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SAMMANFATTNING 

 

Det råder en hård konkurrens på revisionsmarknaden och rådgivning har därmed blivit 

ett allt vanligare konkurrensmedel hos revisionsbyråerna. En revisor är idag inte enbart 

en oberoende granskare, en del av en revisors arbete går även ut på att bistå med råd och 

rekommendationer till kunden. Revisorns dubbla roller som granskare och rådgivare och 

den oberoendeproblematik som kan uppstå då revisionsbyråer bjuder ut rådgivning och 

revision till en och samma kund har länge diskuterats. Studien har sin utgångspunkt i 

denna diskussion och syftar till att skapa en djupare förståelse för hur små och medelstora 

revisionsbyråer arbetar för att upprätthålla oberoendet i dessa situationer. För att besvara 

studiens syfte har en kvalitativ ansats tillämpats och empirin har samlats in i två steg. 

Inledningsvis har en deltagande observation på en revisionsbyrå genomförts, vilken har 

legat till grund för utformningen av studiens semistrukturerade intervjuer. Vid studiens 

empiri och analys har urvalet, bestående av små och medelstora revisionsbyråer, delats in 

i tre byråkategorier; väldigt små, små och medelstora revisionsbyråer. Den framtagna 

empiriinsamlingen visar att samtliga byråkategorier hanterar oberoendehotet vid 

tillhandahållandet av rådgivning genom användandet av analysmodellen. Det 

framkommer däremot att det finns tydliga skillnader mellan de tre byråkategorierna vad 

gäller tillämpningen av analysmodellen, framför allt gällande vilka interna och externa 

motåtgärder som används. Studiens medelstora byråer använder sig av både interna och 

externa motåtgärder, medan de väldigt små och små revisionsbyråerna endast tillämpar 

interna motåtgärder. De motåtgärder som tillämpas hos de medelstora revisionsbyråerna 

överensstämmer med de motåtgärder som omnämns i branschens etiska riktlinjer. De små 

revisionsbyråernas motåtgärder överensstämmer till viss del med dessa etiska riktlinjer, 

medan motåtgärderna hos de väldigt små byråerna saknar överensstämmelse med dessa 

riktlinjer. De medelstora revisionsbyråernas kvalitetssäkring av oberoendet är generellt 

sett mer omfattande än hos de väldigt små och små revisionsbyråerna. Resultatet indikerar 

på ett samband mellan storleken på revisionsbyrån och revisionskvaliteten.   

 

Nyckelord: Rådgivning, oberoende, analysmodellen, motåtgärder, revisionskvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  
 

There is a tough competition on the audit market and advisory has become a more 

common strategy at the accounting firms in order to gain competitive advantages. An 

auditor is not only an independent inspector, another part of the job is to assist the 

customers with advices and recommendations. The fact that auditors have the role of both 

an adviser and an inspector has led to a debate about the auditors’ independence. The 

auditors’ independence can be compromised when an auditor undertakes the role as both 

an inspector and an advisor for the same customer. This study is based on this debate and 

aims to provide a deeper understanding of how small and medium-sized accounting firms 

work to maintain their independence in these situations. The purpose of the study has 

been answered by using a qualitative approach, and the empirical material has been 

collected in two steps. Initially, a participant observation has taken place at an accounting 

firm, which has provided the basis for the design of the semi-structured interviews. The 

selected participants have been divided into three categories, depending on the size of the 

firm; very small, small and medium-sized accounting firms. The study's findings show 

that all firms in all categories uses the analysis model to handle the threat against the 

auditors’ independence that follows with the provision of advisory services. It reveals, 

however, that there are clear differences between the three categories when it comes to 

the application of the analysis model. Especially when it comes to the application of 

internal and external countermeasures. The medium-sized firms are using both internal 

and external countermeasures, while the very small and small accounting firms only apply 

internal countermeasures. The countermeasures applied by the medium-sized audit firms 

are consistent with the countermeasures mentioned in the code of ethics for professional 

accountants. When it comes to the small accounting firms the countermeasures only 

partially match with the ethical guidelines. The very small firms´ countermeasures do not 

match with the guidelines at all. The medium-sized accounting firms have a more 

comprehensive quality-check when it comes to the independence, compared to the very 

small and small accounting firms. The result indicates that it exists a relation between the 

size of the accounting firm and the audit quality.           

 

Keywords: Advisory, independence, analysis model, countermeasures, audit quality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDLISTA  

 
Bolag – Avser bolag som är kunder till revisionsbyråer. Bolag används inte som en 

synonym till revisionsbyråer. 

 

Byråkategorier – Samlingsbegrepp för väldigt små, små och medelstora revisionsbyråer. 

 

EG – Europeiska gemenskapen. 

                     
FAR – Branschorganisation för revisorer, rådgivare och redovisningskonsulter 

verksamma på̊ revisionsbyråer. 

                     
FAR:s yrkesetiska regler – Syftar till IESBA:s Etikkod, publicerad av IFAC. 

Omnämns även i studien som “branschens etiska riktlinjer”. 

 

Företag – Avser bolag som är klienter till revisionsbyråer. Företag används inte som en 

synonym till revisionsbyråer. 

 

Icke-revisionskund – En kund som byrån tillhandahåller andra tjänster än revision till. 

                     
IESBA:s Etikkod – International Ethics Standards Board for Accountants. Även kallat 

“FAR:s yrkesetiska regler” och omnämns även i studien som “branschens etiska 

riktlinjer”. 

                     
IFAC – The International Federation of Accountants. 

 

Jäv – Avser en situation där revisorn är partisk och där oberoendet rubbas. 

 

Klient – Avser en revisionskund. 

 

Kund – Avser en klient till en revisor eller revisionsbyrå̊. 

                     
Opartiskhet och självständighet – Uttrycket används av lagstiftarna och är synonymt 

med ordet oberoende. 

 

Respondent – Deltagare i studiens empiriska undersökning. 

 

Revisionskund – En kund som byrån tillhandahåller revision till. 

 

Revisor – Auktoriserad eller godkänd revisor.  

 

Revisorsamfundet – Syftar till FAR. 
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1. INTRODUKTION 

I detta kapitel presenteras studiens valda ämne. Kapitlet inleds med en bakgrund där en 

övergripande bild av nuläget i revisionsbranschen ges. Bakgrunden leder till en 

problemdiskussion där framväxten av rådgivningstjänster och den oberoendeproblematik 

som kan uppstå presenteras. Problemdiskussionen mynnar i sin tur ut i studiens syfte. 

Kapitlet avslutas med en presentation av studiens disposition. 

 

1.1 Bakgrund  

 

En revisor har i uppgift att säkerställa att bolag bedriver sin verksamhet på ett lagligt och 

korrekt sätt. Detta sker genom att revisorn granskar företags årsredovisningar, bokföring 

samt förvaltning. Revisionen fungerar som en kvalitetsstämpel, vilket i sin tur underlättar 

för företagens intressenter i deras beslutsfattande (FAR, u.å.).    

 

Revisionsmarknaden är en reglerad marknad där revisorerna har monopol på 

granskningen av bolag med revisionsplikt. Trots revisorernas ensamrätt till 

revisionsuppdragen råder det en hård konkurrens på revisionsmarknaden, detta eftersom 

att det föreligger en öppen konkurrens om dessa uppdrag revisorerna emellan. Den 

tidigare uppfattningen om att en revisor agerar på marknaden utan personlig vinning och 

utan marknadens normala karaktärsdrag har förändrats. Istället för att se revisorn som en 

oberoende granskare har bilden av en revisor som åsidosätter sina professionella 

värderingar till fördel för ekonomisk vinning börjat växa fram. Denna förändrade syn 

grundar sig bland annat i de flertal skandaler som skakat om revisionsbranschen 

(Hermansson, Hjalmarsson, & Yrjö Collin, 2015, september). En ytterligare påverkan på 

revisionsbranschen är avskaffandet av revisionsplikten. Den 1 november år 2010 

avskaffades revisionsplikten för aktiebolag som inte överstiger mer än ett av följande tre 

gränsvärden: en nettoomsättning på 3 miljoner kronor, en balansomslutning på 1,5 

miljoner kronor samt maximalt 3 anställda. Slopandet av revisionsplikten innebär att små 

bolag, tillhörande denna kategori, inte längre behöver anlita en revisor för granskning av 

sin verksamhet (Hadjipetri Glantz, 2017, januari).  

