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Förord 
 
Vi vill tacka vår handledare Monika Kurkkio och de studiekamrater som har stöttat och 
givit oss vägledning. De har kommit med konstruktiv kritik som har hjälp oss att 
genomföra denna uppsats.  
 
Vi vill även tacka de revisorer vi intervjuat på de olika revisionsbyråerna. Det är tack 
vare de som vi har kunnat genomföra denna uppsats.  
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Sammanfattning 

För att intressenterna ska kunna lita på företagens årsredovisningar krävs att en revisor 

har granskat dem och att revisorn har varit oberoende. Då revisorer har två roller, både 

som rådgivare och granskare, kan oberoendet ifrågasättas. Syftet med vår uppsats var 

att utifrån revisorns synsätt studera revisorernas dubbla roller som rådgivare och 

granskare, och om dessa två roller står i konflikt med varandra. Vi ville mer specifikt 

undersöka om revisorns personlighet och personliga bedömningar påverkar revisorns 

oberoende. Vidare ville vi studera hur revisorerna förhåller sig till de lagar, regler och 

normer som finns kring oberoendet. Teorier säger att en revisor omöjligt kan vara 

oberoende och att revisorns personlighet alltid påverkar en revisors handlande. Vi 

undersökte detta problem genom litteraturstudier och vi genomförde två intervjuer på 

två olika revisionsbyråer. I den empiriska undersökningen framkom att revisorernas roll 

som granskare och som involverad rådgivare står i konflikt med varandra. Revisorns 

oberoende påverkas av dennes personlighet, för trots att revisorerna styrs mycket av 

lagar och regler så är det ändå revisorns normer och värderingar som avgör när en 

revisor ska bedöma om han eller hon är oberoende. 

 



Abstract 

Companies annual reports must have been reviewed by an independent auditor so that 

the stakeholders can rely on the information in the reports. The auditor has two roles, 

one as an adviser and one as an auditor, and that can question the independence of the 

auditor. The purpose of our paper was to, from an auditor’s perspective, study if the 

auditor’s two roles, as an adviser and auditor, are in conflict with each other. We 

wanted to examine if the auditors personality and personal judgments affects the 

auditors independence. We also wanted to study how an auditor remains to the laws, 

rules and norms that exist around the independency. The literature tells that an auditor 

can’t possible be independent and that the auditor’s personality always will affect the 

auditors act. We investigated our problem area through a literature-study and made two 

interviews at two different auditor offices. The empirical survey showed us that the 

auditor’s parts are in a conflict to each other. The auditor independence affects his or 

hers personality, despite that the auditor are ruled by law and roles, it is still the 

auditors norms and valuations that decide when an auditor should judge if he or she is 

independent. 
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1 Inledning  
 
I inledningen av vår uppsats beskriver vi de bakomliggande faktorerna kring valet av 
ämnet samt att vi för en problemdiskussion som mynnar ut i ett syfte. 

1.1 Bakgrund 
 
Idag är det enligt Hallsenius (2002) vanligt att revisionsbyråerna säljer både 
konsulttjänster och revisionstjänster till samma företag. Revisorerna och klienterna 
känner till varandra och revisorerna är insatta i verksamheten. Detta har lett till att 
revisorernas oberoende har ifrågasatts. Langsted (1999) menar att revisorerna och 
klienterna inte får vara förenade på ett sådant sätt att det påverkar revisorernas 
oberoende. Revisorn måste kunna ge en oberoende och opartisk bild av företaget. Det 
ligger i företagets makt att anställa, utbetala lön och avskeda en revisor och därför 
hamnar revisorn i beroende ställning menar Bazerman, Morgan och Loewenstein 
(1997). Enligt Föreningen auktoriserade revisorer (FAR) är revision nödvändigt för ett 
fungerande näringsliv och samhälle och en auktoriserad revisors viktigaste uppgift är 
revision. Revision ger en trovärdighet åt företagens finansiella information, revision 
krävs för att intressenterna ska våga lita på den ekonomiska information som företagen 
ger. Revision bygger på förtroende och de grundkrav som en revisor ska besitta för att 
omvärlden ska ha kvar förtroendet för revisorn är kompetens, tystnadsplikt och 
oberoende. (FAR, 2004a) 

1.2 Problemdiskussion 
 
Enligt Aktiebolagslagens tionde kapitel tredje paragraf ska revisorerna årligen granska 
företagens årsredovisningar och räkenskaper samt granska styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning. Därefter ska revisorerna dra slutsatser från granskningen och 
rapportera detta i en årlig revisionsberättelse, vilket ska göras enligt lag och god 
redovisningssed. (FAR, 2004b) 
 
Vanasco (1996) skriver att redan under slutet av 1920–talet framhävdes problemet med 
intressekonflikten som uppstår när en revisor är en intressent, styrelseledamot eller chef 
i företaget. Det framhölls att revisorn ska vara fullständigt skild från det finansiella 
eller annat deltagande i företaget som är utöver revisorns arbetsuppgift. Enligt 
Aktiebolagslagens tionde kapitel fjärde paragraf framgår att det är förbjudet för en 
auktoriserad eller godkänd revisor att hjälpa till med bokföringen hos företag där denne 
är revisor. Vidare får revisorn enligt FAR (2002) inte äga aktier i bolaget eller i annat 
bolag i samma koncern samt delta i dess ledning. Revisorn får inte biträda i företagets 
bokföring samt inte låna av bolaget eller ett bolag i koncernen. Den som anlitar 
revisorn ska känna sig säker på att revisorn gör en fullgod revision och revisorslagen 
säger att revisorn noggrant ska iaktta de jävsregler som är gällande för revisorer. (ibid)  
 
Hallsenius ställer sig frågan om det finns risk att köp av konsulttjänster hotar 
förtroendet för revisorer. Uppfattningar går isär, den ena synvinkeln är att revisorerna 
och företaget har samma mål, det vill säga att ge en så rättvisande bild som möjligt. 
Den andra synvinkeln är att det finns goda skäl att ifrågasätta revisorernas oberoende 
eftersom det är klienten som attesterar fakturan till revisionsbyrån samtidigt som 
revisorn ska granska den.(ibid) Enligt Cassel (1996) hävdar kritikerna att omfattningen 
av rådgivningen på senare tid blivit för stor. Cassel skriver dock att rådgivning alltid 
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har funnits och att problemet ligger i att rådgivningen blivit så långtgående att 
revisorerna kan uppfattas bli involverade i den granskades förvaltning eller 
rapportering och oberoendet kan då äventyras. 
 
Sedan 1999 har revisorerna anmälningsplikt, vilket innebär att en revisor som 
misstänker eller känner till att en styrelseledamot eller verkställande direktör inom 
ramen för bolagets verksamhet har gjort sig skyldig till vissa brott ska underrätta 
styrelsen om detta (FAR, 2004b). Enligt en undersökning som gjorts på uppdrag av 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ), är anmälningar från revisorer få (Korsell & 
Engerstedt, 2004). Korsell och Engerstedt menar att revisorerna försöker efter bästa 
förmåga fullgöra det som lagstiftaren lagt på dem, men att det inte görs med så stor 
entusiasm. Det beror inte på att revisorerna saknar tillräcklig juridisk kompetens för 
uppgiften, utan att det till största delen beror på psykologiska skäl. Det tar emot att 
anmäla klienten till myndigheterna, eftersom revisorn och företaget ofta är starkt 
bundna till varandra. 
 
Enligt Bazerman et al (1997) och Geiger, North och O´Connell (2005) finns det många 
exempel på företag där revisorer har ställts som ansvariga när företaget gått i konkurs, 
därför att revisorerna förbisett händelser som de skulle ha slagit larm om. Detta menar 
Bazerman et al (1997) inte beror på någon medveten konspiration mellan revisorn och 
klienten utan att det är naturligt, hur duktig en revisor än är så är det svårt att vara 
oberoende på grund av att det skapas ett revisor/klient förhållande. En revisors 
oberoende är viktigt för intressenternas investeringar i företaget och en revisors uttalade 
kan leda till att investerarna inte kommer att investera i företaget. Därför är det flera 
som har ifrågasatt revisorernas oberoende eftersom de anställs, betalas och avskedas av 
företaget som de ska vara oberoende till. (ibid) 
 
Langsted skriver att om revisorns påteckning av årsredovisningen inte har trovärdighet 
är den meningslös. För att skapa trovärdighet krävs det två huvudförutsättningar där 
den ena innebär att revisorn har kompetens och kan kontrollera klientens upplysningar 
utifrån sin egen yrkeserfarenhet. Den andra förutsättningen är att revisorn är oberoende 
och att han eller hon inte är lierad med klienten, att revisorn inte vågar skriva annat än 
vad klienten önskar, och detta utan att revisorn själv inser, att han eller hon inte törs 
skriva eller önskar skriva sin egen uppfattning. En revisor kommer alltid att påverkas 
av egna uppfattningar och värderingar. Dennes erfarenheter och preferenser kan också 
spela in i revisionsuppdraget och även genom människokunskap kan revisorn känna 
tillit och misstro till enskilda personer. (ibid) Bazerman et al (1997) menar att 
psykologisk forskning leder fram till en ofrånkomlig slutsats, att en revisor omöjligt 
kan upprätthålla sin objektivitet och opartiskhet. Även för de mest professionella och 
uppriktiga revisorerna blir konsekvensen att ett revisionsmisslyckande är oundvikligt. 
 
Det finns många lagstiftningar kring revisorns oberoende, detta för att öka 
trovärdigheten för revision. Men hjälper det, eftersom en revisor ändå, ”hör och 
häpna”, bara är en människa? (Svanström, 2005) Langsted skriver att det finns många 
sätt, som var för sig kan vara möjliga och i olika sammanhang riktiga, men att det inte 
finns något riktigt sätt att säkra oberoende på. Revisorns oberoende beror på dennes 
personlighet och beteende, vilket är svårt att förändra. Enlig North (1993) påverkas 
människan av formella och informella regler, dessa skapar tillsammans spelregler för 
hur människan ska vara. Genom att förändra lagar och regler, det vill säga de formella 
reglerna, kan omgivningen förändra revisorns beteende, men enligt North är det svårt 
att styra med lagar eftersom de informella reglerna är svåra att påverka och 
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svåråtkomliga genom politiska beslut. Detta för att informella regler satt sin prägel på 
hela samhället. (ibid) 
 
En mycket stor andel av de svenska aktiebolagen är småföretag och enligt Cassel 
fungerar inte revision i småföretag i enlighet med lagens anda och mening. Småföretag 
är i de allra flesta fall så kallade ägarledda företag, där ägare, styrelse och ledning 
utgörs av ett fåtal personer, ibland till och med en och samma person. (Korsell & 
Engerstedt) Korsell och Engerstedt anser att i små företag står i regel revisorn och 
företagaren varandra nära både bokstavligt och bildligt. De menar vidare att det är där 
problemet med oberoende ligger. Revisorn får en viktig del i företaget, företagaren är i 
högsta grad beroende av revisorns råd i ekonomiska och administrativa frågor. Det 
innebär att revisorn kommer att placera företaget och dess ägare i centrum, medan 
bolagets övriga intressenter hamnar något i bakgrunden. (ibid) 
 
Syftet med revision är enligt Moberg (2003) den stora vikten av att det finns en tilltro 
till företagens information för alla intressenter och ett skapat förtroende till den. 
Moberg menar vidare att revisorns oberoende är en viktig hörnsten i revisorsyrket då 
det är av betydelse för intressenterna att revisionen är genomförd av en oberoende 
revisor. Som tidigare nämnts har revisorn andra uppgifter, exempelvis rådgivning, som 
ska vara anpassad till de situationer och behov som den enskilda klienten behöver. 
Mindre företag kan ha brist på egen ekonomisk kompetens och behöver därför oftare 
nyttja sin valda revisor som rådgivare. Revisorn är ofta företagets närmaste konsult. 
(FAR, 1994) Enligt Langsted beror den ökade rådgivningen både på att klienterna vill 
ha det och att de har stor nytta av rådgivningen, men den största orsaken till den ökade 
rådgivningen är att det är där den stora inkomsten finns. Han skriver vidare att 
revisionsbyråerna skulle kunna göra en reklamkampanj likt Shell som hade slogan ”Vi 
säljer bensin också”, och menar att det är rådgivningen som har tagit över deras 
huvudsakliga roll som granskare. 
 
