processtekniska saker kopplas externa 
skattejurister in och därför är inte detta något problem för de små revisionsföretagen, 
medan de stora som har egna skattejurister kan ställas inför vissa problem. Men han 
menar att han som revisor inte kan ställa upp som stöd för en klient i en rättslig process. 
 
Vänskapshot 
 
Scenario 7, engagerad i idrottsförening 
Detta är enligt Fredrik inget problem eftersom han överlag inte tar hänsyn till 
vänskapsband utan anser att det är en löjlig regel. Fredrik menar att vänskapsbandet är 
det bästa sättet att få nya klienter och han anser att det inte är svårt att dra gränsen för 
om detta inverkar på oberoendet. Detta är en fråga om de självklaraste etiska frågor som 
finns inom revisionsbranschen och det är upp till varje revisor att sätta gränser för vad 
som är acceptabelt. 
 
Scenario 8, klient en längre tid 
Fredrik menar att det finns en kurva där en revisor gör mest nytta i sitt arbete mot en 
klient. Han menar också att det är lätt att bli hemmablind om han arbetar mot samma 
klient för länge och det påverkar hans granskning. Fredrik anser att det vore bra för 
branschen om det infördes en regel som sa att en revisor bara får ha samma klient i ett 
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visst antal år. Detta skulle ha en positiv inverkan på konkurrensen. Men Fredrik skulle 
aldrig säga nej till en klient som han haft för länge det vore som att skjuta sig själv i 
foten. 
 
Skrämselhot 
 
Scenario 9, tvist lagervärdering 
Fredrik menar att han inte har något alternativ, han måste skriva en oren 
revisionsberättelse. Det är inte möjligt att vika ner sig för klientens påtryckningar i en 
sådan fråga eftersom det skulle slå tillbaka på Fredrik själv i förlängningen och kanske 
leda till att han förlorar sin auktorisation.  
Scenario 10, tvist arvode 
Det är enligt Fredrik vanligt att revisorer viker ner sig för klientens påtryckningar i 
dessa fall eftersom revisorn är rädd för att tappa sina klienter. Fredrik anser att detta är 
en del av den affärsverksamhet som revisorer bedriver. 
 
4.6.1 Revisorns dubbla roll och analysmodellen i företag F 
 
Fredrik menar att en revisor måste ta på sig en konsult och en revisorshatt. Det är viktigt 
att revisorn tänker på sina konsulttjänster vid skrivandet av revisionsberättelsen. Fredrik 
menar att problem kan uppstå om revisorn är delaktig i grundbokföringen och sedan 
själv skall granska detta men Fredrik tror att de flesta revisorer hjälper till med 
grundbokföringen. Fredrik anser också att det bästa vore ur en kvalitetssynpunkt om 
revisorerna fick sköta grundbokföringen. Fredrik menar att det är alldeles för ojämn 
kvalitet på redovisnings konsulterna. Det vore därför bättre och billigare för klienten att 
anlita en revisor. Fredrik säger att han tar analysmodellen mer på allvar nu sedan den 
blivit lagstadgad. Han måste nu motivera och dokumentera sitt ställningstagande. 
Fredrik anser att analysmodellen är ett bra verktyg för att hantera oberoende frågor. 
Analys modellen är nu också inlagda i de flesta redovisningsprogram och den blir då en 
naturlig del i arbetsprocessen. Fredrik tror att större revisionsbyråer kan få problem 
eftersom de har egna specialister och konsulter, de små revisionsföretagen kan få 
problem eftersom de i vissa fall kan vara underbemannade. Detta kan leda till att 
revisorn tvingas att utföra både konsultationer och revision mot samma klient. 
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4.7 Sammanställning av scenarier  
 
I tabellen nedan visar vi en sammanställning av resultatet från vår scenario 
undersökning som utförts i tre stora revisionsbyråer och tre små revisionsbyråer. 
Sammanställningen visar på hur revisorerna i de olika revisionsbyråerna accepterar eller 
inte accepterar de olika uppdragen. 
 
 
Tabell 1.  Sammanställning av scenarier 
 
 

Typ av 
oberoendehot 

Egenintresse 
hot 

Självgransknings
hot 

Partställnings 
hot 

Vänskaps 
hot 

Skrämsel 
hot 

Revisionsbyrå/ 
Scenario 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Stor A Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja 

Stor B Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja 

Stor C Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja 

Litet D Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja 

Litet E Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja 

Litet F Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja 
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5. Analys och slutsatser 
 
I detta avsnitt analyseras det empiriska materialet och kopplas sedan samman med de 
teorier vi valt. Vår analys är strukturerad efter rubrikerna från de områden som 
behandlas i teorin med tyngdpunkt på analysmodellens fem hotbilder. 
 