 

1.2 Problemdiskussion  

 

Revisionsbranschen befinner sig således under stor press på grund av såväl skandaler som 

en ökad konkurrens på marknaden. Även avskaffandet av revisionsplikten har lett till 

betydande konsekvenser för revisionsbyråerna och samhället. Enligt en undersökning av 

Upplysningscentralen (UC) har mer än hälften av alla små aktiebolag valt bort revision 

efter avskaffandet av revisionsplikten. Bland nystartade bolag är andelen större, där fyra 

av fem nystartade bolag valt bort revisionen (Marténg, 2014, december). För att kunna 

bibehålla en lönsam verksamhet och behålla sin konkurrenskraft på marknaden måste 

revisionsbyråerna hitta andra vägar. En vanlig strategi bland marknadsaktörer är att 

använda sig av reklam för att nå ut till fler kunder, men inom revisionsbranschen anses 

denna typ av marknadsföring vara olämplig (Hermansson, Hjalmarsson, & Yrjö Collin, 

2015, september). En växande strategi för revisionsbyråer är istället att erbjuda kunderna 

tilläggstjänster i form av rådgivning, för att på så sätt skapa och bibehålla lönsamhet 

(Malm, 2014, november). 

  

Det råder dock vissa motstridigheter vad gäller revisionsbyråernas tillhandahållande av 

rådgivning. Detta med anledning av att en revisionsbyrå kan leverera både revision och 

rådgivning till en och samma kund. Dessa situationer kan komma att ifrågasätta revisorns 

oberoende och höja frågan om jäv, vilket grundar sig i det faktum att samma byrå erbjuder 
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flera tjänster till samma kund (Malm, 2014, november). Kritiker menar att 

revisionsbyråerna, genom detta agerande, granskar sina egna tjänster eftersom att 

revisorerna har dubbla roller (Bursell & Neurath, 2010, 28 oktober). Dessa roller står i 

konflikt med varandra, där revisorn i och med revisionen ska vara en oberoende granskare 

och i och med rådgivningen arbetar för att uppnå en personlig relation till kunden 

(Svanström, 2008). Det finns en risk att revisionsbyråerna underprissätter 

revisionsuppdragen i syfte att förbättra sina möjligheter till att få de mer lönsamma 

rådgivningsuppdragen. Detta agerande är i längden skadligt för revisionskvaliteten 

(Johansson, Häckner, & Wallerstedt, 2005). Det här är en mycket omdebatterad fråga och 

eventuella förbud mot att sälja andra tjänster än revision har tidigare föreslagits i 

förarbeten. I slutändan har dock självreglering ansetts vara den mest lämpade vägen att 

gå och den enda åtgärd som vidtagits är en analysmodell där oberoendet utvärderas inför 

varje enskilt uppdrag. Kritiker ifrågasätter dock om denna självkontroll verkligen fångar 

upp de krav som ställs på en revisors oberoende. De menar att revisorer, genom denna 

självkontroll, får för mycket frihet och inflytande och de befarar att detta blir ett allmänt 

accepterat handlande inom branschen. Det finns en risk att den befintliga yrkeshedern och 

integriteten inte kommer att värderas lika högt som försäljning och lönsamhet (Bursell & 

Neurath, 2010, 28 oktober). 

 

I Frankrike har lagstiftarna valt att förbjuda rådgivning i kombination med revision till en 

och samma kund (Malm, 2014, november). Även i USA har lagstiftarna infört en 

reglering, den så kallade Sarbanes-Oxley Act, för att förhindra att revisionsbyråer 

erbjuder andra tjänster än revision till börsnoterade bolag (Diamant, 2004). I nuläget finns 

det ingen liknande begränsning för revisionsbyråer i Sverige (Malm, 2014, november). 

Det finns däremot en rad andra jävsregler, till exempel gällande redovisning kombinerat 

med revision. Dessa jävsregler innebär omfattande begränsningar för större bolag (K3 

bolag) i jämförelse med mindre bolag (K2 bolag) (SFS 2005:551).   

 

Svanström (2008) tydliggör att rådgivning har en allt större framväxt hos revisionsbyråer. 

Rådgivning blir alltmer attraktivt och en stor del av intäkterna hos revisionsbyråer 

kommer från andra tjänster än just revision. Nackdelarna med denna ökning är, som 

tidigare nämnt, att revisorns oberoende blir ifrågasatt. Det finns ett flertal studier som 

bekräftar att det existerar ett oberoendehot vid tillhandahållandet av rådgivningstjänster. 

Enligt Brody, Haynes och White (2014) är en revisor inte oberoende när denne utför icke-

revisionstjänster som till exempel rådgivning. Även Zerni (2012) förtydligar att 

rådgivning har en negativ effekt på oberoendet.  

 

Revisionskvalitet består, enligt Svanström (2008) av komponenterna oberoende och 

kompetens. Enligt DeAngelo (1981) kan revisionskvaliteten skilja sig mellan större och 

mindre revisionsbyråer. Större revisionsbyråer riskerar mer på att inte upprätthålla en hög 

kvalitet, mindre byråer har således lägre incitament till att leverera en hög 

revisionskvalitet. Detta leder följaktligen till att större revisionsbyråer har en högre 

kvalitet på revisionen i jämförelse med mindre revisionsbyråer. Anledningen till detta är 

att den sammanlagda förlusten av en dålig revision är mer påtaglig för större 

revisionsbyråer än för mindre byråer. En ytterligare anledning till att kvaliteten skiljer sig 

mellan större och mindre revisionsbyråer är möjligheterna till interna kontrollsystem 

(DeAngelo, 1981). Enligt regeringens proposition (2000/01:146) har mindre byråer inte 

samma resurser som större byråer vad gäller interna åtgärder, vilket leder till att 

kvalitetssäkringen blir mer omfattande på de större revisionsbyråerna. 

  

 

 



3 
 

Det finns, som ovan nämnt, tidigare forskning som tyder på att rådgivning är ett hot mot 

revisorns oberoende (Brody et al. 2014; Zerni 2012). Att inte upprätta en oberoende 

granskning kan leda till en försämrad revisionskvalitet, vilket i sin tur kan leda till att 

revisionen blir vilseledande istället för att vara vägledande (Kinney jr, Palmrose & 

Scholz, 2004).  En användare av revisionen är företagets intressenter, genom att en revisor 

utför en oberoende granskning av företaget kan intressenterna sedan använda denna 

tillförlitliga information för att fatta beslut. Intressenterna kan därför komma att skadas i 

situationer där revisionen kantats av ett oberoendehot (FAR, 2002). Intressenterna 

drabbas hårdast av att oberoendet inte upprätthålls, på grund av deras tillit till revisionens 

objektivitet. Av ovanstående författare framgår det att en oberoendeproblematik uppstår 

vid tillhandahållandet av rådgivningstjänster. Det finns däremot ett forskningsgap 

gällande hanteringen av denna oberoendeproblematik samt på vilket sätt 

revisionsbyråerna arbetar för att upprätthålla en oberoende ställning i samband med 

tillhandahållandet av rådgivning. Att ha vetskap om hanteringen av denna 

oberoendeproblematik är av stor vikt, då brister i hanteringen av oberoendeproblematiken 

vid rådgivning kan komma att skada såväl intressenterna som samhällsekonomin. Detta 

eftersom att intressenterna och samhällsekonomin förväntar sig att en godkänd revision 

är att likställas med en kvalitetsstämpel på företagens räkenskaper och förvaltning. 

 

Revisionsmarknaden domineras av fyra stora aktörer, vanligen benämnda “The Big 

Four”. Konkurrensen hos de mindre aktörerna blir hård i och med att “The Big Four” 

innehar de största marknadsandelarna (Axelsson, 2011, november). Såväl mindre som 

större revisionsbyråer börjar fokusera på andra saker än enbart revision för att hantera den 

minskade efterfrågan av revision på marknaden (FAR, 2013). Mindre revisionsbyråer har 

vanligtvis en stor andel kunder med låg omsättning, vilket innebär att en stor del av 

kunderna till dessa byråer har en möjlighet att välja bort revision i och med den slopade 

revisionsplikten. Det är därför rimligt att anta att de små byråerna har påverkats hårdast 

av den slopade revisionsplikten, i och med att de har många kunder som understiger 

gränsen. Det finns även forskning som tyder på att mindre revisionsbyråer har svårare att 

upprätthålla samma revisionskvalitet jämfört med större revisionsbyråer. Detta på grund 

av att mindre byråer har sämre förutsättningar till byråinterna åtgärder i syfte att säkra 

revisorns oberoende, vilket bidrar till en lägre revisionskvalitet (DeAngelo, 1981; 

Svanström, 2008; Prop. 2000/01:146). Denna studie kommer att avgränsas till att enbart 

studera små och medelstora revisionsbyråer. Anledningen till att utesluta “The Big Four” 

är för att mindre revisionsbyråer har en större problematik vad gäller kvalitetssäkring 

(DeAngelo, 1981; Svanström, 2008; Prop. 2000/01:146). Studien kommer således att 

fokusera på små och medelstora revisionsbyråer och hur hanteringen av 

oberoendeproblematiken vid tillhandahållandet av rådgivningstjänster ser ut i dessa 

byråer. Ovan nämnda anledningar har lett fram till studiens valda syfte.      