Frågan om oberoendet har länge varit aktuell och diskussionen tilltar eftersom många 
företagsskandaler ifrågasätter revisorns roll. Lagstiftningen ökar och blir allt stramare 
för att kunna visa på revisorns oberoende. Men hjälper det med all lagstiftning? 
(Bartlett, 1991) Flera författare menar att en revisors oberoende ändå alltid kommer att 
påverkas av dennes personlighet och beteende. Denna problemdiskussion leder fram till 
syftet som framgår nedan. 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att utifrån revisorns synsätt studera revisorernas dubbla 
roller som rådgivare och granskare, och om dessa två roller står i konflikt med 
varandra. Vi vill mer specifikt undersöka om revisorns personlighet och personliga 
bedömningar påverkar revisorns oberoende. Vidare vill vi studera hur revisorerna 
förhåller sig till de lagar, regler och normer som finns kring oberoendet. 
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1.4 Definition 
 
FAR definierar oberoendet på två sätt och vi har i vår uppsats när vi nämner oberoendet 
använt oss av båda definitionerna. 
 
Faktiskt oberoende är det sinnestillstånd som tillåter en individ att ha en åsikt som inte 
äventyras av influenser som påverkar det yrkesmässiga omdömet samt agera med 
integritet, opartiskhet samt professionell skepticism. 
 
Synbart oberoende är att undvika sådana förhållanden och omständigheter som är så 
betydelsefull att en kunnig och omdömesgill person med insikt om alla relevanta 
omständigheter, inklusive vidtagna motåtgärder, skulle anta att integriteten, 
objektiviteten eller den professionella skepticismen hos ett revisionsföretag, eller en 
person i ett utlåtandeteam, äventyras. (FAR, 2004b) 
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2 Metod 
 
I metodkapitlet har vi som syfte att beskriva vilka metoder, vilken arbetsgång och 
datainsamlingsmetod som använts för att genomföra vår undersökning. Här beskrivs 
även de aktörer som vår studie grundar sig på och avslutningsvis ser vi till vilka 
faktorer som kan ha påverkat resultaten. 

2.1 Inledning 
 
Som utgångspunkt för att hitta ett intressant ämne att skriva om sökte vi i tidskriften 
Balans, där aktuella ämnen för ekonomistyrning diskuteras. Där fann vi en artikel om 
en promemoria ”några frågor om revision” som handlar om ett förslag att det ska bli 
förbjudet för revisorer att utföra så kallade kombiuppdrag1, detta för att säkerställa 
revisorernas oberoende. Det väckte vårt intresse för revisorernas oberoende och efter 
ett samtal med vår handledare resonerade vi oss fram till vilken inriktning denna 
uppsats skulle ta. 

2.2 Forskningsansats 
 
Det finns två huvudsakliga vetenskapliga angreppssätt att dra slutsatser på, induktion 
och deduktion. Induktion bygger på empiri och deduktion på logik (Thurén, 1997). 
Deduktion innebär att en logisk slutsats som betraktas som giltig dras om den är logiskt 
sammanhängande (ibid). För att besvara vårt syfte i denna undersökning använde vi oss 
av ett deduktivt arbetssätt. Vi utgick från lagar, regler och teorier som handlar om 
revisorns oberoende samt att vi utifrån ett teoretiskt synsätt såg på människans 
beteende. Därefter skapades en intervjuguide som låg till grund när empiriska data 
skulle återkopplas till teorin. 
 
En uppsats kan vara kvalitativ eller kvantitativ eller båda delarna. Enligt Denscome 
(2000) är den distinkta skillnaden mellan dessa två att kvalitativ forskning bygger på att 
omvandla det som observerats till ord, medan kvantitativ forskning strävar efter att 
mäta forskningen så att materialet kan omvandlas till siffror. Holme och Solvang 
skriver att kvalitativ forskning kännetecknas av att forskningen är gjord på djupet, med 
mycket information om få undersökningsenheter och ett sökande efter det unika. I vår 
uppsats vill vi gå på djupet genom att studera ett fåtal erfarna revisorer och därmed har 
vår uppsats en kvalitativ karaktär. 
 
Av ovanstående diskussion kommer vår undersökning utgöra ett aktörssynsätt, då de 
slutsatser vi kommer fram till bygger på aktörernas, i detta fall revisorernas, 
uppfattning av problemet. Aktörssynsättet innebär enligt Arbnor och Bjerke (1994) att 
en beskrivning av verkligheten sker genom att beakta hur olika individer upplever, 
tolkar och handlar i olika situationer. Vi har utgått ifrån enskilda revisorers åsikter om 
det berörda området för att sedan sammanställa problemet. Utifrån aktörens egna bilder 
och uppfattningar om verkligheten kan helheten förstås (Arbnor och Bjerke). 
 
 

                                                 
1  Kombiuppdrag innebär att en revisor utför revision och rådgivning åt samma företag/klient.  
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2.3 Forskningsstrategi 
 
Vid valet av forskningsstrategi finns det, om undersökningen ska vara empirisk, två 
olika strategier, surveyundersökning och fallstudie (Denscombe, 2000). Syftet med vår 
undersökning var att vi ville gå på djupet i ett revisionsföretag för att undersöka den 
eventuella konflikt som finns mellan en revisors dubbla roller som granskare och 
rådgivare utifrån en revisors perspektiv. Efter att vi lagt fram dessa kriterier ansåg vi att 
det var en fallstudie vi skulle inrikta oss mot. Utmärkande för en fallstudie är att den 
inriktar sig bara på en enda undersökningsenhet, men att den i vissa fall kan inriktas på 
två eller fler undersökningsenheter (Denscome). Fallstudien kan studera saker i detalj, 
vilket surveyundersökningen vanligtvis inte klarar av (Denscombe) och därmed är 
surveyundersökningen utesluten i vår undersökning. 

2.4 Val av undersökningsföretag 
 
Vid valet av undersökningsföretag beaktades revisionsbyråernas storlek. I Engström 
och Larssons undersökning som genomfördes våren 2002 såg de skillnader mellan stora 
och små revisionsbyråer. Skillnaden låg i att stora revisionsbyråer har större möjlighet 
att säkerställa sitt oberoende för att de har större resurser och kan lättare få ett 
andrahandsutlåtande. De skriver vidare att de stora byråerna har misstankar om att de 
små byråerna har svårt att vara oberoende på grund av resursbrist. Utifrån denna aspekt 
var vårt önskemål att se till en liten revisionsbyrå med endast en till två godkända eller 
auktoriserade revisorer. Detta föll sig dock svårt att genomföra då tidsbristen hos dessa 
byråer var stor. Vi valde då att genomföra vår undersökning på mindre lokala 
revisionsbyråer men som hade en stor organisation bakom sig. Även om dessa byråer 
lättare kan få ett andrahandsutlåtande uppfyller de kravet på en till två revisorer och 
därmed är de lämpliga för vår studie. 
 
Vi tog kontakt med två mindre kontor i Piteå, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och 
Deloitte.. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har åtta anställda varav två av dessa är 
godkända eller auktoriserade. Vidare har Deloitte. fem anställda varav två är godkända 
revisorer.  När vi ringde revisionsbyråernas växel blev vi rekommenderade en person 
på varje kontor som de ansåg lämpliga att besvara frågorna som vi hade. Enlig Arbnor 
och Bjerke är detta ett rekommendationsurval.  

2.5 Datainsamlingsmetod 
 
En av de forskningsmetoder som Denscombe skriver om är intervjuer. Om forskaren är 
ute efter att undersöka emotioner, erfarenheter och känslor är intervjuer att föredra samt 
att intervjuer är lämpade för att producera djupgående och detaljerad data (ibid). Då vår 
undersökning bygger på ett mer djupgående problem kring revisorernas oberoende och 
deras beteende har vi valt att genomföra två personliga intervjuer av revisorer som är 
verksamma på revisionsbyråer i Piteå. Fördelen med personliga intervjuer är enligt 
Denscombe att de är relativt lätt att arrangera och kontrollera samt att de uppfattningar 
och synpunkter som framkommer under intervjun endast kommer från den intervjuade. 
Valet av denna metod anses som mest lämpad för vår empiriska undersökning. För att 
inte styra och ställa över frågorna och svarens utformning, men samtidigt utgå från en 
mall på de frågor och svar som skulle besvaras valde vi att utföra en semistrukturerad 
intervju. Detta innebär att intervjuaren ska vara flexibel när det gäller frågornas 
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ordningsföljd samt att låta den intervjuade utveckla sina tankar och idéer kring frågorna 
(Denscombe). 
 
Nackdelen med att använda intervjuer är bland annat att den kan vara besvärlig och 
tidskrävande samt den intervjuareffekt som kan uppstå (Denscombe). Med 
intervjuareffekten menas att svaren som erhålls, i detta fall av aktörerna, kan vara olika 
beroende på hur aktören uppfattar personen som ställer frågorna. Vi har, för att 
reducera intervjuareffekten, försökt vara så passiva och neutrala som möjligt under 
intervjun. Eftersom vår undersökning var av känslig karaktär, var det svårt att avgöra 
om svaren var sanningsenliga, men vi anser att de svar som erhållits är uppriktiga. Att 
intervjuer även kan vara besvärliga och tidskrävande var ingenting som påverkade oss 
då vi hade den tid som behövdes för att kunna genomföra och sammanställa 
intervjuerna. 

2.6 Intervjuer 
 
Vid insamling av empiri genomfördes en intervju med en godkänd revisor som vi kallar 
Tall vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers, torsdag den 22 april 2005 på Talls kontor 
och med en godkänd revisor som vi kallar Gran vid Deloitte. tisdag den 26 april 2005 
på Grans kontor. Intervjuguiden, se bilaga A, var utformad för att fånga aspekten med 
oberoendet. I intervjuguiden har vi använt oss av frågor och även byggt upp scenarier 
och utifrån dessa ställt frågor för att lättare kunna se hur aktörerna förhåller sig i vissa 
situationer.      

2.7 Litteratursökning 
 
Till hjälp för vår litteratursökning användes Lucia som är Luleå Tekniska Universitets 
sökmotor och Libris som är en databas för samtliga bibliotek i Sverige. Databaserna 
Emerald, Helecon och Ebsco användes också. Material söktes även i de tidsskrifter som 
finns tillgängliga på Luleå Tekniska Universitets bibliotek. 
 
Vid sökningen i databaserna användes både svenska och engelska sökord och för att få 
så korrekt träff som möjligt användes operatoren AND. De sökord vi använde oss av 
var independent (oberoende), audit (revision), auditor (revisor), advisor (rådgivare), 
statutory audit (obligatorisk revision), exemption (undantag), small company (små 
företag), accounting (bokföring), business advisor (företagsrådgivare), behavior 
(beteende), beteendevetenskap, socialpsykologi, psykologi och institutioner. Vi sökte 
även för att se om författare som använts skrivit fler relevanta artiklar och sökte också 
på en del referenser i artiklarna som vi ansåg intressanta för vår studie. 

2.8 Metodproblem 
 
I vår undersökning ville vi gå på djupet för att bland annat se hur revisorns personlighet 
påverkar revisorns roll som oberoende granskare och involverad rådgivare. Detta kan 
innebära problem då ämnet av denna uppsats är av relativt känslig karaktär, vilket kan 
leda till att svaren som erhölls vid intervjuerna inte var helt sanningsenliga. Vid 
skapandet av intervjuguiden beaktade vi att frågorna måste vara av sådan karaktär att 
de inte stöter sig med aktörerna. Efter att vi genomfört våra två intervjuer anser vi att 
svaren som erhölls kan utifrån situationen bedömas som betydelsefulla och att vi inte 
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upplevde de intervjuade som besvärade. Svårigheten ligger dock i att veta hur ärliga 
svar vi egentligen fick. 
 