5.1 Egenintressehot 
 
Två av sex av de tillfrågade revisorerna tycker att det är ett stort problem att 
revisionsbyrån hyr en lokal av sina klienter. Dessa revisorer menar att det finns en stor 
risk att det uppstår ett ekonomiskt beroendeförhållande vilket i sin tur kan leda till att 
både klienten och revisorn försöker dra fördelar av situationen. Vilket skulle leda till 
felaktigheter i revisorns arbete. Berg (1991) menar att revisorn skall vara oberoende mot 
sin klient och att de intressenter som förlitar sig på en revisionsberättelse skall känna sig 
säker på att revisorn inte låtit sig påverkas av andra intressen än att göra en bra 
revision.1  Cassel (1996) menar att  det är svårt för en revisor i en beroende ställning att 
ge en opartisk bild eftersom revisorns ekonomiska intresse direkt påverkas av hans 
agerande.2 De revisorer som inte tycker att detta scenario är ett problem menar att det är 
av stor betydelse hur stor och inkomstbringande klienten är, de menar också att det är 
upp till revisorns professionella agerande att kunna hantera sådana situationer. De anser 
också att det handlar om tolkningssituationer där varje revisor gör ett val utifrån det han 
upplever vara rätt. Gustavsson (1988) menar att många affärsmässiga bedömningar till 
stor del styrs av människors attityder och deras syn på etik och moral. Revisorerna ställs 
inför olika valmöjligheter och i svåra tolkningssituationer är det lätt att hamna i en grå 
gränszon där det ofta är mycket svårt att avgöra om en handling är moraliskt acceptabel 
och om ett tillstånd är eftersträvansvärt i etisk mening.3 
 
Hälften av de tillfrågade revisorerna ansåg att de skulle acceptera om en revisors fru har 
tagit ett stort lån i en bank som revisorn sedan ska revidera bland annat för att 
långivarna inte skulle komma i direkt kontakt med revisorerna det är med andra ord ett 
indirekt egenintressehot. FAR (2002c) menar att med indirekta egenintressehot avses 
sådana hot som innefattar att en till revisorn närstående person har nära affärsrelationer 
till revisionsklienten. Svårigheten med dessa indirekta oberoendehot är att det är svårt 
att veta vart gränsen går då de indirekta hotbilderna ibland kan tyckas vara långsökta.4 
Revisorerna menar också att det är upp till varje enskild revisor att ta ställning till om 
dessa hotbilder påverkar oberoendet. Det blir därför en fråga om en tolkningssituation 
som blir beroende av revisorns personliga uppfattning. Detta stöds av Gustavsson 
(1988) som menar att en individ består av olika principer och värderingar som påverkar 
dennes moraliska handlande vid olika situationer och detta blir avgörande för om 
beslutet blir riktigt eller inte.5 Vidare menar de revisorer som accepterade detta uppdrag 
att det gäller för revisorn att bevisa för sig själv att de har samma villkor som de skulle 
ha haft om inte detta oberoendeförhållande funnits. Detta stöds av Berg (1991) som 
menar att det är viktigt för revisorn att på ett effektivt sätt kunna bevisa för sig själv och 
för andra intressenter att de inte kan dra några fördelar av sitt ekonomiska förhållande 
med klienten.6 De revisorer som inte accepterade scenario 2 menar att det finns ett klart 
ekonomiskt beroendeförhållande som kan leda till att revisorn uppfattas som beroende, 

                                                        
1 Se 3.3.1, Berg (1991) 
2 Se 3.3.1, Cassel (1996) 
3 Se 3.3.1, Gustavsson (1988) 
4 Se 3.3.1, FAR (2002c) 
5 Se 3.3.1, Gustavsson (1988) 
6 Se 3.3.1, Berg (1991) 
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det skulle i sin tur leda till att revisorn tummar på sina professionella värderingar och 
det skulle kunna medföra att förtroendet för revisorer kan skadas. Wolf, Tacket och 
Claypool (1999) menar att den viktigaste faktorn för intressenternas förtroende för 
revisorn är att det arbete revisorn utför är utfört utan intressekonflikter mellan klienten 
och revisorn.7 
 
Egna slutsatser 
 
Egenintressehotet visar inga tydliga skillnader mellan stora och små revisionsbyråer 
utan det blir upp till varje enskild revisors tolkningar vad som är acceptabelt och inte. 
Uppfattningarna om vad som är acceptabelt och inte gick isär, vi tror att det kan bero på 
revisorns etiska värderingar om vad som är rätt eller fel. Att det skulle vara en högre 
acceptans för det andra scenariot eftersom det var ett indirekt hot som enligt teorin torde 
vara mer långsökt stämmer inte, vilket tyder på att revisorerna ser indirekta hot som ett 
lika stort tolkningsproblem som direkta hot.  
 