 

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att belysa och analysera hur små och medelstora revisionsbyråer 

arbetar för att upprätthålla oberoendet vid utbud av rådgivningstjänster. Studien ämnar ge 

en djupare förståelse för små och medelstora revisionsbyråers arbete med kvalitetssäkring 

av revisionen vid utbud av rådgivningstjänster. 
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1.4 Disposition 

 

Studien följer en klassisk disposition och består i huvudsak av 6 delar, se figur 1. 

 

Studien inleds med en introduktion till det valda ämnet. I introduktionen presenteras en 

bakgrund och en problemdiskussion som leder till studiens valda syfte. I nästkommande 

kapitel presenteras den teoretiska referensramen, vilken ger en ingående bild av tidigare 

forskning och teorier som ligger till grund för studien. I metodkapitlet presenteras 

genomförandet av den empiriska undersökningen samt val av analysmetod. I 

empirikapitlet presenteras resultatet av studiens insamlade empiri och i kapitlet analys 

och diskussion jämförs sedan denna empiri mot tidigare forskning och teorier. 

Avslutningsvis presenteras studiens slutsats samt förslag till vidare forskning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Överblick av studiens disposition 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen, vilken ligger till grund för 

studiens empiriinsamling och analys. Kapitlet inkluderar tidigare studier och modeller, 

vilka bidrar till en djupare inblick i ämnesområdet. Referensramen inleds med en 

skildring av revisorns arbetssituation. Följaktligen beskrivs revisorns dubbla roller som 

granskare och rådgivare och begreppen rådgivning, oberoende och revisionskvalitet 

definieras. Därefter behandlas befintlig lagstiftning och den så kallade analysmodellen 

presenteras. Kapitlet avslutas med en redogörelse av oberoendeproblematiken ur ett 

institutionellt perspektiv.  

 

2.1 Inledning  

 

En revisor har dels ett ansvar gentemot sina kunder, men också ett ansvar att hålla sig 

inom regelverkets ramar. En revisors arbetssituation kan beskrivas med hjälp av det så 

kallade “triangelfenomenet”, se figur 2. Fenomenet består av en triangel som belyser hur 

revisorn ständigt slits mellan kunden och regelverket. Detta eftersom att revisorn 

eftersträvar kundnöjdhet samtidigt som gällande lagar och rekommendationer måste 

efterföljas. I ena hörnet av triangeln finns kunden, som har ett ekonomiskt band till 

revisorn då denne lägger den finansiella grunden för att en revision över huvud taget ska 

vara möjlig. I det andra hörnet befinner sig lagar och regler, vilka finns till för att skapa 

en detaljerad ram för vad som är tillåtet och inte tillåtet för en revisor i sitt arbete. I det 

tredje hörnet befinner sig revisorn, vars uppgift är att göra triangeln komplett genom att 

sammanföra alla hörn och på så sätt skapa ett fungerande system. En relation skapas 

mellan kunden och regelverket när revisorn utför sin revision. Den relation revisorn har 

till både kunden och regelverket är viktig för revisorns yrkesroll. Kunden lägger grunden 

för det affärsmässiga och regleringen lägger grunden för trovärdighet och kvalitet. En 

revisor uppnår ett bra resultat när denne kan väga samman och manövrera de olika hörnen 

i triangeln på ett bra sätt, det vill säga göra kunden nöjd samtidigt som gällande regler 

och lagar efterföljs (Johansson et al., 2005). Det kan dock uppstå en problematik i de fall 

där kunden och regleringen vill åt olika håll. Det ekonomiska bandet mellan revisorn och 

kunden kan komma att ställa till problem vad gäller oberoendet, eftersom att revisorn 

gynnas mer ekonomiskt av att gå på kundens linje (Sikka, Filling & Liew, 2009). 

  

 

 

Figur 2. Triangelfenomenet 
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2.2 Revisorns roll som granskare och rådgivare 

  

En revisor har i uppdrag att revidera företags verksamhet och redovisning, vilket innebär 

att granska och kvalitetssäkra företags räkenskaper samt förvaltning (Cassel, 1996). 

Förutom rollen som granskare har revisorn även en så kallad attestroll. Attestrollen 

innebär att revisorn godkänner verksamheten och redovisningen, genom att uttala sig om 

att kunden har upprättat en korrekt balans- och resultaträkning. Revisorn ska även bedöma 

om styrelse och verkställande direktör bör beviljas ansvarsfrihet (Johansson et al., 2005). 

En revisor är dock inte enbart en granskare av kundens finansiella rapporter och 

förvaltning, en del av en revisors arbete går även ut på att bistå med råd och 

rekommendationer till kunden. När en revisor utför sin revision ska denne följa god 

revisorssed och granskningen ska vara i enlighet med god revisionssed. God revisorssed 

innebär att revisorn agerar på ett etiskt korrekt sätt, vilket syftar till att revisorn uppvisar 

ett förtroende som ligger i linje med hur en oberoende revisor ska vara. God revisionssed 

innebär att revisorn samlat in tillräckligt med information för att kunna göra en korrekt 

och väsentlig bedömning av kundens risksituation. En korrekt bedömning utförd av en 

revisor leder i sin tur till ett bra beslutsunderlag för kunden och dess intressenter (Cassel, 

1996).  

 

Det värde en revisor skapar är en säkerhet för företagens intressenter och aktieägare. 

Dessa parter kan använda sig av revisionen för att säkerställa att de fattar korrekta beslut. 

Revisionen anses även vara mycket värdefull ur kreditgivarens perspektiv, då långivaren 

behöver bevis på att företaget kommer att kunna betala tillbaka den lånade summan. Ett 

uttalande från en revisor anses vara ett bra bevis på hur företagets aktuella situation ser 

ut, eftersom att företaget genom revisionen har bedömts av en extern och oberoende part. 

Utan en revisor kan det bli mycket kostsamt för små bolag att ta lån, eftersom att en 

stigande ränta blir kreditgivarens enda säkerhet. För att konkretisera en revisors roll och 

värde för omgivningen kan revisorsyrket delas upp i två roller. Den ena rollen finns till 

för de parter som på ett eller annat sätt har ett intresse i företaget, till exempel långivare, 

banker och skattemyndigheter. Revisorn fungerar här som en kvalitetsstämpel i och med 

dess objektivitet. Revisorns andra roll är den för företaget. Revisorn skapar värde för 

företag genom att bistå med finansiella riktlinjer, men även genom att finnas till som stöd 

i form av rådgivning (Kamarudin, Abidin & Smith, 2012). 

   

Konsulttjänster i form av rådgivning ingår, som tidigare nämnt, numera i revisionen. 

Rådgivning handlar om en tilläggstjänst en revisor erbjuder utöver sitt arbete som 

granskande revisor. Det är vanligt att dessa tilläggstjänster bidrar till ett betydande 

intäktsflöde för revisionsbyråer. En grundläggande anledning till att dessa tjänster har 

ökat är möjligheten att bättre kunna konkurrera på marknaden. Revisorer besitter en stor 

kunskap och genom att erbjuda andra konsulttjänster kan revisionsbyråerna få en starkare 

konkurrenskraft på marknaden (Carrington, 2014). Det förtroende och det personliga 

band som skapas mellan kunden och revisorn gör att kunden vanligtvis önskar köpa 

ytterligare tilläggstjänster av revisorn i fråga. Utöver denna synvinkel finns det även en 

kostnadsaspekt gällande revisorns roll som rådgivare. I och med höga uppstartskostnader 

för revisionsuppdrag, i form av tid och pengar, kan det underlätta för kunden om samma 

person sköter både revisionen och rådgivningen (Svanström, 2008). Rådgivning är 

således ett användbart konkurrensmedel för revisionsbyråerna på en hårt pressad marknad 

och det finns även en stor efterfrågan hos kunderna vad gäller rådgivningstjänster. 