Enligt Denscombe ska en forskning vara tillförlitlig, vilket kan vara ett problem för att 
det är svårt att svara på ett absolut sätt i en kvalitativ forskning. För att öka 
tillförlitligheten har syftet i vår uppsats tydligt redogjorts. Vi har också berättat 
noggrant hur denna studie genomfördes.  
 
Vid vår undersökning har två personliga intervjuer utförts där vi har haft en direkt 
kontakt med de intervjuade och därmed har vi kunnat kontrollera hur de intervjuade 
upplevde situationen. Vi var noga med att det var rätt personer som intervjuades. Detta 
genom att förklara vad vår undersökning handlade om och vad vi var intresserade av.  
För att vår intervju skulle vara korrekt och ge en så rättvisande bild som möjligt tittade 
vår handledare Monika Kurkkio igenom intervjuguiden och gav oss tips och råd på 
förbättringar. 
 
Intervjuguiden skickades i förväg ut till de berörda parterna så att de på detta sätt i lugn 
och ro kunde läsa igenom och förbereda sig på frågorna. Detta kan i sin tur ha en 
negativ effekt i bemärkelsen att de spontana åsikterna försvinner, men vi ansåg ändå att 
på detta sätt skulle det mest korrekta svaren komma fram. För att sedan kunna 
sammanställa intervjuerna på ett bra sätt användes en bandspelare i samband med 
intervjuerna samt att anteckningar fördes. Detta gjordes för att på ett rättvist sätt 
behandla informationen som erhållits av de intervjuade. För att öka säkerheten i 
empirin lät vi aktörerna kontrollera de sammanställda intervjuerna så att vi hade 
uppfattat aktörerna korrekt. 

2.9 Analysmetod 
 
Den utgångspunkt vi följde i uppsatsarbetet hade sin grund i syftet. Relevanta teorier 
har använts till problemet och dessa teorier har legat till grund för den empiriska studie 
som utförts på två olika revisionsbyråer. De resultat som framkom vid intervjuerna har 
sammanställts i empirin. Sammanställningen har skett enligt den ordning som frågorna 
togs upp i intervjuguiden. I samband med analysen har vi fört en diskussion som är 
kopplad till egna tankar och funderingar. Vi har vidare jämför mellan de båda 
aktörerna, tolkat empirin och sett till skillnaden mellan teori och empiri. Därefter har en 
sammanställning av slutsatserna och den metodkritiken som framkommit genomförts. 
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3 Referensram 
 
Den teoretiska referensramen kommer i första hand att belysa vad teorin och lagen 
säger om revision och revisorn och innebörden i dessa begrepp. Detta för att få en 
inblick i revisorns dubbla roller som rådgivare och granskare och för att skapa 
bakgrund och förståelse för de problem som anses föreligga kring denna konflikt som 
uppstår. Detta kommer att ge en djupare förståelse och förklaring till revisorns 
beteende utifrån ett företagsekonomiskt och beteendevetenskapligt synsätt som den 
teoretiska referensramen kommer att utmynna i. 
 

3.1 Revision och revisorer 
 
Årligen ska det enskilda företagets redovisning och förvaltning granskas och godkännas 
av en revisor för att återge en korrekt bild av företaget till omvärlden. Revision innebär 
att en revisor ska kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett företags redovisning 
och förvaltning och revision är en förutsättning för ett väl fungerande näringsliv och 
samhälle (FAR, 1999). Om revisorn inte skulle utföra revisionen skulle det vara svårt 
för intressenter så som ägare, kreditgivare, kunder, anställda, stat och kommun att 
förlita sig till den information som företaget lämnar om sin ekonomiska situation och de 
skulle därmed vara tvungna att anlita egna kontrollanter (FAR, 1998). Enligt 
aktiebolagslagen är det förbjudet för en auktoriserad eller godkänd revisor att hjälpa till 
med bokföringen hos företag där denne är revisor. 
 
Det finns olika varianter av revision vilka är extern och intern revision, statlig och 
kommunal revision, statlig taxeringsrevision och miljörevision. Revisionen medverkar 
till att den ekonomiska informationen om företaget blir trovärdigt och den ger en bild 
av hur styrelsen och verkställande direktören fullföljer sina uppdrag (FAR, 1999). 
Revision är därmed en slags kontroll där revisorn i första hand ska se till att företagets 
affärer blivit rätt redovisade och att företagets ekonomi ger en rättvisande bild (FAR, 
1994). 
 
Revisorns granskning ska göras enligt lag och god revisionssed. Det finns ingen enskild 
revisionslag i Sverige utan de viktigaste lagreglerna om revision finns i 
Aktiebolagslagen (ABL) där de viktigaste punkterna finns i tionde kapitlet (FAR, 
1994). Grundregeln återfinns i kapitlets sjunde paragraf och innebär enligt lagen att 
revisorn skall i den omfattning god revisionssed bjuder granska bolagets 
årsredovisning. 
 
I Aktiebolagslagens tionde kapitel tredje paragraf framkommer revisionens syfte och 
granskningens omfattning, revisorn skall i den omfattning god redovisningssed bjuder 
kontrollera bolagets årsredovisning, bokföring samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning. Vad som menas med god revisionssed framkommer inte av 
lagen utan utvecklas inom FAR och ute på revisionsbyråerna. FAR (2004a) skriver att 
god revisionssed är densamma som god praxis bland erfarna revisorer, men menar 
vidare att god revisionssed inte bara är en fråga om vad som står i rekommendationerna 
utan handlar också om samvete, kunskap, erfarenhet, professionellt omdöme och 
noggrannhet hos den enskilda revisorn. De menar att olika revisorer kan behandla 
samma fråga på delvis olika sätt, ingen enskild revisor har ett omedelbart givet svar på 
hur varje situation ska bedömas. Aktiebolagslagen framhåller en rad med bestämmelser 
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om vad revisorn ska göra men även andra lagar, exempelvis bokföringslagen, är av 
betydelse för revisorn. 

3.1.1 Revisorns granskande roll 
I Aktiebolagslagens tionde kapitel första och elfte paragraf, framgår att varje aktiebolag 
ska anlita minst en auktoriserad eller godkänd revisor. Moberg (2003) skriver att 
revisorer kan bestå av både fysiska och juridiska personer och de fysiska personerna 
måste vara antingen auktoriserade revisorer eller godkända revisorer. Den auktoriserade 
eller godkända revisorn kan vidare ikläda sig olika roller där den huvudsakliga 
uppgiften är att kontrollera klientens näringsverksamhet. Att revisorn har en 
kontrollerande roll innebär inte att revisorn innefattas i bolagets beslutsorganisation. 
Enligt Aktiebolagslagens tionde kapitel tredje paragraf framgår kontrollfunktionen för 
revisorn och lagen tar även upp andra sammanhang som revisorn ska medverka i. I 
Revisorslagen framgår revisorns skyldigheter och enligt nittionde paragraf ska en 
revisor iaktta god revisorssed vilket innebär etiska regler för revisorer. En viktig etisk 
regel är att tillämpa god revisionssed (FAR, 2004a). 

3.1.2 Revisorns rådgivande roll 
En godkänd eller auktoriserad revisor arbetar inte bara med lagstadgad revision utan 
revisorn har även en rådgivande roll, där revisorn kan ge goda råd till en revisionsklient 
som lägger upp redovisningssystem, gör årsredovisningar, tar ställning till 
skatteproblem eller har frågor angående generationsskiften (FAR, 1998). Det finns två 
olika typer av rådgivning, revisionsrådgivning och fristående rådgivning. 
Fortsättningsvis kommer dessa två typer att kallas enbart för rådgivning. 
Revisionsrådgivning innebär den granskning och annat biträde som uppstår genom 
granskningsuppdraget, medan fristående rådgivning inte har något nära samband med 
granskningsuppdraget (Revisorsamfundet SRS, 2002). FAR (1998) skriver att 
konsultarbetets omfattning och inriktning beror dels på den erfarenhet och de intressen 
den enskilde revisorn har och dels på klienten. Den rådgivning som revisorn ger måste 
dock alltid hålla sig inom de områden där revisorn verkligen har kompetens. 
 
Enligt Svanström (2004) upplever små och medelstora företag att de behöver mest 
rådgivningshjälp inom administrativa och operativa områden, det vill säga områden 
som redovisning, finansiering och marknadsföring. Vidare skriver Svanström (2004) att 
det finns en stor mängd aktörer som erbjuder rådgivning till företag. Banker och 
revisorer är de två största rådgivarna och 70 procent av företagen kontaktar revisorn för 
rådgivningstjänster. 90 procent av företagen är nöjda med denna rådgivning och endast 
2 procent uppger att rådgivningen inte varit till någon nytta alls. Andelen företag som 
upplevde att revisorns rådgivning varit till stor nytta var högst bland de företag som 
hade en regelbunden kontakt med sin revisor (ibid), vilket tyder på att ett nära 
förhållande är viktigt mellan revisorn och klienten. 

3.2 Revisorns oberoende 
 
FAR (1998) skriver att revision bygger på förtroende och det är därför viktigt att 
revisorn bygger upp förtroendet för omvärlden genom de grundkrav som ställs, 
kompetens, tystnadsplikt och oberoende. Genom de utbildningskrav som ställs på en 
auktoriserad revisor säkerställs kompetensen, och tystnadsplikten säkerställs genom att 
revisorn inte får missbruka uppgifter som kommit fram under revisionen. Att en revisor 
ska vara oberoende innebär enligt FAR (1999) att intressenterna ska känna sig säker på 
att revisorn inte har andra intressen än att göra en fullgod revision. Revisorns oberoende 
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grundar sig bland annat i Aktiebolagslagens jävsregler. I Revisorslagens (FAR, 2002) 
tjugonde paragraf framgår att en revisor ska utföra sina uppdrag med opartiskhet, 
självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten ska 
organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet säkerställs. 
Vidare säger tjugoförsta paragrafen att en revisor ska för varje uppdrag i 
revisionsverksamheten pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet 
för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. En revisor ska även avböja eller 
avsäga sig ett uppdrag om denne exempelvis har ett ekonomiskt intresse i 
uppdragsgivarens verksamhet eller om det föreligger en nära personlig relation till 
uppdragsgivaren eller till någon person i dennes ledning. 
 
Langsted (1999) menar att det inte finns någon vetenskaplig undersökning om när en 
person är oberoende eller inte och när en person kan befinna sig i ett tillstånd som är 
påverkbart. Han skriver vidare att en revisor alltid kommer att vara påverkad av egna 
uppfattningar, värderingar och att egna erfarenheter och preferenser har en påverkan för 
revisionsuppdraget. För att undersöka revisorns oberoende ska revisorerna kontrollera 
om revisorn och klienten har en speciell finansiell relation eller om revisorn kan anses 
vara en del av ledningen eller en anställd under ledningens kontroll (Vanasco, 1996). 
Författaren nämner vidare att kompetens-, expertis- och personlig styrka samt 
kontrollen över lönen påverkar revisorns oberoende och att det är bra att beakta dessa 
när revisorn ska utvärdera en potentiell klient. 

3.3 Konflikt mellan de olika rollerna 
 
Som framgår enligt ovanstående teori innehar revisorn två stora och viktiga roller 
gentemot klienten. Dels ska revisorn på ett oberoende sätt kritiskt granska företagets 
redovisningsinformation och på det andra sättet fungera som en engagerad och 
involverad rådgivare. Krocken mellan dessa två olika roller är ett känt förhållande som 
har studerats och diskuterats av många, se figur 1. Svanström (2005) skriver i sin studie 
att de företag som ska granskas enligt lagens regler förväntar sig i allmänhet rådgivning 
i samband med revisionen samt att de kan även behöva särskilda konsultinsatser. FAR 
(1999) menar att det är vanligt förekommande att företag anlitar samma revisionsbyrå 
som både utför granskningen och rådgivning till företaget. På detta sätt skapas en nära 
relation mellan revisorn och klienten då revisorn ska lära känna företaget mer 
djupgående för att kunna ge professionell rådgivning (ibid). I och med revisorn inblick i 
de problem som företaget har, kan revisorn komma med förslag på åtgärder (Bunse & 
Naessén, 2002). Svanström (2005) skriver att i den roll revisorn har som granskare 
krävs det professionell kompetens och en förmåga att agera som oberoende revisor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Konflikt uppstår 
 
Figur 1. Konflikt uppstår mellan revisorns dubbla roller 

Revisorns granskande 
roll 

Revisorns rådgivande 
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Kritisk och 
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I och med revisorns dubbla roller är det viktigt som revisor att behålla sitt oberoende, 
för även om revisorn ger råd till företaget är det ändå alltid företaget som ska fatta 
besluten (FAR, 1994). Revisorns två olika roller står i konflikt med varandra och 
revisorns oberoende kan på detta sätt ifrågasättas ur en ekonomisk synvinkel då det är 
klienten som har makten i sina händer genom att klienten utser, arvoderar och har 
möjligheten att avskeda revisorn (Bazerman et al, 1997). Enligt Bazerman, Loewenstein 
och Moore (2002) är det också vida känt att företag avskedar revisorer som rapporterar 
ogynnsam revision. 
 