5.2 Självgranskningshot 
 
Under det första scenariot ställde sig fyra av sex revisorer emot att acceptera ett sådant 
uppdrag att revidera ett företag där revisorn tidigare varit anställd. Dessa menar att det 
påverkar oberoendet eftersom revisorerna tvingas granska något som de själva tidigare 
varit med och beslutat om. Detta skulle då enligt revisorerna påverka deras granskning 
på ett sätt som medförde att de inte skulle granska på ett lika noggrant sätt. FAR 
(2002c) menar att ett självgranskningshot kan leda till att revisorn inte beaktar sina egna 
råd och upplysningar lika mycket som en oberoende revisor skulle göra.8 Detta stöds av 
Miller (1992) som anser att självgranskning kan leda till att felaktigheter uppstår, om 
inte revisorn räknar med att företagens redovisning kan innehålla fel.9 De revisorer som 
accepterade första scenariot menar att en oberoendeanalys bör genomföras och att det i 
många fall kan vara särskilt lämpligt för en revisor att acceptera ett sådant uppdrag 
eftersom revisorn skulle ha god kännedom om företaget som ska revideras. Detta är 
enligt FAR (2002c) självgranskning på grund av att det föreligger ett hot om revisorn 
granskar något som han själv tidigare tagit ställning till.10 
 
Fem av sex revisorer anser att det är okej att en skattespecialist på samma 
revisionsföretag som den granskande revisorn lämnar förslag och råd till revisorns 
klient. Dessa revisorer menar att de inte har råd att säga nej till klienter som vill ha råd 
utöver själva revisionsuppdraget eftersom de utgör en stor del av den totala inkomsten 
för revisionsbyråerna. Detta stöds av Knapp (1985) som menar att en stor orsak till 
debatten om revisorers oberoende kommer från den dubbla rollen som rådgivare och 
granskare. Eftersom en allt större del av revisionsföretagens inkomster kommer från 
konsulttjänster  medför detta att rådgivning har en viktig roll för dessa revisionsföretag 
och det leder till att klienten har mer att säga till om.11 Revisorerna menar också att 
klienterna förväntar sig en helhetslösning. Det uppstår ett förväntningsgap som enligt 
Wolf, Tacket och Claypool (1999) innebär att en förväntning eller perception från 
klienten eller andra intressenter skiljer sig från vad revisorn anser sig vara dess roll att 
uppfylla och vad han får göra.12 Eftersom klienten kräver en helhetslösning anser vi att 

                                                        
7 Se 3.3.1, Wolf, Tacket och Claypool (1999) 
8 Se 3.3.2, FAR (2002c) 
9 Se 3.3.2, Miller (1992) 
10 Se 3.3.2 FAR (2002c) 
11 Se 3.3.2 Knapp (1985) 
12 Se 3.3.2 Wolf, Tacket och Claypool (1999) 
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de inte riktigt vet vad en revisor får och inte får göra det finns då enligt Sweeney (1997) 
två val som revisorn kan göra för att lösa konflikten. Den första är att utbilda klienten i 
vad som är revisorns roll och vad revisorn får göra. Den andra är att förändra revisorns 
funktion för att möta de förväntningar klienten har.13 Revisorerna menar att de rent 
praktiskt kan lösa och eliminera ett sådant hot genom att låta skattespecialisten stå 
utanför själva revisionsuppdraget. Detta stöds av FAR (2002c) som anser att 
självgranskningshot kan lösas med byråinterna åtgärder där goda byrårutiner och interna 
kvalitetssäkringssystem kan vara tillräckligt för att eliminera hotet. För att minska 
risken för självgranskningshotet kan det vara nödvändigt att dra tydliga gränser mellan 
vem som gör vad och vem som är inblandad i ett uppdrag på en revisionsbyrå.14 Den 
revisor som inte accepterade detta uppdrag menade att de regler som gällde runt detta 
var tydliga nog för att han inte skulle kunna acceptera ett sådant uppdrag. Revisorn 
menar också att det är ett problem att klienten förväntar sig att revisorn ska utföra mer 
än vad som är tillåtet. Till skillnad från Sweeney (1997) som menar att revisorn bör 
utbilda klienten15 tycker revisor Erik att revisorn bör ha den kompetens och kunskap 
som krävs för att veta vad han får och inte får göra. 
 
Egna slutsatser 
 
Vi anser att det i dagsläget är mycket svårt för revisorer att säga nej till att ge rådgivning 
eftersom det utgör en så stor del av revisionsbyråernas inkomster. Det spelar då ingen 
roll om det rör sig om en stor eller liten revisionsbyrå eftersom rådgivningen utgör en 
stor del i respektive byråer. Ett problem för revisorerna är att klienterna förväntar sig att 
revisorerna ska utföra mer än vad som är tillåtet enligt nu gällande regler och 
rekommendationer. Revisorerna måste då tänja på gränserna för vad som är acceptabelt. 
 