Kunderna förväntar sig viss rådgivning i samband med revideringen. Kombinationen av 

revision och rådgivning är dock ett förfarande som väcker oro, framför allt vad gäller 

revisorns upprätthållande av ett oberoende förhållningssätt (Cassel, 1996). 
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2.3 Rådgivning 

 

Lagstiftningen skiljer på två olika kategorier av rådgivning. Den ena kategorin är 

revisionsnära rådgivning, vilket är rådgivning som anses ingå i ett revisionsuppdrag och 

därmed tillhör revisionsverksamheten. Denna typ av rådgivning är alltid tillåten. Den 

andra kategorin är fristående rådgivning, vilket syftar till rådgivning som inte ingår i 

revisionsverksamheten (Prop. 2000/01:146). De två typerna beskrivs nedan.  

 

2.3.1 Revisionsnära rådgivning  

 

I revisorslagen 2§ p.8 a) anges att revisionsverksamhet är sådan verksamhet som 

“granskning av förvaltning eller ekonomisk information som utmynnar i en rapport eller 

någon annan handling som är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon 

annan än uppdragsgivaren”. Av revisorslagen 2§ p.8 b) framgår vidare att 

revisionsverksamhet även innefattar rådgivning eller annat biträde som föranleds av 

iakttagelser vid granskningen (SFS 2001:883). I förarbeten till den gällande lagen framgår 

det att en revisor som utför lagstadgad revision åt en revisionsklient inte endast har en 

rätt, utan också en skyldighet att lämna råd och förslag till förbättringar avseende bolagets 

redovisning och förvaltning. Denna typ av rådgivning, som sammanhänger med 

revisionen, benämns revisionsnära rådgivning. Sådan rådgivning är både nödvändig och 

önskvärd, och bör ses som en del av revisionsverksamheten (Prop. 2000/01:146). 

 

Av revisorns skyldighet att fullfölja sitt revisionsuppdrag under iakttagande av god 

revisions- och revisorssed följer således en skyldighet att bistå med revisionsnära 

rådgivning. Genom att lämna råd och förslag till förbättringar av kundens redovisning 

och förvaltning, leder revisionsnära rådgivning till att den slutliga och offentliga 

versionen av kundens redovisning blir korrekt. En effekt av detta är att intressenter lättare 

kan bedöma företagets ekonomiska ställning. En revisor får dock, i enlighet med god 

revision- och revisorssed, endast lämna råd och vägledning inom dennes lagstadgade 

område, det vill säga inom revisionsverksamheten (Diamant, 2004).  

 

2.3.2 Fristående rådgivning  

 

Av definitionen av revisionsverksamhet i revisorslagen 2§ p.8 följer motsatsvis att annan 

rådgivning än revisionsnära rådgivning inte utgör revisionsverksamhet. Den rådgivning 

som saknar ett nära samband med granskningsuppdraget anses inte tillhöra 

revisionsverksamheten och kategoriseras därmed som fristående rådgivning. Denna 

rådgivning förekommer vanligtvis innan revisionen ägt rum (FAR, 2002). Fristående 

rådgivning föranleds därmed inte av granskningsuppdraget, det handlar istället om råd 

och rekommendationer som uppkommer utanför revisionen. Det kan exempelvis handla 

om frågor inom affärsrådgivning eller frågor om hur företaget ska redovisa särskilda 

poster. Detta innebär att revisionsverksamheten endast omfattas av rådgivning där det 

finns ett nära samband med själva granskningsuppdraget. Fristående rådgivning är dock 

inte per automatik förbjuden att tillhandahålla till revisionsklienter (Svanström, 2004).  

 

I regeringens proposition (2000/01:146) nämns dock att gränsen mellan revisionsnära 

rådgivning och fristående rådgivning i vissa situationer kan komma att vara otydlig. 

Gränsdragningen kan vara svår när det handlar om förslag till förbättringar av företagets 

redovisning och förvaltning, vilka lämnas i samband med utförandet av 

revisionsuppdraget. Det är inte möjligt att reglera den exakta gränsdragningen och en 

lösning på dessa svåra gränsdragningar är därför en utveckling av god revisors- och 

revisionssed, det vill säga genom domstolarnas praxis. 
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2.4 Oberoende och revisionskvalitet 

 

I revisorslagen (SFS 2001:883) tydliggörs att en revisor ska ta sig an revisionsuppdraget 

på ett opartiskt och självständigt sätt samt fatta objektiva beslut. Lagen tydliggör även att 

revisionsverksamheten ska se till att revisorerna upprätthåller ett opartiskt, självständigt 

och objektivt förhållningssätt. För att en revisor ska kunna upptäcka och rapportera in 

oegentligheter gällande en kunds verksamhet krävs ett opartiskt förhållningssätt. Det 

handlar om att en revisor måste använda sin kompetens tillsammans med ett oberoende 

förhållningssätt för att kunna göra en korrekt bedömning och på så sätt uppnå en hög 

revisionskvalitet (Sikka et al., 2009). Revisionskvalitet består därför av komponenterna 

oberoende och kompetens, definitionen av revisionskvalitet blir således (Svanström, 

2008):  

 

Revisionskvalitet = Kompetens + Oberoende  

 

Enligt Svanström (2008) är förmågan att upptäcka felaktigheter i en kunds räkenskaper 

relaterat till revisorns kompetens. Benägenheten att faktiskt rapportera in dessa 

felaktigheter kan kopplas samman med revisorns oberoende förhållningssätt gentemot 

kunden. Enligt Svanström anses kompetensen vara likvärdig för såväl mindre som större 

revisionsbyråer vid revideringen av små aktiebolag. Revisionskvaliteten blir följaktligen 

en direkt funktion av i vilken uträckning revisorn är oberoende i sitt förhållningssätt 

gentemot sina kunder. Detta innebär att om en revisors förhållande till en kund leder till 

att oberoendet äventyras, blir konsekvensen av detta en försämrad revisionskvalitet. Ett 

oberoende förhållningssätt kräver att revisorn har förmågan att rapportera in felaktigheter, 

trots att kunden använder olika typer av påtryckningar för att förhindra detta.  

 

Den svenska lagstiftningen angående oberoende innehåller få detaljföreskrifter och 

svenska revisorer är därför skyldiga att vid dessa frågor även tillämpa bestämmelser som 

finns i EG-rekommendationer och IFAC:s etiska regler (Svanström, 2008). FAR:s 

yrkesetiska regler, publicerad av IFAC, skiljer på faktiskt oberoende och synbart 

oberoende. I avsnitt 290.6 förtydligas att det faktiska oberoendet syftar till “Det tillstånd 

som tillåter att en slutsats kan avges utan påverkan av faktorer som skulle kunna ha ett 

inflytande över professionellt omdöme, vilket innebär att en person kan uppträda med 

integritet, vara objektiv och förhålla sig professionellt skeptisk” (FAR, 2016). Vidare 

framgår att synbart oberoende innebär “Undvikande av fakta och omständigheter som är 

så betydelsefulla att en omdömesgill och informerad tredje man, som beaktar alla 

särskilda fakta och omständigheter, sannolikt skulle dra slutsatsen att integriteten, 

objektiviteten eller professionell skepsis hos ett revisions- eller redovisningsföretag, eller 

en medlem i revisionsteamet, har äventyrats” (FAR, 2016). Det faktiska oberoendet syftar 

med andra ord till revisorns förmåga att ta hänsyn till samtliga omständigheter av 

betydelse för granskningsuppdraget, utan att ta hänsyn till några andra. Detta faktiska 

oberoende innebär att revisorn är objektiv i sin bedömning och därmed inte på något sätt 

förhindras att upprätthålla oberoendet. Det synbara oberoendet handlar däremot, enklare 

uttryckt, om omgivningens uppfattning gällande revisorns oberoende. Det skulle vara 

förödande för revisionens funktion i samhället om omgivningen inte haft någon tillit för 

revisorns oberoende. Det är därför viktigt att undvika de omständigheter som ger 

omvärlden en anledning att ifrågasätta revisorns oberoende (Prop. 2000/01:146).  