I ett flertal aspekter går revisorns dubbla roller som granskare och rådgivare isär då 
detta kräver ett förhållningssätt som går emot varandra, vilket kräver stora kunskaper på 
revisorns kompetens och kvalifikationer (Svanström, 2005). Den primära funktionen för 
en granskare är att denne ska fungera som en kontrollant medan rådgivaren är bollplank 
och stöd. Vidare har granskaren ett lagstadgat uppdrag där revisorn ska agera oberoende 
medan rådgivaren rättar sig efter klientens behov och ska då vara involverad i företaget. 
Granskaren ska hålla distans, ha rutinmässiga åtaganden och har allmänhetens 
förtroende medan rådgivaren ska känna en närhet till klienten och anpassa sig efter det 
enskilda företaget och känna klientens förtroende (ibid). 

3.4 Agentteori 
 
Agentteorin är enligt Artsberg (2003) en teori som utgår ifrån att aktörerna är 
nyttomaximerande och teorin fokuserar speciellt på relationer mellan olika aktörer på 
redovisningsområdet. När revisorn och klienten ingår ett avtal hamnar en revisorn 
enligt Briloff (2002) i beroendeställning i förhållande till klienten eftersom det är 
klienten som utser, avlönar och avskedar revisorn. Utifrån detta kan en revisor ses som 
agent och att klienten är principalen och ett problem uppstår med deras beteende. 
Pongsiri (2004) menar att agentteorin kan användas för att förklara hur problemet med 
beroendeställningen kan hanteras. Pongsiri skriver vidare att agentteorin uppstår i en 
affärsomgivning kopplat till beteendestudier av uppdragsgivare och anställd, anställare 
och leverantör. Han skriver vidare att på senare tid har agentteorin även använts i 
dilemmat kring avtal i andra sammanhang. Definitionen av principal/agent förhållandet 
är att ett avtal upprättas där principalen anställer andra grupper, agenter, som utför 
service för deras räkning, vilket involverar principalen att delegera vissa 
beslutstaganden till agenten (Pongsiri). Rapp och Thorstenson (1994) menar att ett 
problem uppstår om agenten och principalen har olika grad av kunskap och olika 
tillgångar till relevant information. Alla situationer kan inte heller rymmas i en 
överenskommelse och det innebär att det alltid uppstår ofullständiga 
överenskommelser. Då gäller det för principalen att han utformar en uppgörelse så att 
han eller hon, trots kanske brist på sakkunskap och relevant information, erhåller ett bra 
resultat. (Rapp & Thorstenson)  

3.5 Rollteori 
 
I alla olika yrkeskategorier finns det regler som ger ett likartat beteende för hela eller 
delar av den grupp som arbetar tillsammans. Detta gör att det uppstår roller, vilket 
innebär att medlemmarna följer ett förväntat och regelbundet beteendemönster i olika 
situationer. Förväntningar formar normer och regler, vilka i sin tur reglerar beteendet. 
För att kunna få en förklaring på vad andra gör och en förutsägelse om vad de kan 
komma att göra, så tar individerna på sig dessa roller eller blir tilldelade roller av andra. 
Då kommer samspelet att vara smidigt i gruppen. De bildar tillsammans ett nätverk 
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eller ett system, rollerna hänger ihop och de är beroende av varandra. Gruppen fungerar 
bra tillsammans och alla vet sin roll, som exempelvis vid revisorns och klientens 
förhållande. Rollerna skiljer sig åt i fråga om makt, prestige och status. (Nilsson, 1996) 
 
Nilsson skriver vidare att rollteori ses mer som ett samlingsbegrepp än en teori. 
Rollteorin går ut på att förklara människors och gruppers handlande med hänsyn till de 
roller individer går in i. I rollteorin finns olika begrepp som exempelvis rollkonflikt, 
vilket innebär att i varje individs roll finns det motstridiga förväntningar, som medför 
att personen måste utföra beteenden som går emot dennes egentliga uppfattning. Det 
kan också vara två olika roller som ställer motsatta krav (ibid), vilket kan likställas med 
revisorns två olika roller, där granskare och rådgivare står i konflikt till varandra. 
 
Det råder stark samhörighetskänsla på en revisionsbyrå bland revisorer och de tenderar 
att identifiera sig med sin revisionsbyrå. (Öhman, 2004) Där formas revisorerna av den 
kultur och norm som föreligger. Från kulturen och normerna skapas förväntningarna på 
hur en revisor bör uppträda. Enligt Nilsson bestäms beteende av normer och 
rollförväntningar och dessa bestäms i sin tur av det omgivande sociala systemet. 
Arbetslaget är via roller, positioner, normer och bekräftelse viktigt för individens 
självbild och jaguppfattning (ibid). En person som tillhör en grupp eller som har ett 
visst kännetecken som värderas positivt eller negativt av människor, gör värderingen av 
gruppen till en del av sin jaguppfattning (Bunkholdt, 1991). Bramstång (1980) skriver 
att Jaget är enligt Freud den medvetet styrande och den samordnande delen av 
personligheten, men jaget påverkas av överjaget som formas av bland annat uppfostran, 
samvete, moral, sedvänjor, samhällsskick, normer, regler, upplevelser och erfarenheter. 
Överjagets största uppgift är att hålla detet i schack, detet är våra omedvetna impulser 
som går ut på att tillfredsställa behov och drifter. Detet vill ha omedelbar 
tillfredsställelse. (Nilsson) En persons jaguppfattning är viktig för att kunna lösa 
konflikter och att anpassa beteendet till verkligheten. (Egidius, 1986) 
 
Försvarsmekanismer är en sorts jagfunktion som måste finnas för att skydda jaget mot 
den ångest som uppstår då ett omedvetet behov är nära att bli medvetet (Nilsson). 
Bunkholdt vill betona att om försvarsmekanismer används på ett felaktigt sätt, kommer 
det att hindra ett normalt samspel och en normal utveckling. De finns olika 
försvarsmekanismer, till de vanligaste hör rationalisering och projicering. 
Rationalisering innebär att om en person som utför en handling som inte stämmer 
överens med dennes jaguppfattning, kan hitta förklaringar som urskuldar eller berättigar 
handlingen. (Bunkholdt) Nilsson skriver att genom detta slipper personen ”förlora 
ansiktet”. Projicering innebär att personen skyller orsaker på annat eller andra, genom 
detta hittar personen andra att moralisera och fördöma.  Detta gör individen för att 
slippa känna skuld. (ibid) Aerts (2004) skriver att när en revisor gör en ren 
revisionsberättelse och det visar sig att det egentligen skulle ha funnits anmärkningar i 
revisionsberättelsen, finns det olika faktorer som en revisor ursäktar sig med. En revisor 
försvarar misstag genom att exempelvis förneka ansvar för det inträffade, vara 
omedveten till felaktigheterna eller genom att ta på sig ansvar för händelsen, men 
samtidigt minska de negativa efterverkningarna genom att skylla ifrån sig. 
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3.6 Institutionell teori 
 
En revisors beteende beror på flera olika faktorer, bland annat på vilka spelregler som 
är accepterade i den yrkeskategori som en revisor är verksam i och vilken moral 
revisorn själv har. Det diskuteras här kring institutioner som påverkar beteendet. 
Institutioner är detsamma som spelregler i ett samhälle, de restriktioner som människor 
sätter upp för att ange formerna för mänsklig samverkan. Institutioner minskar 
osäkerheten genom att ge struktur åt vardagslivet, det är en vägledning för samspelet 
mellan människor så vi vet hur vi ska förhålla oss i olika situationer (North, 1993). Det 
institutionella perspektivet är vanligt förekommande inom ekonomistyrningsområdet. 
Enligt Scott (2001) vilar institutioner på tre pelare, vilka är den reglerande, den 
normativa och den kognitiva pelaren och dessa påverkar revisorns oberoende. 

3.6.1 Den reglerande pelaren 
Den reglerande pelaren är institutionella restriktioner som skapar individernas 
möjligheter till utveckling och styrs till stor del av formella och informella regler. De 
formella reglerna är regler utformade av människor och informella regler är accepterade 
och inte accepterade beteenden så som seder och normer. (North) Dessa regler påverkar 
människans beteende. Politiska, ekonomiska regler och kontrakt hör till de formella 
reglerna och dessa är viktiga, även om de bara utgör en liten del av de restriktioner som 
ligger bakom våra beslut. De informella restriktionerna är de mest omfattande. Vid 
möten med andra människor, oavsett i vilket sammanhang, består strukturen som styr 
detta möte till största delen av regler för hur människan ska vara genom beteende, 
normer och konventioner. Dessa informella restriktioner stöds av formella regler, men 
de är sällan den uppenbara grunden för beslut i det dagliga samspelet. De informella 
restriktionerna uppkommer istället ur socialt överförd information och ingår i det arv 
som kallas kultur. Institutionerna förändras över tiden och det uppstår andra 
valmöjligheter för människan, hur denne ska vara och förhålla sig. Förändring sker 
gradvis och måste ses över en längre tid. Även vid plötsliga förändringar i samhället så 
sker utvecklingen gradvis och detta beror på att de informella restriktionerna 
genomsyrar samhället. Även när formella regler förändras som följd av ett politiskt 
beslut, är de informella restrektioner som seder, traditioner och beteenderegler svåra att 
komma åt med medveten politik. (ibid) Det innebär därmed en viss svårighet att genom 
lagar och regler, styra revisorns oberoende genom ett önskat beteende. 

3.6.2 Den normativa pelaren 
Den normativa pelaren är enligt Scott de normer som definierar förpliktelser och önskat 
beteende utan att vara tvingande. Normativa system omfattar både normer och 
värderingar. Detta innebär att personen förhåller sig på ett visst sätt i en given situation 
och att det inte bara beror på individens egenintresse, utan det beror på vad som 
förväntas av dem. Det som skiljer den reglerade och normativa pelaren är att i den 
normativa är det hur värderingar och normativa system påverkar besluten. I 
lagstiftningen framgår att revisorn ska vara oberoende, vilket innebär att ett tvingat 
beteende förväntas av revisorn. Intressenterna stöder det förväntade beteendet då de vill 
ha en rättvisande bild av företaget medan ett klientföretag i många fall vill att revisorn 
ska ha en rådgivande roll. 
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3.6.3 Den kognitiva pelaren 
Den kognitiva pelaren handlar om de faktorer som en individ tar för givet. Beteende 
kommer av hur en individ uppfattar verkligheten och det finns ingenting som kan 
förklara beteendet med någon speciell faktor utan definieras av de grundläggande 
reglerna som bygger upp samhället. Det handlar om personen subjektiva uppfattningar 
av verkligheten och dess referensram. (Scott) Hur en persons handlingsmönster ser ut 
beror enligt Scott på scripts, vilket är ett handlingsschema som är djupt rotat i 
människan och utgör hennes beteende i olika situationer. Utifrån detta finns det olika 
kriterier hur exempelvis en revisor agerar när denne ska skriva revisionsberättelsen. 
Revisorn ska förstå vad som förväntas av henne eller honom, sedan måste revisorn få 
ett incitament att skriva en oren revisionsberättelse och därefter krävs det ett beslut om 
att skriva en oren berättelse istället för en ren berättelse. Det finns dock alltid en lucka 
mellan kognitionen och handlandet, därför är det inte säkert att scriptet aktiveras. 
(Karlsson & Lindbäck, 2003) 
 