5.3 Partställningshot 
 
Under det första scenariot menade fyra av sex revisorer att det är okej att revisorn 
lämnar uppgifter direkt till skattemyndigheten. Dessa anser att det är viktigt att revisorn 
förhåller sig neutral och opartisk till sin klient. Solomons (1991) menar att revisorn ska 
vara som en journalist som neutralt och opartiskt rapporterar nyheter och som inte själv 
är med och skapar dem.16 Men vi anser precis som Tinker (1991) att detta synsätt är 
svårt att uppnå på grund av att revisorn integrerar med olika parter som påverkar 
revisorns neutrala och opartiska ställning.17 Revisorerna anser vidare att det är okej att 
hjälpa klienten hur mycket som helst bara de inte skriver under något som klienten själv 
borde ha skrivit under. De revisorer som inte tycker att det är okej att lämna ut 
information om klienten direkt till skattemyndigheten menar att det är svårt att förhålla 
sig neutral och opartisk till sin klient vilket stöds av Tinker (1991) som anser att en 
revisor inte kan vara helt neutral i sitt arbete utan påverkas av sin klients behov och 
önskemål.18  
 
Samtliga revisorer anser att det vore olämpligt att ställa upp som stöd för en klient i en 
rättslig process. De menar att en revisor inte får föra en klients talan utan revisorn ska 
bara förhålla sig neutralt och opartiskt. FAR (2002c) menar att ett partställningshot kan 
uppstå när revisorn eller någon annan inblandad i revisionsuppdraget uppträder som 

                                                        
13 Se 3.3.2 Sweeney (1997) 
14 Se 3.3.2 FAR (2002c) 
15 Se 3.3.2 Sweeney (1997) 
16 Se 3.3.3 Solomons (1991) 
17 Se 3.3.3 Tinker (1991) 
18 Se 3.3.3 Tinker (1991) 
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stöd för eller emot revisionsklientens ståndpunkt i en rättslig eller ekonomisk fråga där 
det råder meningskiljaktigheter eller intressemotsättningar.19 Revisorerna tycker att 
reglerna och rekommendationerna kring partställningshotet är ganska tydliga och de 
menar också att en revisor bör ha den kompetens som krävs för att tolka dessa. Detta 
stöds av Cassel (1996) som menar att kompetensen är viktig för revisorns oberoende 
ställning, om revisorn har tillräcklig kompetens vet han vilka regler som gäller och 
tolkar dem därför enligt de professionella och etiska värderingar som gäller inom 
revisionsbranschen.20 
 
Egna slutsatser 
 
Vi anser att det finns ganska klara regler och rekommendationer kring 
partställningshotet. Vilket medför att revisorerna har ganska klart för sig vad de får och 
inte får göra. Eftersom reglerna är tydliga är det inte revisorns personliga tolkningar 
som i huvudsak avgör om de kan ta på sig ett uppdrag eller inte. Det är här mer en fråga 
om att en revisor ska besitta den kompetens som krävs för att veta vad han får och inte 
får göra. 
 
5.4 Vänskapshot 
 
Fem av sex revisorer menar att de skulle acceptera att vara revisor åt en klient som är 
engagerad i samma styrelse i en idrottsförening. Dessa revisorer menar det gäller att 
skilja på rollen som revisor och den privata rollen. De tycker att det är en av 
revisionsbranschens självklaraste etiska regler och att det är upp till revisorns 
professionella värderingar att inte låta sig påverkas av dessa vänskapsband. Mednick 
(1990) anser att oberoendefrågor är en etisk fråga och det är även en fråga om 
professionalism inom revisorsbranschen.21 Vidare tycker revisorerna att varje enskild 
revisor bör kunna avgöra om han inte längre kan vara oberoende på grund av 
vänskapsband till sin klient. Revisorerna hävdar att vänskapsrelationer är det bästa sättet 
att knyta till sig nya klienter. Risken med detta är enligt FAR (2002c) att revisorn blir 
alltför välvilligt inställd till klientens intressen.22 Gustafsson (1988) anser att det är okej 
för företag att syssla med aktiviteter som ökar företagets vinst, bara dessa aktiviteter 
sker i enlighet med spelets regler.23 Den revisor som inte accepterade detta uppdrag 
menar att det är svårt att dra gränsen för när en revisor inte längre kan vara oberoende 
på grund av vänskapsrelationer. Denna revisor menar till skillnad från de övriga att det i 
detta fall föreligger ett klart hot mot oberoendet. FAR (2002c) anser att det kan vara 
mycket svårt att veta var gränsen går för när en revisor skall ta hänsyn till om det 
uppstår ett vänskapshot eftersom det är en fråga om tolkningar som är beroende av 
revisorns etiska och moraliska värderingar om vad som är rätt eller fel.24 
 