 

En granskning utförd av en icke-oberoende revisor leder till en försämrad 

revisionskvalitet, vilket är vilseledande för företagets intressenter. En icke-oberoende 

revisor kan komma att bortse från brottsliga felaktigheter i redovisningen genom att inte 

nämna detta i revisionsberättelsen (Kinney jr et al., 2004).  
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2.5 Rådgivningens hot mot oberoendet 

 

Enligt Wines (1994) är rådgivning ett hot mot revisorns oberoende. I och med att 

konsulttjänster, såsom rådgivning, ökar kommer det innebära att revisorer blir mer och 

mer ekonomiskt beroende av dessa tjänster och kunder. Detta ekonomiska band som 

skapas kommer i sin tur leda till att oberoendet hotas. Att oberoendet hotas har sin grund 

i den nära relation som skapas då rådgivning erbjuds till kunder. Revisorn kommer på ett 

eller annat sätt att känna empati för kundens verksamhet och på så sätt inte vara lika 

benägen att upprätthålla oberoendet. En annan faktor som påverkar oberoendet negativt 

är den höga lönsamheten rådgivningstjänster bidrar till. En hög lönsamheten kommer att 

skapa incitament för revisorer att fortsätta tillhandahålla rådgivningstjänster (Wines, 

1994). Revisorer vill behålla kunder de kan tjäna stora pengar på, men oberoendet blir 

lidande då revisorer lägger ett alltför stort fokus på lönsamheten snarare än att fokusera 

på själva kvaliteten och oberoendet (Zhang, Hay & Holm, 2016). Rådgivningstjänster 

ökar med andra ord revisionsbyråernas ekonomiska beroende av kunden och det skapas 

därmed incitament för revisorn att agera på ett sätt som gynnar kunden (Svanström, 2008). 

Ju större arvodet från rådgivningstjänsterna är i förhållande till revisionsbyråns totala 

arvode från kunden, desto större blir revisionsbyråns ekonomiska beroende av kunden. 

Styrkan på hotet mot oberoendet beror således på omfattningen av rådgivningstjänsterna 

(Sharma & Sidhu, 2001). 

 

En av flera anledningar till att oberoendet inte upprätthålls är att det, i och med 

rådgivningen, blir svårare för en revisor att ta sitt ansvar då denne upptäcker eventuella 

brott i redovisningen. En grundläggande förutsättning för att en revisor ska kunna reagera 

på oegentligheter är oberoendet. Tidigare har nämnts att revisionskvalitet skapas av 

kompetens och oberoende. Revisionskvalitet kan mer konkret beskrivas genom att en 

revisor upptäcker en brottslig felaktighet i kundens redovisning i och med sin kompetens, 

och sedan rapporterar in denna felaktighet i och med sitt oberoende. En utebliven 

rapportering av felaktigheter innebär således att oberoendet inte upprätthålls (Tepalagul 

& Lin, 2015). 

   

Det föreligger emellertid ett negativt samband mellan rådgivningstjänster och 

revisionskvalitet (Quick & Warming-Rasmussen, 2015). Både revisorn och 

företagsledningen tjänar dock på att kombinera revision med rådgivning. Revisorn lär 

känna det granskade företaget bättre och företaget får chansen att maximera revisorns 

kompetens samtidigt som kostnaderna hålls nere då en person, istället för två, anlitas för 

båda tjänsterna (Simunic, 1984). Det är därmed inte kunden som drabbas av att revisorns 

oberoende inte upprätthålls, då kunden snarare gynnas. Det är intressenterna som drabbas 

hårdast av en avsaknad av oberoende från revisorns sida. Anledningen till detta är att 

intressenterna förutsätter att företagets reviderade räkenskaper är tillförlitliga i och med 

revisorns godkännande. Intressenterna förutsätter att revisorn har varit oberoende i sina 

ställningstaganden, och det är utifrån dessa förutsättningar de sedan tar olika typer av 

beslut gällande företaget (Svanström, 2008). 

 

2.6 Lagar och regleringar om oberoende vid rådgivning 

 

Regleringen kring revisorns oberoende kommer i lagstiftningen till uttryck dels i 

aktiebolagslagens bestämmelser om jäv för revisorer, dels i revisorslagen. Förutom dessa 

lagar finns även FAR:s yrkesetiska regler. Dessa regler har utformats av den 

internationella riksorganisationen IFAC och fungerar som en vägledning i revisorns 

analys av oberoendet (FAR, 2002). 
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I aktiebolagen regleras jäv och om jäv föreligger får personen i fråga inte vara revisor för 

bolaget. Jävsreglerna i aktiebolagslagen är strikta, föreligger jäv kan detta inte korrigeras 

genom att revisorn eller revisionsbyrån genomför förtroendestärkande motåtgärder. Den 

enda lösningen är att revisorn avböjer eller avsäger sig uppdraget. Revisorslagen 

tydliggör att en revisor ska vara opartisk och självständig när denne utför en revision för 

ett bolag, revisorn ska även vara objektiv i sina ställningstaganden. Utöver denna 

bestämmelse innehåller lagen även en analysmodell, som ska användas vid prövningen 

av revisorns opartiskhet och självständighet (FAR, 2002). Gränsdragningen mellan 

revisionsnära rådgivning och fristående rådgivning är av stor betydelse vid tillämpning 

av analysmodellen. Detta då revisionsnära rådgivning alltid är tillåten att tillhandahålla, 

medan fristående rådgivning endast är tillåten under vissa förutsättningar samt endast 

efter att en prövning enligt analysmodellen har skett (Svanström, 2004).  

 

Enligt den idag gällande regleringen har en revisor, under vissa förutsättningar, en rätt till 

att lämna råd och förslag till en klient. Det finns dock ett generellt krav, gällande såväl 

revisionsnära rådgivning som fristående rådgivning, att revisorn aldrig får fatta beslut i 

kundens ställe eller på något sätt delta i beslutsfattandet (Svanström, 2004). Rådgivningen 

måste bygga på objektiva ställningstaganden och revisorn bör även sträva efter att 

redogöra för flera möjliga alternativ (SRS, 2002)  

 

2.7 Analysmodellen 

 

Analysmodellen är en lagstadgad modell och används av revisorer i syfte att 

kvalitetssäkra revisionen genom att säkerställa revisorns oberoende. Enligt 

analysmodellen ska en revisor göra en oberoendeprövning inför varje nytt uppdrag. 

Denna prövning går ut på att se om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet 

för revisorns förmåga eller vilja att utföra uppdraget med opartiskhet, självständighet och 

objektivitet. Analysmodellen är följaktligen av självgranskningskaraktär, vilket innebär 

att revisorn själv ska använda modellen för att pröva sitt oberoende gentemot kunden. Det 

handlar med andra ord om att revisorn själv ska bedöma huruvida det finns några 

omständigheter som kan hota oberoendet. Presumtionsregeln i analysmodellen säger att 

en revisor ska avsäga sig revisionsuppdraget vid förhållanden som hotar oberoendet. 

Denna presumtion kan i vissa fall brytas genom införandet av motåtgärder och på så sätt 

säkerställa förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet (FAR, 2002). 

 

I analysmodellen tas följande sex typer av hot mot oberoendet upp:  

 

- Egenintressehot 

- Självgranskningshot 

- Partställningshot 

- Vänskapshot 

- Skrämselhot  

- Annan omständighet  

 

Egenintressehotet samt självgranskningshotet är de av analysmodellens oberoendehot 

som kan uppstå till följd av rådgivning och därmed är relevanta för denna studie (Prop. 

2000/01:146).  
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2.7.1 Egenintressehot  

 

Ett egenintressehot gällande rådgivning kan uppstå när revisorn eller revisionsbyrån står 

i ett ekonomiskt beroendeförhållande till kunden. Detta är vanligt i de fall där intäkterna 

från rådgivningen är betydande i förhållande till revisorns eller revisionsbyråns övriga 

intäkter. Intäkterna från rådgivningen har då en betydande inverkan på revisorns eller 

revisionsbyråns intäkter. Ett egenintressehot kan även vara aktuellt i de fall där revisorn, 

till följd av fristående rådgivning, erhåller ersättningar som i absoluta tal kan anses vara 

betydande (FAR, 2002). Revisorn riskerar på så sätt att få ett direkt eller indirekt 

ekonomiskt intresse i revisionsklienter och fokus kan därmed skifta från oberoende och 

revisionskvalitet till lönsamhet och försäljning. Detta kan påverka granskningens 

tillförlitlighet och rubba omgivningens tillit för granskningen, det synbara oberoendet tar 

på så sätt skada (Prop. 2000/01:146).  