Bazerman et al (1997) menar att under nuvarande institutionella förhållanden leder 
psykologisk forskning fram till att revisorn omöjligt kan upprätthålla sin objektivitet 
och opartiskhet. Bazerman et al (1997) får stöd av Korsell och Engerstedt (2004) som 
skriver att det är utifrån psykologiska skäl som en revisors oberoende påverkas. 
Bazerman et al (2002) menar att de beslut som revisorerna gör har utifrån psykologisk 
forskning visat att avgörandet ligger i hur den personliga tolkningen av problemet görs. 
De skriver vidare att den slutsats en revisor vill komma fram till hittar han eller hon 
också, för att de bortser från fakta som säger emot en motiverad slutsats. Detta sker fast 
revisorn försöker att vara objektiv och opartisk. Psykologi handlar om beteende 
(Bramstång). I dagligt tal säger vi att människan beter sig så och så. Detta handlar om 
beteende, strävan att uppnå mål eller undvika obehagliga saker och handla så att vi 
försöker anpassa oss till vår omgivning. (ibid) 

3.7 Beteendeteori 
 
Enligt Langsted kommer revisorns personlighet alltid att påverka honom eller henne 
och även spela roll i revisionsuppdraget. Personlighet definieras enligt Bunkholdt på 
många olika sätt, men det som är gemensamt för dessa definitioner är att en människas 
personlighet är förhållandevis fast och karaktäristiskt för den personen. Pervins (2000) 
definition av personlighet är, ett samlingsbegrepp för de kännetecken eller egenskaper 
som finns hos en viss person eller hos människor generellt som föranleder 
förhållandevis stabila sätt att bete sig på, det vill säga som ger upphov till fasta 
beteendemönster. Arv och miljö påverkar människors beteendemönster, exempelvis 
påverkas beteendet olika av olika uppväxtmiljöer och egenskaper som människan föds 
med. Det är emellertid svårt att säga vad som hör till miljö och vad som är arvsrelaterat. 
(Bunkholdt) 
 
Flera författare menar att det är beteende och personlighet som påverkar hur en revisor 
förhåller sig till oberoendet och att det är flera faktorer som påverkar en persons 
beteende. När normer, värderingar och attityder kombineras med beteendemönstret ger 
de enligt Egidius ett regelmönster som vi medvetet och omedvetet följer i det dagliga 
livet, det vill säga moral. Normer är enligt Egidius inlärda föreskrifter för hur 
människan bör tycka, tänka, resonera, reagera, bete sig, uppföra sig, handla eller inte 
handla i olika situationer och under olika omständigheter. Moral skiljer sig från seder, 
bruk, koder och föreskrifter. Moral handlar om vad som är tillåtet och otillåtet ur 
allmänmänsklig synpunkt. (ibid) 
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3.8 Profession 
 
Vanasco, Skousen och Santagato (1997) skriver att revisorns oberoende handlar både 
om moral och om den profession som revisorn besitter. I deras undersökning lyfter 
Vanasco et al fram att många länder har flera lagstiftningar kring revisorns oberoende 
utifrån ett perspektiv kring moral. Revisorns oberoende har inte bara med det lagliga att 
göra utan måste också räkna med den moraliska angelägenheten. De allmänna reglerna 
kring moral förbjuder en intressekonflikt, för de tillåter inte att revisorerna får vara i en 
situation där hans eller hennes oberoende kan antas vara nedsatt. Vanasco et al skriver 
vidare att skillnader i kulturen gör att begränsningen i oberoendet är olika, även med en 
relativt homogen yrkeskategori. Detta orsakar brist på enighet i innebörden av revisorns 
oberoende och det uppstår en tvist i tolkningen av de allmänna lagarna. Vanasco et al 
menar att påståendet att revisorer ska vara oberoende, i verkligheten och i sitt 
uppträdande, blir som ett pussel av en samlad kultur där förhållandet och 
gruppmedlemskap är hörnstenen i professionen. 
 
Enligt Öhman (2004) så förefaller det rimligt att förvänta sig att det skulle finnas en 
samsyn inom revisionsbranschen som underlättar verksamheten. Ett skäl till att 
revisorerna förväntas ha liknade uppfattningar om sina granskningsuppgifter är att 
revisorer har medlemskap i en profession. Revisorer får likartad utbildning, arbetar med 
liknande saker och brottas med samma problem. Revisorerna kan genom att följa lagar 
och regler känna sig trygga och detta förstärks också genom den löpande informationen 
revisorerna får från professionen. Professionens sätt att informera spelar också in på 
revisorns uppfattning och professionen påminner att revision ska göras av revisorer som 
gör sitt jobb som de andra revisorerna gör. Vidare skriver Öhman att revisorns 
uppfattning påverkas av samhörighetskänslan på byråer och att i grund och botten så 
bygger revisionsarbetet på revisorns personliga bedömningar. 

3.9 Sammanfattning av teorin 
 
En revisor har två huvudsakliga roller där den ena innebär att revisorn ska vara en 
involverad rådgivare och i den andra ska revisorn vara en kritisk granskare. Dessa roller 
innebär olika förhållningssätt och kan vara svåra att hålla isär. Lagen kräver att en 
revisor ska vara oberoende i sina roller, detta för att intressenterna ska kunna ha ett 
förtroende för revisorerna och revisorerna måste ge en rättvisande bild av företaget. 
 
Nilsson diskuterar om yrkesrollens påverkan på individen och att inom varje yrke finns 
det olika beteendemönster och förväntningar på hur en person ska vara i sin yrkesroll. 
Öhman skriver att det råder stark samhörighetskänsla på en revisorsbyrå och där formas 
revisorerna av den kultur och norm som finns. 
 
Genom den institutionella teorin påverkas revisorn beteende genom de pelare som 
föreligger (Scott). Den reglerande pelaren är institutionella restriktioner som skapar 
individernas möjligheter till utveckling och styrs till stor del av formella och informella 
regler, den normativa pelaren är de normer och förpliktelser och önskat beteende utan 
att vara tvingande och den kognitiva pelaren är de faktorer som en individ tar för givet  
(ibid). Under nuvarande institutionella förhållande leder psykologisk forskning fram till 
att revisorn inte kan vara oberoende för att revisorn enligt Bazerman et al (1997) 
omöjlig kan upprätthålla sin opartiskhet och objektivitet. 
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Flera författare menar att revisorns oberoende påverkas av dennes beteende, 
personlighet och moral. Pervins definition av personlighet är, ett samlingsbegrepp för 
de kännetecken eller egenskaper som finns hos en viss person eller hos människor 
generellt och som föranleder förhållandevis stabila sätt att bete sig på, det vill säga som 
ger upphov till fasta beteendemönster. 
 
Revisorns oberoende påverkas även av den profession som revisorerna tillhör. I 
professionen ingår att som en samlad kultur ska revisorn vara oberoende både i 
verkligheten och i sitt uppträdande. (Vanasco et al) Eftersom revisorerna ingår i denna 
profession så förefaller det rimligt att förvänta sig att revisorerna beter sig på samma 
sätt i samma situation. Ovanstående teorier anses vara relevanta i detta arbete och 
kommer att användas som grund för analysen. 
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4 Empiri 
 
I detta kapitel beskrivs kortfattat de företag som våra aktörer var verksamma vid samt 
att det empiriska materialet vi erhöll vid intervjuerna sammanställts. 

4.1 Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers är ett stort nationellt bolag som har många kontor 
runt om i Sverige. Företagets utbud av tjänster är bland annat revision, 
skatterådgivning, riskhantering och redovisning. Öhrlings PricewaterhouseCoopers i 
Piteå är ett litet kontor med åtta anställda varav två revisorer är auktoriserade. Kontoret 
blev uppköpt 1996 av bolaget. 

4.1.1 Intervju med Tall 
Vi genomförde en intervju med Tall som är en godkänd revisor på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers i Piteå och Tall har lång erfarenhet inom branschen då han 
började inom detta yrke 1980. 
 
I sin roll som både granskare och rådgivare anser Tall att fördelarna med yrket är att 
han får en bred kunskap inom företagande i olika branscher medan nackdelarna är att 
det inte finns tid till att specialisera sig. Med det menar Tall att ”man får aldrig riktigt 
gå så djup som man egentligen vill för att kunden är inte beredd att betala för det”. Tall 
anser att det är enkelt teoretiskt sett att hålla isär revisorns två olika roller, men att det 
samtidigt är svårt praktiskt. Det är enkelt teoretiskt eftersom det finns många regelverk 
som beskriver hur en revisor ska förhålla sig och efter en del skandaler, som 
exempelvis Enron, har lagarna förstärkts. 
 
Tall anser att det svåra med det praktiska är att se om ett oberoende föreligger. För att 
beakta oberoendet och se om han som revisor kan åta sig ett uppdrag eller inte finns 
analysmodellen2 att tillgå. Tall berättar att analysmodellen egentligen ska 
dokumenteras inför varje uppdrag, men i verkligheten utförs detta först i samband med 
årsgranskningen. Tall säger att vissa dagar ”går telefonen varm” med klienter som 
behöver råd och då kan det krävas snabba svar inför olika uppdrag, men menar att detta 
normalt inte ska påverka revisorns oberoende. Tall trycker mycket på vikten med att ha 
en balansgång mellan de två olika rollerna så att gränserna inte överskrids, vilket kan 
medföra att oberoendet skadas. Vid rådgivning till en klient måste han alltid väga för 
och emot för att se om detta kommer att påverka rollen som revisor när 
revisionsberättelsen ska undertecknas. 
 
Om revisorn inte kan hålla isär de två rollerna, kan han eller hon anmälas till 
Revisorsnämnden, vilket blir tydligast när ett företag är i en ekonomisk kris som slutar 
med konkurs säger Tall. Förklaringen till detta menar han är att Konkursförvaltningen 
och Skatteverket granskar företaget och de kan då se om revisorn har tagit ett felaktigt 
beslut och inte kunnat hålla isär rollen som granskare och rådgivare. 
 

                                                 
2 FARs flödesschema, kan användas som stöd för att se om en revisor ska anta ett uppdrag eller inte. 
(FAR, 2004a). Bilaga B 
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Tall menar att en revisor måste vara orädd och stå rakryggad för de beslut som han eller 
hon har tagit för att kunna stå emot den kritik som kan komma från klienten. Det är 
även viktigt för revisorn att vara kreativ, menar Tall. 
 

 - Omgivningen ställer krav på att man ska vara beslutför, man ska alltså inte 
fundera länge utan man ska komma till skott väldigt fort. 

 
Tall anser att en revisor ska känna empati med klienten, men att denne samtidigt måste 
beakta att revisorns oberoende inte skadas. Tall påpekar även att en revisor ska vara 
analytisk, noggrann, logisk, strukturerad och professionellt skeptisk. Han menar vidare 
att om en revisor besitter egenskaper som kunden kan ha nytta av i sin 
affärsverksamhet finns marknadsmässiga förutsättningar för en leverans av 
rådgivningstjänst, och därmed en risk för sådan situation där oberoendet kan 
ifrågasättas. Tall säger att en revisor utan dessa egenskaper löper sällan motsvarande 
risker. 
 
Det som påverkar en revisors oberoende mest, tror Tall, är inte rädslan för att 
Revisorsnämnden ska ”knacka på”, utan istället är det att göra en klient besviken för att 
han inte åtar sig uppdraget. Detta kan även ses i kombination med den affärsmöjlighet 
som faktiskt föreligger. Som exempel ger han att en klient kan ringa och be om 
rådgivning som skulle motsvara rådgivning två dagar i veckan i ett halvår framåt. Detta 
skulle innebära stora pengar för revisionsbyrån, vilket i sin tur kan innebära att revisorn 
skulle åta sig uppdraget trots att oberoendet är i fara. I en del uppdrag där oberoendet 
tydligt är i fara måste han som revisor neka uppdraget direkt, detta oavsett hur nära han 
än står en klient eller hur stor ekonomisk inkomst det än skulle generera. Han menar 
vidare att som revisor måste han väga fördelar mot nackdelar. Skulle det vara ett 
uppdrag som han är väldigt intresserad av har han möjligheten att avgå som revisor i 
företaget och åta sig uppdraget som rådgivare. 
 