Samtliga revisorer menar att de inte skulle avsäga sig ett uppdrag bara för att de har haft 
samma klient i flera år. Revisorerna tycker att de måste kunna balansera när 
vänskapsförhållandet påverkar hans professionella revisorsroll. De flesta revisorer är 
medvetna om att detta förhållande kan leda till att revisorn blir hemmablind vilket leder 
till att revisorn börjar lita på sin klient och detta påverkar i sin tur granskningen. Detta 
stöds av Schilder (1993) och Bazerman (1997) som anser att när en revisor har haft 

                                                        
19 Se 3.3.3 FAR (2002c) 
20 Se 3.3.3 Cassel (1996) 
21 Se 3.3.4 Mednick (1990) 
22 Se 3.3.4 FAR (2002c) 
23 Se 3.3.4 Gustavsson (1988) 
24 Se 3.3.4 FAR (2002c) 
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samma klient år efter år utvecklas en relation som kan medföra att klienten börjar lita på 
sin klient. Detta leder till att revisorns professionella och skeptiska tänkande börjar 
försvinna och detta kan i sin tur leda till att brister i granskningen uppstår.25 Revisorerna 
talar om att införa en tidsbegränsad mandatperiod där klienten tvingas byta revisor efter 
ett par år. Men de flesta tycker att det skulle bli för dyrt för klienten. Vilket stöds av 
Wolf, Tacket och Claypool (1999) som menar att problemet med en tidsbegränsning är 
att revisorerna skulle vara tvungna att ta ett högre arvode av sina klienter, på grund av 
att den mesta tiden som läggs på en klient är i början av tidsperioden. Risken är då att 
kostnaderna överstiger nyttan som tidsbegränsningen skulle medföra.26 
 
Egna slutsatser 
 
Vi anser att det är mycket svårt att kontrollera för andra hur mycket vän en revisor är 
med sin klient. De flesta revisorer ansåg att detta är en löjlig regel och vi instämmer i 
detta. Vi anser att det är omöjligt att undvika att vänskapsrelationer uppstår i framförallt 
små städer. Vi tycker också att eftersom de flesta revisorer anser att vänskap är det bästa 
sättet att skaffa nya klienter på så är det ett tydligt tecken på att reglerna och 
rekommendationerna gällande vänskapshot inte fungerar på det sätt som det är tänkt att 
de skall göra. 
 
5.5 Skrämselhot 
 
Samtliga revisorer tycker inte att de kan acceptera att en klient hotar med att byta 
revisor om de inte får igenom sin felaktiga lagervärdering. Revisorerna anser att de inte 
kan ge vika för klientens påtryckningar i en sådan viktig fråga som lagervärdering. De 
menar också att om de skulle ge vika i denna fråga skulle det slå tillbaka mot dem själva 
i slutändan. Detta stöds av Cassel (1996) som menar att om revisorn ger efter för 
klientens påtryckningar kommer det att leda till att felaktigheter uppstår och det kan slå 
tillbaka på revisorn i förlängningen.27 Revisorerna hävdar att de inte viker ner sig 
eftersom det kan ge disciplinära påföljder i form av erinran och förlorad auktorisation. 
Detta påverkar revisorerna i deras ställningstagande och deras förmåga att motstå 
klienternas påtryckningar. FAR (2002c) menar att de långsiktiga konsekvenserna av 
eventuella försummelser riskerar att skada en revisor mer än vad han skulle vinna på att 
åsidosätta de regler och krav som ställs på revisionsverksamheten. En revisor som 
åsidosätter sina skyldigheter kan drabbas av disciplinära påföljder, i de allvarligaste 
fallen kan godkännandet eller auktorisation upphävas med omedelbar verkan.28 
Revisorerna anser att det gäller för en revisor att ha en känsla för vad som är rätt eller 
fel och att det gäller att stå på sig. Cassel (1996) menar att det krävs att revisorer har ett 
tillräckligt civilkurage för att kunna stå emot klientens påtryckningar.29 
 
Samtliga revisorer menar att de skulle på något sätt komma överens med klienten om 
priset. De menar att de skulle ge vika för klientens påtryckningar eftersom de inte vill 
tappa sina klienter på grund av en sådan situation. Revisorerna hävdar att det till viss del 
är beroende av hur stor klienten är. Shultz och Gustavson (1978) och Knapp (1985) 
menar att klienter med en stor finansiell status ofta medför ett beroendeförhållande 
mellan revisorn och klienten då revisorn inte vill göra sig av med en stor och 