 

2.7.2 Självgranskningshot  

 

Självgranskningshot innebär att den granskande revisorn, i något tidigare sammanhang, 

redan tagit ställning till den information som ska granskas. Ett självgranskningshot är 

aktuellt i situationer där revisorn själv, eller någon annan på byrån, har bistått med 

fristående rådgivning i en fråga som revisorn vid granskningen sedan kan bli tvungen att 

ta ställning till. Revisorn själv, eller en kollega till revisorn, har i detta fall redan varit 

delaktig och tagit ställning till en del av informationen som sedan ska granskas. Detta 

förfarande utgör ett hot mot revisorns oberoende. Den rådgivning som utgör ett 

självgranskningshot är således den fristående rådgivningen och här tillämpas alltid 

presumtionsregeln (FAR, 2002). Svenska Revisorsamfundet (SRS) har dock påpekat att 

en revisor ofta svarar på frågor och lämnar upplysningar om regler och 

rekommendationer, samt konkretiserar hur dessa regler ska tillämpas i praktiken. SRS 

menar att denna typ av verksamhet inte utgör ett lika stort hot mot oberoendet som övrig 

fristående rådgivning, då denna verksamhet anses vara näraliggande revisionsnära 

rådgivning. I dessa situationer ska presumtionsregeln, som innebär att revisorn ska avsäga 

sig uppdraget, därför inte tillämpas. Men eftersom att dessa situationer i vissa fall kan ge 

upphov till ett självgranskningshot kan motåtgärder komma att krävas (Prop. 

2000/01:146). Om rådgivningen anses vara av okomplicerat slag, kan revisorn enkelt 

avhjälpa detta självgranskningshot genom att visa att det inte föreligger något hot mot 

oberoendet, eller genom byråinterna åtgärder såsom ett väl fungerande 

kvalitetskontrollsystem (FAR, 2002).  

 

Fristående rådgivning som anses kunna rubba förtroendet för revisorns oberoende får inte 

tillhandahållas. Motsatsvis får sådan fristående rådgivning som inte anses kunna rubba 

förtroendet för revisorns oberoende tillhandahållas (Prop. 2000/01:146). Existerande hot 

mot revisorns oberoende vid tillhandahållande av fristående rådgivningstjänster är, som 

ovan nämnt, egenintressehotet och självgranskningshotet. När en oberoendeprövning 

enligt analysmodellen sker, bör en revisor därför särskilt beakta vilken typ av 

rådgivningstjänst som tillhandahålls samt storleken på rådgivningsarvodet (Svanström, 

2008). 

 

2.7.3 Motåtgärder  

 

Reglerna enligt analysmodellen medför följaktligen inte något totalförbud mot 

tillhandahållandet av fristående rådgivningstjänster för revisionsbyråer. Däremot finns 

krav på olika motåtgärder, vilken motåtgärd som krävs beror på oberoendehotets storlek. 

Exempel på situationer där större motåtgärder krävs är då rådgivningen omfattar poster 
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som behandlas i revisionen, är subjektiva i sin karaktär och har en hög komplexitet. Vem 

som tillhandahåller rådgivningen har också en betydelse, och mer omfattande 

motåtgärder krävs om det är revisorn själv som tillhandahåller rådgivningen snarare än 

någon annan person inom revisionsgruppen. Hotet anses även vara större om det handlar 

om rådgivning i ovanliga frågor, det vill säga frågor där det är svårt att skapa rutiner för 

hur en revisor bör hantera frågan för att upprätthålla sitt oberoende. Kravet på motåtgärder 

är även större om rådgivningen innefattar poster som är väsentliga i revisionen och poster 

där särskilt ställningstagande sker under revisionen. Ju närmare frågan ligger 

revisionsnära rådgivning, desto mindre omfattande motåtgärder krävs (SRS, 2002).  

 

FAR:s yrkesetiska regler delar in motåtgärder för eliminering, alternativ reducering, av 

ett oberoendehot i två kategorier (FAR, 2016):  

 

- Motåtgärder som skapas av arbetsplatsen (interna motåtgärder)  

- Motåtgärder som skapas av professionen, lag eller annan författning (externa 

motåtgärder)  

 

I vissa situationer kan det vara tillräckligt att endast utföra byråinterna åtgärder, 

exempelvis kontrollåtgärder utförda av andra personer i revisionsgruppen (Svanström, 

2004). Vid rådgivning av enkel och rutinmässig karaktär räcker det vanligtvis med 

införandet av interna motåtgärder, såsom goda byrårutiner med interna 

kvalitetssäkringssystem (FAR, 2002). Exempel på interna motåtgärder revisionsbyrån 

kan vidta är bland annat att utforma ett tydligt ledarskap som poängterar vikten av 

oberoende, dokumentering av riktlinjer och rutiner, rotation av personal eller disciplinära 

åtgärder som främjar att riktlinjerna och rutinerna följs. Det kan även vara aktuellt att 

rådfråga en oberoende tredje man vid oklarheter och gränsdragningar (FAR, 2016). 

 

Införandet av byråinterna åtgärder är dock inte tillräckliga om hotet är av starkare 

karaktär. Det kan då bli nödvändigt att vidta externa kontrollåtgärder för att neutralisera 

oberoendehotet (Svanström, 2004). När rådgivningen inte är av enkel och rutinmässig 

karaktär, och därmed inte ligger nära den revisionsnära rådgivningen, anses inte interna 

kontrollåtgärder vara tillräckliga. Externa kontrollåtgärder krävs i de fall där revisorn 

tillhandahåller fristående rådgivning som behandlar poster som i) omfattas av revisionen 

ii) är av väsentlig betydelse för revisionsklienten iii) innefattar hög subjektivitet, eller iiii) 

där valet mellan de möjliga lösningarna är av stor betydelse för företagets resultat. I dessa 

fall kan endast externa motåtgärder eliminera hotet mot revisorns oberoende. Ett exempel 

på en lämplig extern åtgärd kan vara att en kompletterande granskning av en yrkesrevisor 

utanför revisionsbyrån sker. Denna revisor avger sedan en så kallad “second opinion” på 

granskningen och revisionsbyråns kvalitetssäkringssystem granskas därmed av en extern 

part (FAR, 2002). Andra exempel på externa motåtgärder kan vara utbildnings-, kurs- och 

erfarenhetskrav för inträde i professionen, kontroller av yrkesorganisationer eller 

tillsynsorgan samt disciplinära åtgärder (FAR, 2016) 

 

Vissa typer av oberoendehot kan dock över huvud taget inte elimineras med hjälp av 

några motåtgärder. Detta gäller exempelvis i de fall där revisorn har betydande 

ekonomiska intressen i revisionsklienter och där ett stort egenintressehot råder. I 

förarbeten till den gällande lagstiftningen konstateras att det är omöjligt att ge några 

uttömmande regleringar kring vilka slags motåtgärder som krävs i alla olika situationer. 

Detta prövas istället inom ramen för god revisorssed (Prop. 2000/01:146). 
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2.7.4 Dokumentation 

 

Det är revisorns skyldighet att dokumentera de överväganden som har gjorts vid den 

oberoendeprövning som skett genom användandet av analysmodellen. Av 

dokumentationen bör det framgå vilka hot mot oberoendet som har identifierats, samt 

vilka åtgärder som har vidtagits för att eliminera dessa hot. Det är viktigt att 

dokumentationen sker i ett tidigt skede, då detta ger de bästa förutsättningarna för att den 

sparade informationen är korrekt. Utgångspunkten är att dokumentationen ska ske 

fortlöpande, men den ska senast färdigställas i samband med att revisorn uttalar sig om 

att denne ska behålla uppdraget eller inte (FAR, 2002). 

 

2.7.5 Prövning enligt analysmodellen  

 

Sammanfattningsvis sker en prövning enligt analysmodellen i tre steg. Det första steget 

går ut på att identifiera om det förekommer några hot mot revisorns oberoende, till 

exempel egenintressehot eller självgranskningshot (FAR, 2002). Det är viktigt att 

poängtera att revisorn, vid bedömningen om det föreligger ett hot mot dennes oberoende, 

ska utgå från vad en hypotetiskt omdömesgill och insatt tredje part skulle anse i 

situationen (Svanström, 2004). Om ett hot anses föreligga presumeras revisorn avsäga sig 

uppdraget. I det andra steget finns däremot vissa möjligheter att bryta denna presumtion 

genom att eliminera hotet. En eliminering av hotet kan ske genom att rimliga motåtgärder 

vidtas. Vilka motåtgärder som krävs för att revisorn ska få behålla uppdraget beror på 

hotets styrka. Om hotet elimineras genom rimliga motåtgärder kan revisorn behålla 

uppdraget, om hotet inte kan elimineras måste revisorn avsäga sig uppdraget. Det sista 

och tredje steget innebär att revisorn ska dokumentera den prövning som har utförts 

(FAR, 2002). 