”En revisor kan inte ha en nära privat relation till klienten utan endast en affärsrelation 
till företaget” säger Tall och menar att det är priset som han måste betala för att vara 
revisor. Tall menar vidare att om det finns en nära privat relation till klienten fungerar 
inte yrkesrollen. En affärsrelation innebär att en distans kan hållas fast han fortfarande 
har kvar en relation till klienten. Tall säger att det är viktigt att båda parterna 
respekterar varandra, att han som revisor ska respektera klientens uppdrag som 
företagsägare, medan klienten samtidigt måste respektera de roller han har, ”ena 
gången så är vi dem behjälplig och andra gången så måste vi peka med hela handen”. 
 
Tall ser det inte som något problem med ett nära affärsförhållande till sina klienter, 
utan med hjälp av analysmodellen och samråd med kollegor kommer inte oberoendet 
att skadas. Detta även om han beaktar att det är klienten som har makten i sina händer 
genom att det är klienten som anställer, avlönar och avskedar revisorn. Det är en 
trögrörlig bransch de befinner sig i och menar att det är ovanligt att en klient byter 
revisor bara för att de har olika uppfattningar i vissa frågor. Tall menar vidare att 
klienterna tycker bättre om rådgivning än den lagstadgade revisionen och säger att 
rådgivningsuppdragen är svåra att få om han som revisor inte har en bra relation till 
klienten. 
 
Om oegentligheter upptäcks hos en klient ”finns det bara en väg” säger Tall, det måste 
göras en anmälan. För att inte skada oberoendet är det viktigt att ”slå näven i bordet” 
och inte ge vika. Han säger vidare att skulle han inte påpeka felet den här gången, hur 
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ska det då bli om det sker ett annat fel nästa gång? Med detta menar han att det inte 
finns några mellanting utan upptäcks det oegentligheter ska en anmälan ske. Om Tall 
haft en långvarig relation till klienten skulle det vara jobbigare att anmäla denne än om 
det vore en ny klient, men påpekar att en anmälan ändå skulle ske i båda fallen. 
 
De förväntningar klienterna har på att revisorerna ska agera likadant märker Tall av när 
han får nya klienter och de kommenterar hur han sköter sitt arbete i jämförelse med den 
tidigare revisorn. Det är individuellt hur en revisor sköter sitt arbete, men i slutändan 
agerar revisorerna ändå likadant i liknande situationer menar Tall. 
 
Revisorer inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers hjälps åt och är varandra till stor 
hjälp i samråd kring oberoendet. Tall säger att svårigheterna att själv se om ett uppdrag 
kan antas eller inte underlättas genom ett andrahandsutlåtande av en kollega som 
kanske lättare ser om uppdraget kan skada oberoendet. Tall menar dock att det är 
viktigt som revisor att ha den kompetensen att han själv kan inse att ett visst uppdrag 
ligger i farozonen och menar att det annars kan uppstå farligheter. 

4.2 Deloitte. 
 
Deloitte. är ett stort nationellt revisionsföretag och räknas som ett av de fyra största 
revisionsföretagen i Sverige. Kontoret i Piteå har 5 anställda och har varit verksam där i 
ungefär sju år. I företaget finns det två godkända revisorer. Deras kunder är 
övervägande små företag och till största delen ägarledda, vilket innebär att ägare och 
företagsledning är samma person. 

4.2.1 Intervju med Gran 
Vi genomförde en personlig intervju med Gran som är godkänd revisor på Deloitte. och 
Gran har, precis som Tall, en lång erfarenhet inom branschen då han började inom detta 
yrke 1977.   
 
Gran berättar att de två rollerna som revisor och granskare oftast går in i varandra och 
detta beror på att deras klienter till största delen är ägarledda. Oberoendet påverkas 
olika beroende på om det är ett större eller mindre företag som är klient. Gran säger att 
”jag skulle ha en helt annan syn på min roll om jag jobbade på ett större kontor med 
större kunder, definitivt om jag skulle jobba med börsföretag”. Fördelen med dessa 
roller är att den granskande rollen som revisorn har innebär en djupare insyn i klientens 
företag, vilket skapar en nära relation till klienten och ger ett bättre underlag för att ge 
konstruktiva råd. Som fristående konsult skulle informationssökningen ta lång tid och 
det skulle inte finnas ett naturligt samarbete som det gör för en revisor, en revisor har 
redan denna information om företaget genom den lagstadgade revisionen. Nackdelen 
med dessa roller är enligt Gran att i en del fall skulle han kunna ge fler råd till 
företagen, men att han som konsult är begränsad för att råden måste ligga inom ramen 
för lagar och regler. 
 
För att hålla isär rollerna som oberoende revisor och involverad rådgivare är det viktigt 
att revisorn känner till de regelverk som finns, men eftersom allt inte är reglerat är det 
här dilemmat ligger med att hålla isär dessa roller menar Gran. Det finns så kallade 
gråzoner och med detta menar han att revisorn själv måste sätta sina egna gränser och 
ha ett ”eget regelverk” som är grundat på den etik och moral som den personen har. En 
revisor måste själv veta var sin personliga gräns går för när han eller hon inte kan 
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fortsätta att ge råd eller granska. Gran menar att personligheten har stor betydelse för 
att kunna kombinera dessa två roller. 
 
Det som händer med en revisor om han eller hon inte kan hålla isär dessa två roller är 
att revisorn kan bli anmäld till Revisorsnämnden, men det är inte de värsta enligt Gran. 
Det hårdaste straffet för en revisor är att omgivningen tappar förtroendet för revisorn 
för att han eller hon upprepade gånger har gått över gränsen och skadat oberoendet. 
 
Enligt Gran måste en revisors viktigaste egenskap vara att individen har en stark 
integritet och menar att det kan uppkomma frestelser att anta ett stort uppdrag för att få 
stor ekonomisk vinning. Där måste en revisor vara stark i sin yrkesroll och stå för sin 
uppfattning så att han eller hon inte lockas att se det ekonomiska före oberoendet. 
 

 - Om jag går mot min egen inre uppfattning så tjänar jag ett ekonomiskt syfte 
för mig själv på något sätt, då saknar jag den här integriteten och det är 
allvarligt i längden. 

 
Inför varje nytt uppdrag som en revisor blir erbjuden, ska han eller hon utifrån 
analysmodellen se om ett oberoende föreligger. Gran menar att utifrån en sådan analys 
kan han komma fram till att ”jag som revisor själv vet i mitt inre att jag agerar 
professionellt”. I ett sådant fall är det viktigt att vara medveten om hur omvärlden 
uppfattar detta, exempelvis kan det finnas konkurrenter och bankmän som inte 
uppfattar revisorn som oberoende och revisorn måste då försöka se situationen utifrån 
omvärldens perspektiv. Det väsentliga för revisorns oberoende är inte hur revisorn 
uppfattar sig själv som oberoende utan hur omvärlden uppfattar revisorns oberoende. 
 
För att kunna göra ett bra jobb måste en nära relation till klienten skapas och det är 
svårt att inte bli personligt bekant, speciellt i en liten stad som Piteå. En revisor kan inte 
på grund av detta säga upp uppdrag hela tiden menar Gran. ”Man kommer alltid i den 
här gråzonen här också, att hur nära relation har man egentligen” säger Gran. Även här 
är det viktigt med integriteten och revisorn måste ta ställning till hur omvärlden 
uppfattar relationen. En revisor kan i vissa fall behöva avsäga sig uppdragen om 
vänskapen är viktigast, i annat fall måste revisorn sköta relationen professionellt. 
 
Om oegentligheter upptäcks hos en gammal klient, kommer Gran i första hand att 
försöka få klienten att rätta till felet eller mildra konsekvenserna. Skulle 
oegentligheterna vara så allvarliga att de inte går att rätta till, måste en anmälan ske och 
i vissa fall måste revisorn avgå. Gran säger att förhoppningen är att göra likadant mot 
gamla som mot nya kunder, men det skulle naturligtvis vara känslomässigt svårare att 
anmäla oegentligheter hos en gamma klient. Gran menar att när revisorn får en ny 
klient, sätter revisorn ramarna för hur det ska vara och därmed ställs tuffare krav. Gran 
har själv aldrig behövt anmäla någon och har hört att statistiken för anmälda brott är 
låg. Han tror att det kan bero på att det är allt för obehagligt att anmäla en klient. 
 
Gran anser att det finns få faror med att ha en tät relation med en kund och menar 
vidare att det är ett tecken på att samarbetet fungerar bra och att kunden uppskattar 
revisorn. Faran är om det blir mer än en affärsmässig relation, då finns det en risk att 
oberoendet skadas. Företaget har makten genom att de anställer och avskedar revisorn 
anser Gran, men om det skulle påverka en revisors beteende så att oberoendet skadas 
skulle det till slut innebära att revisorn inte kan fortsätta i sin yrkesroll. Gran säger att 
”jag kan inte tänka mig att jag springer och viker ner mig i alla möjliga situationer bara 
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för att inte bli avskedad”. Yrkesrollen innebär att anmärka på fel och en revisor måste 
göra det även om klienten har makten genom att de anställer och avskedar. 
Konsekvensen av att klienten har makten kan bli tydlig om en revisor i 
bedömningsfrågor bara kör sin egen väg, utan att diskutera sig fram till en lösning, 
inom lagens ramar, med klienten. Gran tror att oberoendet skulle vara lättare att hantera 
om staten ”stod för våra arvoden”, men att det skulle bli svårare att skapa den rätta 
relationen med klienten. När Gran har rätt relation med en kund så får han den 
information han behöver om företaget, ”utan att själv behöva gräva och göra allt jobb”, 
vilket han inte skulle få om han vore en representant för staten. Revisorerna måste 
tillåtas vara konsulter för att den rätta relationen ska kunna upprätthållas, det är där 
ömsesidigheten uppstår. 
 
Förväntningarna från klienter hur revisorn agerar är olika. Gran har fått kommentarer 
om hur han agerat i olika situationer, både i positiv och i negativ bemärkelse men det är 
inget bekymmer anser han. Om det finns tveksamheter vid åtagandet av ett nytt 
uppdrag diskuteras det kollegorna emellan på revisionsbyrån. Är oberoendet i fara kan 
en annan person på byrån åta sig uppdraget. 
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5 Analys 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera det empiriska materialet och koppla det 
samman med den teoretiska referensramen. 

5.1 Revisorns dubbla roller 
 
Både Tall och Gran ansåg att revisorns dubbla roller och oberoende är ett intressant 
ämne och de kommer i kontakt med problemet dagligen i sitt arbete. Dessa roller är 
reglerade med regler i Aktiebolagslagen och Revisorslagen. Tall trycker hårt på att det 
är lagar och regler som följs när han som revisor inför varje uppdrag prövar sitt 
oberoende, men talar samtidigt om hur det är en balansgång för att vara på ”rätt sida” så 
att inte oberoendet skadas. Gran säger att eftersom allt inte är reglerat så är det 
revisorns personlighet som påverkar beteendet och detta sammanfaller med Langsted 
(1999) som menar att revisorns personlighet alltid påverkar revisorn. Enligt FAR 
(1999) innebär oberoendet att intressenterna ska känna sig säkra på att revisorn gör en 
fullgod revision och i Revisorslagen framgår att revisorn ska vara opartisk, självständig 
och objektiv i sina ställningstaganden. Därför måste revisorn inför varje nytt uppdrag 
kontrollera om det finns omständigheter som kan rubba dennes opartiskhet eller 
självständighet. 
 
Att revisorns två roller står i konflikt med varandra menar båda aktörerna är riktigt och 
för att hålla isär dessa roller anser Tall att det svåra ligger i det praktiska. Han menar att 
det är svårt att se var oberoende föreligger och att en revisor ska använda sig av 
analysmodellen men att det är alltid en balansgång för att se om oberoendet kan skadas. 
Gran menar att han som konsult är begränsad för att inte överskrida de lagar och regler 
som finns och för att kunna hålla isär dessa roller måste revisorn själv veta var sin 
personliga gräns går. Detta kan kopplas till Svanström (2004) som menar att kravet på 
en revisor är att denne har hög kompetens och kvalifikationer för att kunna hålla isär 
dessa roller, vilket även aktörerna instämmer i. 
 