                                                        
25 Se 3.3.4 Schilder (1993) och Bazerman (1997) 
26 Se 3.3.4, Wolf, Tacket och Claypool (1999) 
27 Se 3.3.5, Cassel (1996) 
28 Se 3.3.5, FAR (2002c) 
29 Se 3.3.5, Cassel (1996) 
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inkomstbringande klient.30 Revisorerna anser att de i vissa fall är mindre angelägna att 
förhandla om priset om det rör sig om en klient vars inkomster utgör en liten del av 
revisionsbyråns totala inkomster. Shultz och Gustavson (1978) och Knapp (1985) menar 
att när en klients finansiella status är svag är det lättare för revisorerna att stå emot den 
press som klienterna sätter på dem.31 
 
Egna slutsatser 
 
Vi anser att revisorerna är medvetna om vilka följder det kan få om de ger vika för 
klienternas påtryckningar. De ser det därför som viktigt att inte vika ner sig i frågor som 
är av stor betydelse för revisionsverksamheten. Revisorerna anser att förhandling om 
pris är mer en fråga om affärsverksamhet och därför är de villiga att förhandla om 
priset.  
 
5.6 Revisorernas syn på den dubbla rollen och analysmodellen  
 
De stora revisionsbyråerna 
 
Överlag så är revisorerna i de stora revisionsbyråerna medvetna att rådgivningen är av 
stor betydelse för revisionsbyråernas existens. Wolf, Tacket och Claypool (1999) menar 
att denna mix av fristående tjänster börjar få för stora proportioner och har ett långt 
högre värde än revisionstjänsterna.32 Revisorerna menar också att det är svårt att veta 
vilken rådgivning som är acceptabel. FAR (2002c) anser att i fall den fristående 
rådgivningen är riktad till klienten i revisionsverksamheten finns det viktiga 
begränsningar, rådgivningen får inte innebära att revisionens självständighet och 
opartiskhet riskeras.33 Revisorerna försöker eliminera självgranskningshotet genom att 
organisera sig på ett sätt som medför att det är personer utanför uppdraget som utför 
konsultverksamhet. De försöker också vara flera inblandade på ett uppdrag och om det i 
tveksamma situationer behövs rådgör revisorerna med andra fristående revisorer, för ett 
andrahandsutlåtande. FAR (2002c) menar att för att minska risken för 
självgranskningshotet 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 ett andrahandsutlåtande från 
någon revisor på samma revisionsföretag som inte är inblandad i revisionsuppdraget. 
34Revisorerna anser att lagstiftningen av analysmodellen gjort dem mer medvetna om 
oberoendehotet nu när de måste dokumentera sina ställningstaganden inför varje 
uppdrag. De tycker också överlag att analysmodellen är ett bra verktyg för att hantera 
oberoendefrågor men de tror att tolkningarna kommer att utvecklas hela tiden. 
 
De små revisionsbyråerna 
 
Revisorerna menar att det är viktigt att tänka på sina konsulttjänster vid skrivandet av 
revisionsberättelsen. De menar också att det kan vara en fördel att ha konsulttjänster 
kombinerat med revisionen eftersom det leder till att revisorn får den information han 
behöver för att skapa sig en bra bild över företaget. förknippade med revisionen. En av 
revisorerna påstår att de flesta revisorer sköter grundbokföringen åt sina klienter han 
menar också att det bästa vore ur en kvalitetssynpunkt om revisorerna fick sköta detta. 

                                                        
30 Se 3.3.5, Shultz och Gustavson (1978) och Knapp (1985) 
31 Se 3.3.5, Shultz och Gustavson (1978) och Knapp (1985) 
32 Se 3.3.2, Wolf, Tacket och Claypool (1999) 
33 Se 3.3.2, FAR (2002c) 
34 Se 3.3.2, FAR (2002c) 
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De små revisionsbyråerna menar att självgranskningshotet kan elimineras genom en bra 
organisation och genom att koppla in fristående revisorer på uppdraget. Detta stöds av 
FAR (2002c) som menar att de små revisionsbyråerna får söka externa lösningar 
eftersom de inta har de resurser som krävs för att organisera sig inom byrån.35 
Revisorerna menar att sedan analysmodellen blivit lagstiftad har de blivit mer medvetna 
om oberoende problemen. En av revisorerna tycker att analysmodellen innebär ett 
alldeles för stort extraarbete medan en annan revisor hävdar att analysmodellen är en 
naturlig del av arbetsprocessen. På grund av snabba förändringar som sker inom detta 
område behövs ständig utbildning för att hålla revisorerna uppdaterade. Där menar en 
av revisorerna att de stora revisionsbyråerna har ett försprång gentemot de små i 
utbildningsfrågor. Detta medförde att när analysmodellen kom hade redan de stora 
revisionsbyråerna infört den till viss del. Detta stöds av FAR (2002c) som menar att de 
stora revisionsbyråerna har större resurser att utbilda sin personal vilket gör att de har en 
möjlighet att vara uppdaterad på ny information.36 
 