 

Om ett hot mot revisorns oberoende inte kan eller har eliminerats, men revisorn ändå 

väljer att ta sig an uppdraget, kan detta komma att skada kunden. Kunden skadas i de fall 

där uppdraget måste avslutas i förtid på grund av att hotet mot oberoendet upptäcks, eller 

om resultatet av den slutförda granskningen sedan ifrågasätts av kundens intressenter. Det 

är därmed viktigt att analysmodellen följs och tillämpas på rätt sätt (FAR, 2002). För 

tillämpningen av analysmodellen har FAR utformat ett flödesschema, se bilaga 1. En 

revisor kan inför varje nytt uppdrag, eller när nya omständigheter inträffar i ett redan 

befintligt uppdrag, tillämpa detta flödesschema för att pröva oberoendet och avgöra om 

uppdraget kan accepteras eller ej (Svanström, 2004). FAR har även utformat ett exempel 

på en dokumentationsblankett som ska användas vid varje enskilt revisionsuppdrag, se 

bilaga 2.  

 

2.8 Oberoendeproblematiken ur ett institutionellt perspektiv 

  

Enligt revisorslagen är det inte endast revisorernas ansvar att se till att oberoendet 

upprätthålls, ansvaret ligger även hos revisionsbyråerna. Revisionsverksamheten ska 

organiseras på ett sådant sätt att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet 

säkerställs (SFS 2001:883). Det finns dock vissa invändningar mot denna bestämmelse 

då den kan skapa negativa konsekvenser för mindre revisionsbyråer i och med ökade 

kostnader. Regeringen menar däremot att det är nödvändigt att ställa vissa grundläggande 

krav på revisionsbyråerna, för att säkerställa att oberoendet upprätthålls. 

Revisionsbyråerna måste kunna bistå med kvalitetssäkrande åtgärder för att upprätthålla 

det faktiska och synbara oberoendet samt att hot mot dessa upptäcks, dokumenteras och 

åtgärdas. Dessa kvalitetssäkrande åtgärder kan i praktiken vara bristfälliga i mindre 

byråer, vilket grundar sig i det faktum att mindre byråer har sämre resurser än större 
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byråer. De interna motåtgärderna vid användandet av analysmodellen kan därför inte bli 

lika omfattande som i de större byråerna. Kvalitetssäkringen i de små byråerna är således 

inte lika tillförlitlig som hos större byråer (Prop. 2000/01:146).  

 

Även Svanström (2008) och DeAngelo (1981) påpekar att det finns skillnader mellan 

byråer beroende på dess storlek. Svanström tydliggör att storleken på revisionsbyrån dels 

har en betydelse för vilka resurser som finns tillgängliga, men även en betydelse för hur 

den personliga relationen mellan kunden och byrån ser ut. Till en följd av detta tycks 

revisionskvaliteten skilja sig mellan mindre och större byråer. DeAngelo menar att 

mindre revisionsbyråer tenderar att ha en lägre revisionskvalitet än större byråer. Detta 

beror på att de större byråernas förlust av att inte upprätthålla en hög kvalitet är större än 

i de mindre revisionsbyråerna. Förlusten grundar sig i ett försämrat rykte och ju större 

byrå, desto mer har den att förlora i form av ett dåligt rykte. Med ett dåligt rykte följer 

förluster av potentiella kunder och framtida vinster. De större revisionsbyråerna arbetar 

hårt för att upprätthålla sitt rykte och vårda sitt varumärke, ett dåligt rykte på grund av 

bristande revisionskvalitet är därför något allvarligt och oroväckande (Vander Bauwhede 

& Willekens, 2004). De mindre byråerna har således lägre incitament än större byråer till 

att leverera en hög revisionskvalitet, då de inte påverkas av dålig publicitet i samma 

utsträckning som de större byråerna. De större byråerna har lägre incitament till att agera 

opportunistiskt i syfte att behålla en enskild kund, i och med att de har mer att förlora i 

det stora hela. Det är inte lönsamt för dessa byråer att prestera under den satta standarden 

och ignorera att rapportera in felaktigheter i syfte att behålla en kund. DeAngelo (1981) 

belyser att ju större byrå och ju fler kunder byrån har, desto högre är revisionskvaliteten. 

Motsatsvis innebär detta förhållande att små byråer med få kunder har mer att vinna och 

mindre att förlora på att agera opportunistiskt och vara en kund till lags i syfte att behålla 

kunden. En mindre byrå har således mer att vinna på att försöka behålla en kund genom 

att upprätthålla en bra relation, och eventuellt förbise de felaktigheter som upptäcks.   

 

Det framkommer därmed att storleken på revisionsbyrån har en inverkan på 

revisionskvaliteten. De mindre revisionsbyråerna tenderar att ha en lägre revisionskvalitet 

i jämförelse med större byråer. Den institutionella teorin kan användas för att förklara 

varför revisionsbyråer av samma storlek tenderar att ha samma arbetssätt och därmed 

liknande kvalitet. Enligt Deegan och Unermans (2011) uppfattning av den institutionella 

teorin styrs företag av omgivningen, invanda mönster och av vad som är aktuellt för 

tillfället. Teorin tydliggör att företag utsätts för osynliga yttre krafter, så kallade 

isomorfismer. Dessa isomorfismer kan komma att påverka företag inom samma bransch 

och omgivning att agera på ett homogent sätt. Enligt Deegan och Unerman finns det tre 

typer av isomorfismer som kan ge en förklaring till varför företag med liknande 

förutsättningar och omgivning kan komma att agera på ett liknande sätt. 

  

Tvingande isomorfism 

Den tvingande isomorfismen är relaterad till makt. Företag är beroende av sina 

intressenter och när dessa intressenter sätter press på företagen att följa vissa regler och 

principer uppstår den tvingande isomorfismen. Denna kraft leder till att företag blir så 

pass pressade att de tillslut agerar på ett sätt som ligger i linje med vad intressenterna vill 

(Deegan & Unerman, 2011). Detta kan kopplas samman med det så kallade 

triangelfenomenet i avsnitt 2.1, där revisorn slits mellan kunden och regelverket. Då 

företaget (kunden) vill redovisa på ett sätt som gynnar dem, kan företaget lägga press på 

revisorn i syfte att få igenom sin fördelaktiga redovisning (Sikka, Filling & Liew, 2009). 
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Mimetisk isomorfism 

Den mimetiska isomorfismen uppstår på grund av organisationers osäkerhet och strävan 

efter konkurrensfördelar. Företagen tävlar mot varandra och kopierar varandras metoder 

i syfte att uppnå konkurrensfördelar och en högre legitimitet av omgivningen. Detta 

beteende grundar sig ofta i osäkerhet. När organisationer är osäkra, när de inte förstår sig 

på den nya tekniken, eller när deras mål är otydliga tenderar företag att kopiera andra 

liknande organisationer som är mer framgångsrika (Deegan & Unerman, 2011). 

 

Normativ isomorfism 

Den tredje och sista isomorfismen är den normativa. Denna kraft uppstår på grund av 

press och påtryckningar grundade i olika gruppnormer. Det kan handla om normer 

gällande vad som anses normalt i en viss situation eller liknande. Företag vill undvika att 

agera på ett, enligt normerna, avvikande sätt. Företag av liknande art tenderar därför att 

använda sig av liknande metoder och arbetssätt (Deegan & Unerman, 2011). 

 

Ett annat viktigt begrepp inom den institutionella teorin är “frikoppling”, vilket syftar till 

situationer där den formella organisatoriska strukturen eller det formella arbetssättet 

skiljer sig från det faktiska arbetet. Den formella strukturen handlar om på vilket sätt 

företaget presenterar sig själv utåt sett, detta påstådda arbetssätt kan skilja sig från 

verkligheten. Det kan handla om att framställa något som bättre än det är i syfte att andra 

aktörer ska uppfatta organisationen som legitim (Deegan & Unerman, 2011). 