För att göra ett bra arbete som revisor och rådgivare krävs att revisorn måste vara väl 
insatt i klientens företag. Tall anser att i och med detta blir han som revisor 
känslomässigt engagerad och menar samtidigt att det inte går att ha en djup privat 
relation till klienten utan måste hålla den på en affärsmässig nivå. Tall framhåller även 
att det kan vara svårt att få rådgivningsuppdrag av klienten om han som revisor inte har 
en bra relation till klienten. Detta kan tolkas som att en revisor inte får vara för 
engagerad i en klient men måste samtidigt ha en bra relation, vilket kan vara svårt att se 
gränsen mellan. Gran ser det som en fördel att skapa en nära relation till klienten, vilket 
innebär att han kan ge bättre råd till det enskilda företaget. Gran anser att när en revisor 
agerar som konsult uppstår ömsesidigheten mellan de båda parterna och det är så den 
rätta relationen upprätthålls. Svanström (2004) menar att den nära relationen uppstår 
när revisorn lär känna företaget mer djupgående för att kunna ge professionell 
rådgivning. 
 
Bazerman, Morgan och Loewenstein (1997) hävdar att oberoendet kan ifrågasättas i 
och med att det är klienten som har makten i sina händer genom att det är klienten som 
anställer, avlönar och avskedar revisorn. Detta menar både Tall och Gran inte har 
någon betydelse för oberoendet. Gran anser att skulle oberoendet kunna skadas på 
grund av detta skulle han inte kunna fortsätta vara revisor, då yrkesrollen innebär att 
anmärka på fel. Att klienten har makten kan jämställas med agentteorin, för klientens 
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makt har stor betydelse och makten kan då påverka revisorns oberoende, men utifrån 
aktörernas åsikt är det inte här problemet ligger. Detta innebär utifrån agentteorin att 
klienten är principalen och revisorn är agenten och att det skapas en beroendeställning, 
vilket visar att teorin och empirin går isär. Vi anser att revisorerna är beroende av 
klienterna för att kunna utföra sitt arbete, men att detta inte behöver betyda att 
oberoendet skadas. Vad vi däremot kan tolka är att en revisors oberoende är i fara, om 
en revisor ser den ekonomiska vinningen före oberoendet. 
 
Efter intervjuerna kan vi konstatera att revisorns dubbla roller står i konflikt med 
varandra. Vad lagen säger om oberoendet har stor betydelse för revisorerna, det är 
lagen som gäller och det är den som ska följas. Teorin säger att det är revisorns 
personlighet som spelar in, vilket även Gran påpekar. Svårigheter här kan vara att 
avgöra inför varje nytt uppdrag om opartiskhet och självständighet kan vara orubbad 
trots en nära relation till klienten. Här ser vi en viss skillnad mellan aktörerna, Gran 
säger klart och tydligt att det finns en gråzon där revisorns personlighet spelar in och att 
revisorn måste göra ett eget regelverk. Tall trycker på lagen som tidigare nämnts, men 
eftersom han flera gånger antydde om en balansgången mellan rätt och fel, antar vi att 
han säger som det egentligen ska vara enligt lag och rekommendationer och kanske inte 
hur det verkligen är.  

5.2 Rollteori 
 
De förväntningar företagets intressenter har på revisorns roller, menar både Tall och 
Gran, är att de ska följa de lagar och regler som finns kring revisorns oberoende för att 
göra en fullgod revision. I förhållandet mellan en revisor och klient menar Tall att det 
är viktigt att de båda parterna vet och respekterar varandras roller. När det gäller 
revisorns roll så menar han att klienten måste respektera att i revisorns yrkesroll ska 
denne i vissa fall agera som en kritisk granskare av företaget och inte blanda in några 
känslor i arbetet, medan revisorn vissa gånger fungerar som ett bollplank för klienten 
där det krävs en närmare relation. Detta kan tolkas i likhet med rollteori där Nilsson 
(1996) menar att det kan uppstå rollkonflikter när en individ har två olika roller som 
ställer motsatta krav. Revisorn kan tvingas bete sig på ett sådant sätt som han eller hon 
inte vill (ibid). Aktörerna anser att det ställs motsatta krav på deras roller men att de 
inte tvingas bete sig på ett sådant sätt som de inte vill. Gran anser att i början av ett 
samarbete med en ny klient är det viktigt att sätta ramarna för hur det ska vara och 
ställa tuffare krav, vilket kan tolkas att det är viktigt att tydligt visa vart ens roll som 
revisor står. Genom att en revisor har en tydlig roll anser vi att ett samspel mellan 
revisorn och klienten fungerar på ett bra sätt och klienten bör vara medveten om de 
krav som en revisor har från omvärlden. 
 
Hur en person uppfattar sig själv är viktigt för att kunna lösa konflikter som kan uppstå 
(Egidius, 1986). En egenskap som en revisor ska ha enligt Tall är att denne ska vara 
orädd för att kunna stå emot den kritik som kan komma från klienten och att revisorn 
måste stå fast vid de beslut som han eller hon tagit. Gran anser också att det är viktigt 
som person att kunna stå för sin åsikt för att inte skada oberoendet. Detta tolkar vi 
utifrån rollteorin, för att vi anser att en revisor bör ha en stark självuppfattning och ett 
tydligt jag för att kunna göra bra ifrån sig i revisorns dubbla roller. 
 
Enligt Öhman (2004) är samhörighetskänslan som finns bland revisorerna på en 
revisionsbyrå stark och menar att revisorerna tenderar att identifiera sig med sin 
revisionsbyrå. Aktörerna säger att med hjälp av kollegor på kontoret kan de få hjälp om 
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osäkerhet råder om ett uppdrag ska antas eller inte. Gran menar också om oberoendet 
ligger i farozonen kan en kollega på kontoret åta sig uppdraget. Öhman menar att 
professionen gör att revisorerna förväntas ha liknade uppfattning i sina 
granskningsuppgifter. Revisorerna formas av den kultur och norm som finns på 
byråerna (Öhman) och i rollteorin framgår att medlemmarna följer ett förväntat och 
regelbundet beteendemönster i olika situationer (Nilsson). Detta kan likställas med den 
institutionella teorin som påtalar att normer handlar om att en person förhåller sig på ett 
visst sätt i en given situation. Utifrån detta anser vi att ett andrahandsutlåtande från 
någon kollega på revisionsbyrån kan vara av liten betydelse eftersom revisorernas norm 
för var gränsen går för vart oberoendet skadas eller inte torde vara samma. 

5.3 Lagar och regler 
 
Båda aktörerna beskriver att enligt lag ska analysmodellen användas för att avgöra om 
revisorn står i en beroendeställning till uppdragsgivaren eller inte. Detta kan liknas med 
den reglerande pelaren i institutionella teorin där det är de formella reglerna som är 
utformade av människan och som till viss del utgör en grund för de beslut som fattas av 
den enskilda individen. I slutändan är det dock revisorn själv som avgör, han eller hon 
har möjligheten att avgå som revisor om rådgivningen är mer intressant. Utifrån detta 
kan vi tolka att de formella reglerna är viktiga, men att det som påverkar mest en 
persons beteende är de informella reglerna, där de formella ligger som grund (North, 
1993). Detta styrks av Grans åsikt där han menar att det finns en uppsjö av lagar och 
regler som påverkar en revisors beteende, men att i slutändan påverkas en revisors 
beteende av dennes moral och etik.  
 
North menar att det är svårt att påverka en individs beteende genom att ändra lagar och 
regler eftersom de informella restriktionerna är svåra att komma åt. Vi anser att en 
revisors beteende till viss del kan styras med lagar och regler eftersom förväntningarna 
från intressenterna på en revisor är att de skall följa lagar och regler, för annars tappar 
de enligt Gran förtroendet och kan därmed inte fortsätta som revisor. 

5.4 Normer och personlighet 
 
Enligt den institutionella teorin påverkas revisorns beteende av samhället. Gran säger 
att en revisor måste se på sin roll utifrån hur omvärlden ser på revisorns oberoende och 
menar att det inte spelar någon roll att han som revisor anser sig vara oberoende om 
inte omvärlden gör det. Tall säger att omvärlden har krav på hur en revisor ska vara och 
menar att det finns ett krav på att en revisor ska vara beslutför.  
 
Intressenterna förväntar sig att revisorn ska följa lagar och regler och klienterna vill att 
revisorn ska vara involverad för att ge bra råd. Gran menar att en revisor inte kan agera 
som involverad rådgivare i alla lägen bara för att en klient förväntar sig det. Han säger 
vidare att det inte skulle fungera i längden att alltid vara klienten till viljes bara för att 
klienten har makten, då förlorar en revisor förtroendet från övriga omvärlden. Tall har 
liknande uppfattning som Gran och menar att vad skulle hända nästa gång en klient 
förväntar sig något av honom som skulle överskrida gränsen ännu mer? Tall anser att 
det är bäst att inte vika sig alls, då behöver han inte hamna i en sådan situation.  
 
Egidius definierar normer som inlärda föreskrifter för hur människan bland annat bör 
tycka, tänka, resonera, reagera, handla och inte handla. Efter att lyssnat till hur Tall och 
Gran beter sig i olika situationer anser vi att normerna, som beteendeteorin framhåller, 
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påverkar dess roll som granskare och rådgivare. Detta för att de olikheter som framgick 
i svaren tyder på att aktörerna, trots att de tillhör samma profession, hanterar problemet 
på olika sätt. Vi kan här peka på exemplet om hur de hanterar anmälan av en klient där 
det är självklart med en anmälan för den ena aktören medan den andra försöker hitta 
andra lösningar. Att varje enskild revisors moral har en betydelse för revisorns 
oberoende kan anses göra det svårare i bedömningen när en revisor är oberoende eller 
inte. En revisor kan ha en tydlig linje för vart gränsen går om han eller hon kan åta sig 
ett uppdrag eller inte, medan en annan går mer efter känsla. 
 
Med personlighet menas de kännetecken och egenskaper som finns hos varje individ 
och som ger upphov till ett visst beteendemönster (Pervin, 2002). För att vara en 
oberoende revisor måste Gran själv sätta sina egna gränser och ha en stark integritet 
och menar att revisorn måste ha ett ”eget regelverk” som är grundat på den etik och 
moral som denne har. Vi likställer Grans åsikter med beteendeteorin för att ett flertal 
författare menar att det är beteendet och personlighet som påverkar hur en revisor 
förhåller sig till oberoendet. Egidius beskriver moral som ett regelmönster som 
människan medvetet och omedvetet följer i det dagliga livet. Gran anser att revisorns 
personlighet är av stor vikt vid bedömningen av oberoendet och att revisorn måste sätta 
upp en personlig gräns för när denne kan fortsätta i sin roll som granskare eller 
rådgivare. 

5.5 Handlingsmönster 
 
Enligt Scott (2001) beter sig en individ utifrån ett handlingsschema som är djupt rotat i 
människan och som utgör hennes beteende i olika situationer. Det skulle innebära att en 
revisors beteende skulle följa ett visst mönster. Detta mönster ser vi i aktörernas 
handlande där Gran säger att i en situation där oegentligheter hos en klient upptäcks är 
förhoppningen att handla likadant oavsett om det är en gammal eller ny klient, men att 
det skulle kännas svårare om det vore en klient som varit kund länge på byrån. Tall 
säger i samma situation att det finns bara ett sätt att handla och det är att göra en 
anmälan. Att Gran har förhoppningen att agera likadant i samma situation tolkar vi 
utifrån den kognitiva pelaren, som handlar om att det finns en lucka mellan kognitionen 
och handlandet (Karlsson & Lindbäck, 2003). Vi ser det inte som självklart att Gran 
skulle agera på det sätt som han egentligen vill, vilket innebär att oberoendet kan 
skadas. Vid upptäckten av en oegentlighet och när en anmälan ska göras menar Tall att 
skulle det finnas en långvarig relation till klienten skulle det vara känslomässigt 
jobbigare, men att det i slutändan inte har någon betydelse, en anmälan måste göras. 
Grans förhoppning är att behandla både en ny och gammal klient likadant, men anser 
att det skulle vara känslomässigt svårare att anmäla en gammal klient. I en 
undersökning på uppdrag av Brottsförebyggande rådet är anmälningarna få och detta 
beror enlig Korsell och Engerstedt (2004) på att det är känslomässigt svårt för 
revisorerna att göra en anmälan mot en gammal klient och att det är av psykologiska 
skäl. Detta sammanfaller med det Bazerman et al (1997) menar, att psykologisk 
forskning leder fram till att oberoendet är svårt att upprätthålla. Utifrån detta talar det 
mesta för att det är känslomässigt svårt att hantera situationer där oberoendet kan 
skadas. 
 