5.7 Skillnader mellan stora och små revisionsbyråer 
 
Enligt vår scenarioundersökning tackade de små revisionsbyråerna nej till fler uppdrag 
än vad de stora gjorde. Detta går emot Shockley (1981) som menar att det kan vara 
svårare för en liten revisionsbyrå att stå emot påtryckningar från klienter eftersom de 
generellt sett är mer ekonomiskt känsliga än de stora. Shockley (1981) anser också att 
de små revisionsbyråerna tenderar att vara mer beroende av sina klienter eftersom 
inkomsterna från en klient i ett litet revisionsföretag motsvarar en större del av de totala 
intäkterna.37 Detta strider också mot de resultat som framgår i vår 
scenarioundersökning. Både de stora och de små revisionsbyråerna ansåg att de kunde 
ta på sig konsultuppdrag om klienterna efterfrågade detta. De stora menar att de kan 
koppla in en fristående specialist på samma företag, de små ansåg att de kan lösa detta 
genom att anlita en extern specialist. Detta stöds av FAR (2002c) som menar att de stora 
revisionsbyråerna kan lösa oberoendefrågor med hjälp av interna åtgärder medan de 
små måste söka andra externa lösningar exempelvis genom samarbete med andra 
revisionsföretag.38 
 
I vår undersökning kom det fram att de stora revisionsbyråerna har en fördel gentemot 
de små i tveksamma tolkningssituationer. Detta eftersom de stora byråerna har större 
resurser vilket medför att det blir lättare att få ett andrahandsutlåtande av någon 
frikopplad revisor. Cassel (1996) menar att det i tveksamma situationer kan var lämpligt 
för en revisor att inhämta råd från andra fristående revisorer som inte är inkopplade på 
samma uppdrag. Detta är lättare för de stora att göra eftersom det finns en stor kunskap 
att tillgå i personalen på en stor revisionsbyrå. Det är därför lättare att få ett 
andrahandsutlåtande på en stor revisionsbyrå vilket kan vara en trygghet för en 
revisor.39  
 
Vi har också sett i vår undersökning att de stora revisionsbyråerna har ett 
kunskapsförsprång när det gäller analysmodellen. Detta är till stor del beroende på att de 
stora revisionsbyråerna har mer resurser till utbildning än vad de små har tillgång till. 
FAR (2002c) talar om att det är viktigt att revisionsbyråerna utbildar sin personal 
löpande för att personalen ska vara uppdaterad om vad som händer. De stora 

                                                        
35 Se 3.3.2 FAR (2002c) 
36 Se 3.2, FAR (2002c) 
37 Se 3.2, Shockley (1981) 
38 Se 3.2, FAR (2002c) 
39 Se 3.2, Cassel (1996) 
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revisionsbyråerna har större resurser att använda till att utbilda sin personal vilket gör 
att de kan ligga steget före de små och de får därmed en chans att ständigt vara 
uppdaterad.40 
 
5.8 Avslutande diskussion 
 
Vi menar att lagstiftandet av analysmodellen har inneburit att revisorerna mycket på 
grund av dokumentationen har fått en större medvetenhet kring oberoendefrågor. De 
flesta revisorerna tycker att de regler och rekommendationer som finns gällande 
oberoendehot är bra men de inser också att dessa tolkningsfrågor är under ständig 
utveckling. Vi kan konstatera att de stora revisionsbyråerna har ett försprång gentemot 
de små eftersom de har mer resurser till att utbilda sin personal i aktuella frågor. Vi har i 
vår scenarioundersökning sett att vissa av analysmodellens oberoendehot är svårare att 
tolka än andra. Partställningshotet anser vi vara väldigt tydlig och lämnar inte mycket 
utrymme för revisorernas egna tolkningar. Vi kan också konstatera utifrån vår 
scenarioundersökning att vänskapshot inte upplevs som något större  hot mot 
revisorernas oberoende. De flesta revisorer anser att vänskapshotet är en löjlig regel och 
de ser istället vänskapsband som ett bra sätt att knyta till sig nya klienter. Vi anser 
därmed att vänskapshotet inte fyller den funktion som det är tänkt att den skall göra. 
Detta kan bero på att vår undersökning är utförd i en relativt liten stad där de flesta 
känner varandra och det kan då vara svårt att eliminera ett vänskapshot. 
Revisionsbyråerna är rädda för att tappa sina klienter och det skall därmed mycket till 
för att de skall avsäga sig ett uppdrag på grund av att ett oberoendehot föreligger.  
 
Revisorerna vet att det är ett problem med den dubbla rollen som granskare och 
rådgivare men de försöker komma runt det bland annat genom att organisera sig på ett 
sätt som medför att rådgivningen sker av fristående part. Intressant att beakta i detta fall 
var en revisor som hävdade att alla revisorer deltog i sina klienters grundbokföring 
vilket strider mot gällande regler och utgör ett hot mot oberoendet eftersom det innebär 
att revisorn tvingas granska sitt eget arbete. 
 
I vår undersökning har vi inte hittat några tydliga skillnader mellan stora och små 
revisionsbyråer. Det var överraskande att de små revisionsbyråerna tackade nej till fler 
uppdrag. Detta eftersom de små revisionsbyråerna enligt de flesta av våra teorier ansågs 
vara mer beroende av sina klienter på grund av ett större inkomstberoende till klienten. 
Vi anser att revisorer på större revisionsbyråer känner sig tryggare i tveksamma 
tolkningssituationer eftersom de har en stor möjlighet att rådfråga andra fristående 
revisorer och få ett andrahandsutlåtande. 
 
5.9 Förslag till fortsatta studier 
 
Lagstiftningen av analysmodellen har medfört ökade krav på revisorerna det vore därför 
intressant att ur ett klientperspektiv beskriva om dessa ökade krav har inneburit några 
större förändringar för klienten. Eftersom vi utfört vår undersökning i en liten stad som 
Skellefteå kan det vara intressant att undersöka om det finns skillnader i revisorers 
tolkningar av analysmodellen i stora och små städer. 

                                                        
40 Se 3.2, FAR (2002c) 
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Intervjuguide 
 
Scenarier 
 
Egenintressehot 
 
1) Föreställ er detta scenario där en revisionsbyrå hyr en lokal av en av deras klienter, 

hur ställer ni er till detta? Motivera 
 
2) Antag att en revisors fru äger ett företag och har tagit ett relativt stort lån i en bank 

som är en av revisorns klienter, vad anser ni om detta? Motivera 
 
Självgranskningshot 
 
3) Antag att en revisor tidigare har haft anställning på ekonomiavdelningen på ett 

företag som numera är en klient åt denne revisor, hur ställer ni er till detta? Motivera 
 
4) Antag att en skattespecialist på samma revisionsföretag som den granskande 

revisorn lämnar förslag och råd till den granskande revisorns klient, vad anser ni om 
detta? Motivera 

 
Partställningshot 
 
5) Antag att skattemyndigheten vill ha information om klienten från en klient, klienten 

hänvisar skattemyndigheten till dennes revisor, vad anser ni om detta? Motivera 
 
6) Antag att en revisor blir ombedd att ställa upp som stöd för klienten vid dennes 

kontakter med skattemyndigheten i en rättslig process, hur ställer ni er till detta? 
Motivera 

 
Vänskapshot 
 
7) Antag att en revisor är engagerad i styrelsen i en idrottsförening, i denna 

idrottsförening finns en medlem som äger ett företag, denne medlem vill nu anlita 
revisorn till sitt företag, vad anser ni om detta? Motivera 

 
8) Det är vanligt att en revisor arbetar mot samma klient i flera år, antag att en revisor 

arbetat mot samma klient i cirka tio år, kan detta ha någon påverkan på revisorns 
oberoende? Motivera 

 
Skrämselhot 
 
9) Antag att en tvist uppstår mellan revisorn och klienten om en lagervärderingsfråga, 

klienten hotar med att byta revisionsbyrå om han inte får rätt i denna tvist, vad anser 
ni om detta? Motivera 

 
10)  Antag att en revisors mest inkomstbringande klient anser att revisorn tagit ut ett för 

högt arvode i förhållande till den tid han lagt ner, klienten vill nu att revisorn ska 
sänka sitt arvode annars kommer klienten att byta revisionsbyrå när mandatperioden 
går ut, vad anser ni om detta? Motivera 
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Revisorns dubbla roll 
 
1) Vilka problem kan den dubbla rollen som granskare och rådgivare medföra och på 

vilket sätt kan den påverka oberoendet? Motivera 
 
2) Vidtar ni några åtgärder för att eliminera detta oberoendehot? Motivera 
 
3) Tycker ni att det finns bra regler och rekommendationer för att hantera detta 

oberoendehot?    Motivera 
 
4) Hur tycker ni att reglerna och rekommendationerna borde vara utformade för att 

komma till rätta med detta hot mot oberoendet? Motivera 
 
 Analysmodellen 
 
1) Hur har den lagstadgade analysmodellen påverkat ditt sätt att arbeta med 

oberoendefrågor? Motivera 
 
2) Har lagstiftningen av analysmodellen medfört någon skillnad från tidigare i erat sätt 

att hantera oberoendefrågor? Motivera 
 
3) Anser ni att analysmodellen är ett bra verktyg för att hantera oberoendefrågor? 

Motivera 
 
4) Anser ni att det kan finnas skillnader mellan stora och små revisionsföretags sätt att 

hantera oberoendefrågor utifrån analysmodellen? Motivera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