Flera författare menar att under nuvarande institutionella förhållanden leder forskning 
fram till att det är omöjligt för en revisor att vara opartisk och behålla sin objektivitet. 
Vi anser att det är svårt att tolka eftersom båda aktörerna självklart säger att de har 
ambitionen att vara opartisk och oberoende, men att revisorns personlighet alltid 
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kommer att påverka oberoendet enligt Gran. Regler, normer och kognitiva processen 
påverkar en revisors beteende därför att de har omvärldens ögon på sig på ett speciellt 
sätt och förväntningarna är tydliga. Gran trycker flera gånger under intervjun på att det 
många gånger är omvärlden som styr hans beteende och att det är viktigt för 
revisorerna för att kunna behålla förtroendet för yrkeskåren. 
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6 Slutsats 
 

I detta kapitel vill vi slutligen redogöra vad vi kommit fram till i denna undersökande 
studie och den metodkritik som framkommit. Vi för en avslutande diskussion samt att vi 
ger förslag till fortsatta studier. 

6.1 Slutsats 
 
Det existerar en konflikt mellan revisorernas två roller och det kan vara svårt för 
revisorn att avgöra när oberoendet kan skadas. En revisor använder sig av 
analysmodellen och av andrahandsutlåtanden när oberoendet ska kontrolleras, men i 
slutändan är det revisorn som tar beslut genom sin moral och etik. Det är tydligt att det 
inte går att kliva över gränsen för oberoendet för då tappar omvärlden förtroendet för 
revisorn. 
 
Vi anser att lagar och regler till viss del styr en revisors beteende, men att det också 
beror på varje individs personlighet. Vi anser också att varje revisor har som ambition 
att vara så oberoende som möjligt. Vi har fått uppfattningen att åsikten för var 
oberoendet skadas är olika bland revisorerna och det anser vi beror på att revisorns 
personlighet har en inverkan på oberoendet. Revisorerna sätter egna linjer för var denna 
gräns går och det är i sin ordning så länge det är inom lagens ramar och omvärlden inte 
protesterar. Den institutionella teorin menar det är svårt att styra en revisors beteende 
med att ändra de formella reglerna. Vi tolkar det som att en revisor måste följa lagar 
och regler för att kunna fortsätta som revisor, men att allt som inte är reglerat går inte 
att styra och då uppkommer problemen kring oberoendet. 
 
Vi anser att en individs personlighet alltid finns med i vilket yrke en person än har, men 
att de formas av den institution som personen arbetar i. I dessa institutioner har vi 
förhoppningen att det skapas normer så att alla revisorers ambition är att vara 
oberoende. Utifrån denna studie anser vi att en revisor är så oberoende som möjligt, det 
kommer annars att uppdagas och revisorn måste lämna yrket.  
 
Det diskuteras i teorin om revisorns oberoende eller beroende men vi tolkar efter vår 
studie att oberoendet och beroendet inte nödvändigtvis behöver vara varandras 
motsatser. Vi menar att en revisor är beroende av klienten, men att detta inte behöver 
betyda att revisorns oberoende skadas.  

6.2 Metodkritik 
 
I de två intervjuerna har vi kunnat se på både likheter och olikheter i svaren och tolkat 
och gjort våra antaganden utifrån detta. Den kritik som finns mot aktörssynsättet är 
enligt Arbnor och Bjerke (1994) att det finns svårigheter med att generalisera resultatet, 
då studien endast bygger på ett fåtal aktörers åsikt. Då syftet med vår studie var att 
djupgående undersöka utvalda aktörers synsätt på problemet, ansågs det inte relevant 
att kunna generalisera resultatet. 
  
För att öka säkerheten fick aktörerna kontrollera den sammanställda intervjun vilket 
kan, enligt vår åsikt, ha påverkat denna studie negativt. Detta då den ena ändrade sina 
åsikter i vissa frågor, fastän det fanns inspelat på band. 
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Om studien skulle genomföras en gång till skulle vi på nytt försöka få tag på en revisor 
som arbetar på en mindre revisionsbyrå, då vi tror att problemet är större där. Vi antar 
att ett annat resultat skulle erhållas som pekar mer mot svårigheterna kring oberoendet. 

6.3 Avslutande diskussion 
 
Syftet med vår uppsats var att utifrån revisorns synsätt studera om revisorernas dubbla 
roller står i konflikt med varandra vilket vi utifrån vår undersökning tydligt kan tolka. 
Aktörerna har påpekat vikten med en nära relation till klienten och att detta är ett 
problem när revisorn ena stunden ska vara involverad rådgivare och i andra en kritisk 
granskare. Vi har vidare kommit fram att revisorns personlighet och personliga 
bedömningar påverkar revisorns oberoende. Detta eftersom det i slutändan är de själva 
som avgör när oberoendet ligger i farozonen eller inte, men att det ändå till stor del är 
lagar och regler som styr. 
 
Oberoendet är viktigt för att upprätthålla trovärdigheten för revisorerna och i 
förlängningen även för företagen. Eftersträvan att upprätthålla detta från staten görs 
genom lagstiftning och stramare regler. Vi anser att oberoendet går att reglera, men att 
det inte går att reglera allting. Det som inte kan regleras är den omedvetna handling 
som revisorerna utför och hur ska detta kommas åt? Tall säger att en revisors 
oberoende kommer alltid att ifrågasättas så fort en revisor har dessa två roller. Vi 
upplever att diskussionen om oberoende måste fortsätta för att visa hur viktigt detta är 
och för att revisorerna och klienterna ska vara medveten om problemen kring 
oberoendet.  Att vara revisor är komplicerat för att det krävs nästa det omöjliga, hur ska 
en revisor kunna vara helt oberoende om han eller hon handlar i det omedvetna? Det 
finns ett förslag om att kombiuppdrag, det vill säga granskning och rådgivning, ska 
förbjudas, vilket kan innebära att svårigheterna kring oberoendet försvinner. Priset av 
detta kan diskuteras, vi anses att istället skulle gränserna mellan rådgivning och 
granskning kunna göras tydligare. 
 
Att revisorerna inte är oberoende förekommer i vissa fall anser vi, eftersom Tall menar 
att det tydligast upptäcks om en revisor åsidosatt sitt oberoende när Skatteverket och 
Konkursförvaltningen granskar ett konkursföretag. Det går alltså att överträda gränsen 
för oberoendet utan att det uppdagas, det vill säga om inte klientföretaget går i konkurs. 
 
Båda aktörerna trycker på att ekonomin är en faktor som påverkar deras arbete. 
Aktörerna menar att en revisor kan lockas av den ekonomiska vinningen och därmed 
anta ett uppdrag som skulle skada oberoendet. Vi uppfattade detta som en stor 
avgörande faktor i aspekten att se vad som påverkar en revisors oberoende. Utifrån 
detta kan vi tolka att revisorns normer och värderingar i slutändan påverkar revisorns 
beslut om att anta ett uppdrag trots att det skulle skada oberoendet. Vi anser att 
oberoendet måste ligga i farozonen om den ekonomiska vinsten går före oberoendet. 
 
Det fördes en diskussion med aktörerna om alternativet att staten skulle avlöna 
revisorerna i revisionsuppdragen istället för, som det är idag, att företagen själva gör 
det. Aktörerna upplevde att det inte skulle få någon positiv effekt för då skulle den nära 
affärsmässiga relationen inte uppstå och detta skulle försämra revisorernas arbete. Vi 
upplever det som att ifrågasättandet kring oberoendet skulle minska om staten avlönade 
revisorerna eftersom klienten inte skulle inverka på revisorerna i den meningen att de 
skulle kunna bli avskedade. 
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6.4 Förslag till fortsatt forskning  
I intervjun med Tall framkom att om en anmälan ska göras mot en klient där 
oegentligheter upptäckts, måste revisorn vara säker på att åklagaren går vidare med 
ärendet till åtal. Om detta inte sker slutar det istället med att revisionsbyrån blir stämd 
av klienten. Detta innebär enligt Tall att en oegentlighet som egentligen borde anmälas 
inte sker. Detta anser vi inte påverka revisorns oberoende men vi ser det som ett 
intressant ämne att göra fortsatt forskning kring. 
 
Revisorns oberoende påverkas till viss del av revisorns omedvetna handlingar, detta har 
varit svårt att komma åt eftersom revisorerna själva inte ser det. Vi tror att genom en 
observationsstudie skulle oberoendet tydliggöras och detta är ett förslag till fortsatt 
forskning. 
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BILAGA A 
 

Intervjuguide 
 

1. Berätta kortfattat om Öhrlings PricewaterhouseCoopers/Deloitte., om kontoret 
du är verksam vid och vad rollen som revisor innebär. 

 
2. Hur ser du på din roll som granskare och rådgivare? Fördelar/Nackdelar. 

 
3. Att agera som en oberoende revisor och involverad rådgivare kräver olika 

förhållningssätt till klienten, hur ska man som revisor hålla isär dessa roller? 
 

4. Vad händer om man inte klarar av att hålla isär dessa roller? 
 

5. Vilka viktiga egenskaper anser du att en revisor ska besitta? Varför, motivera. 
 

6. Hur tror du att egenskaperna kan påverka oberoendet? 
 

7. Vad tror du påverkar en revisors oberoende? 
 

8. Relationen mellan en revisor och klient kan utvecklas till en djup vänskaplig 
relation, vilket innebär att det kan stå i konflikt med rollen som granskare. Hur 
ska man som professionell granskare gå till väga för att inte koppla in 
personliga aspekter? 

 
9. Tänk dig att du upptäcker oegentligheter i redovisningen hos en ”gammal 

klient” (som har varit hos er länge). Hur skulle du handla då? 
 

10. Skulle det vara annorlunda om klienten var ny? 
 

11. Vad är bra med ett nära förhållande till dina klienter? Finns det svårigheter med 
en nära kontakt? (anställa, avlöna, avskeda) 

 
12. Om du som revisor kommer till en ny klient, har du någon gång stött på 

kommentarer om hur du sköter ditt arbete i jämförelse med den tidigare 
revisorn?  

 
13. Är det vanligt förekommande med andrahandsutlåtanden? Hur mycket hjälps 

revisorer åt mellan varandra? 
 

14. Stora och små revisionsbyråer, tror du det är någon skillnad i svårigheterna att 
vara oberoende i dessa bolag? 



BILAGA B 
 

Analysmodellen för revisorer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Källa: FARs Revisionsbok 2004 

Revisionsverksamhet   

Föreligger det jäv enligt 
särskilda jävsregler, t ex 10 
kap. 16 § ABL?  

Avböj/avgå 

Föreligger det något hot mot 
revisorns opartiskhet eller 
självständighet?   
• Egenintresse? 
• Självgranskning? 
• Partsställning? 
• Vänskap? 
• Skrämsel? 
• Annat hot? 

Föreligger det särskilda 
omständigheter eller 
möjligheter till motåtgärder?  

Konsultverksamhet   

Underrätta 
ansvarig 
revisor  

Revisionsföretaget/ 
revisionsgruppen  

Typ av uppdrag 

Finns det någon 
beröringspunkt med ett 
revisionsuppdrag?  

Acceptera/ 
behåll  

Dokumentera   

Ja 

Nej 

Ja

Nej

Ja 

Nej 

Ja 

Acceptera/ 
behåll 

Nej

Vid 
avgång 

Nytt uppdrag/nya omständig-
heter i befintligt uppdrag   