 

Sammanfattningsvis förklarar den institutionella teorin varför organisationer av samma 

typ tenderar att efterlikna varandra. Organisationer motiveras, på grund av de tre 

isomorfismerna, att arbeta på ett visst sätt, eller att åtminstone påstå att ett visst arbetssätt 

används. Det formella arbetssättet behöver nödvändigtvis inte stämma överens med det 

faktiska eller verkliga arbetssättet.  
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3. METOD  

I detta kapitel beskrivs, definieras och motiveras tillvägagångssättet för att besvara 

studiens syfte. Metodsynsätt, forskningsansats, litteraturstudie, urval samt 

empiriinsamling presenteras för att skapa en tydlig bild av den empiriska forskningens 

genomförande. Analysmetod, etiska överväganden samt metodproblem och 

kvalitetshöjande åtgärder beskrivs avslutningsvis för att kunna påvisa kvalitet och 

säkerhet i den empiriska forskningen.    

 

3.1 Metodsynsätt  

 

Denna studie har undersökt hur hanteringen av oberoendet ser ut på olika små och 

medelstora revisionsbyråer. För att kunna ta reda på detta har revisorer fått ge sin syn på 

detta ämne. Valet att använda sig av revisorer har grundat sig i viljan att skapa en djupare 

förståelse för det valda syftet. Att ha en djupare dialog med revisorer bidrar till att en 

helhetsbild skapas, vilket i sin tur leder till en ökad förståelse. Utgångspunkten har därför 

varit att skapa en verklighet av subjektiva tolkningar i en revisors vardag (Arbnor & 

Bjerke, 1994), för att på så sätt kunna skapa förståelse.   

 

Dialog → Helhet → Förståelse 

 

Utifrån dessa antaganden har kopplingar dragits till konstruktivismen, som menar att den 

verklighet vi befinner oss är något vi själva har skapat genom subjektiva iakttagelser 

(David & Sutton, 2016). Det handlar om att människor förvandlar det språk de använder 

till den verklighet de lever i, samt att språket och den verklighet vi lever i är detsamma 

(NE, 2017b). Genom att förstå språket kommer en djupare förståelse att kunna skapas. 

Att dra kopplingar till konstruktivismen har tydliggjort att denna studie inte bortser från 

den uppenbara subjektivitet som existerar i en undersökning där utgångsläget varit att 

studera revisorer och revisionsbyråers agerande.  

 

3.2 Forskningsansats 

 

Syftet med denna studie är att belysa och analysera hur små och medelstora 

revisionsbyråer arbetar för att upprätthålla oberoendet vid utbud av rådgivningstjänster. 

För att kunna besvara detta syfte har en kvalitativ ansats använts. Valet av att ha en 

kvalitativ ansats grundar sig i att kunna skapa en förståelse för hur revisorer hanterar det 

existerande oberoendet. Det handlar om att fånga revisorernas agerande och hur dessa 

ageranden kan komma att påverka revisorernas oberoende (NE, 2017a). Studien har 

inletts med en deltagande observation, för att sedan övergå till teorin och utifrån denna 

utforma en intervjuguide för studiens semistrukturerade intervjuer. Den framtagna 

slutsatsen har således baserats på en blandning av ett deduktivt synsätt och ett induktivt 

synsätt, ett så kallat abduktivt synsätt. Att enbart låta den teoretiska referensramen ligga 

till grund för den empiriska undersökningen kan innebära en uteslutning av tolkningar. 

Enligt Alvehus (2013) skapas en idealisk situation om tolkningar helt utesluts, dock är 

detta mycket svårt att uppnå. Slutsatserna baseras på ett abduktivt synsätt då det finns 

möjlighet att växla mellan teori och empiri, för att på så sätt öppna upp möjligheten att 

framhäva och lyfta upp empirin i ljuset av teorin och tvärtom. I och med att tidigare 

forskning inte skapat en förståelse för hur hotet om oberoendet hanteras vid 

tillhandahållandet av rådgivningstjänster har teorin och empirin tillsammans gett svar på 

studiens syfte. 
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3.3 Litteraturstudie  

 

Denna studie är baserad på internetkällor, vetenskapliga artiklar, böcker samt regler, lagar 

och rekommendationer. Studiens internetkällor har hämtats via Googles sökmotor, där 

källor såsom dagstidningar och branschtidningar använts. Vetenskapliga artiklar har 

hittats genom att använda universitetsbiblioteks databaser på Luleå tekniska universitets 

hemsida. De vetenskapliga artiklarna är hämtade från databaserna Emerald Insight 

Browse Journals and Books, EBSCOHost samt Google Scholar. För att få fram 

vetenskapliga artiklar rörande det valda ämnet har följande sökord använts: ”Non‐audit 

services”, ”Non‐audit services bias”, ”Audit obligations”, ”Audit accountability”, ”SME 

audit”, ”Audit exemption”, ”Audit size” samt ”Audit quality”. Den litteratur som finns 

med i form av böcker har hämtats från universitetsbiblioteket på Luleå tekniska 

universitet och består även av en del kurslitteratur. De regler, lagar och 

rekommendationer som finns med har inhämtats från pålitliga källor såsom FAR samt 

regeringens egna hemsida.  

 

3.4 Urval  

 

I denna studie har både intervjuer och en deltagande observation använts för att besvara 

det framtagna syftet. Studiens urval har bestått av revisorer på små och medelstora 

revisionsbyråer vars uppgift är att revidera och bistå med rådgivning till kunder. Studiens 

urval har sedan kategoriserats in i tre kategorier: Väldigt små revisionsbyråer, Små 

revisionsbyråer och Medelstora revisionsbyråer. Kriterierna för indelningen av 

byråkategorierna följer nedan.   

 

Väldigt små revisionsbyråer: Byråer med endast en auktoriserad/godkänd revisor. 

Små revisionsbyråer: Byråer med minst två auktoriserade/godkända revisorer och en 

maximal omsättning på 20 miljoner.   

Medelstora byråer: Byråer med en omsättning på mer än 20 miljoner men som inte ingår 

i “The Big Four”. 

 

Enligt Marshall (1996) finns det tre användbara strategier vid utformningen av ett urval 

vid en kvalitativ ansats. Dessa strategier är bekvämlighetsurval, bedömningsurval samt 

teoretiskt urval. I denna studie har ett bedömnings- och bekvämlighetsurval använts, då 

det sparar både tid och pengar genom att endast intervjua och observera de revisorer som 

finns tillgängliga (Alvehus, 2013). Respondenter har valts ut beroende på dess 

tillgänglighet. För att inte riskera att få ett för snävt urval har flera olika revisionsbyråer 

inkluderats. Urvalet har på så sätt fått en bredd i och med att flera infallsvinklar tagits i 

beaktande. Att enbart titta ur revisorns och revisionsbyråns synvinkel kan anses vara 

aningen smalt, men det ger studien en bättre förståelse vad gäller hanteringen av 

oberoendet. Att även se det hela ur kundens synvinkel hade inte svarat på hur revisorer 

och revisionsbyråer arbetar för att hantera oberoendehotet.  

 

3.5 Deltagande observation 

 

En deltagande observation har utförts, där syftet var att fånga upp hur vardagen på en 

revisionsbyrå ser ut och hur studiens ämne diskuteras ute i praktiken. Det finns två olika 

sätt att observera, öppen och dold observation. I denna studie har dold observation ansetts 

vara det bästa valet, för att på så sätt minska risken att observatören påverkar den naturliga 

situationen. Att inte göra de observerade medvetna om att observatören iakttar dem kan 

skapa problem, framför allt etiska problem (Alvehus, 2013). Författarna har varit 
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medvetna om att det finns negativa aspekter vad gäller att ha dolda observationer, men 

det finns även stora fördelar med att använda denna metod. Att kunna observera revisorer 

i sin naturliga miljö där de får agera utan press från observeraren, ger en möjlighet till att 

finna den riktiga sanningen.  

 

En av författarna har under drygt 6 månaders tid, en till två gånger i veckan, haft möjlighet 

att observera vardagen på en medelstor revisionsbyrå. På detta sätt har såväl formella som 

informella situationer kunnat fångas upp, vilket har bidragit till en övergripande bild av 

hur oberoendeproblematiken vid rådgivning uppfattas på revisionsbyråerna. Oberoende 

är, som tidigare nämnt, ett känsligt ämne där dolda observationer kan vara en bra metod 

att använda sig av. Att göra deltagarna medvetna om observeraren hade kunnat leda till 

att ett idealbeteende skapats istället för ett faktiskt beteende. Det är dock viktigt att 

tydliggöra att observationen endast har utförts på en revisionsbyrå och därför inte 

automatiskt är representativ för alla andra revisionsbyråer. Det är däremot rimligt att anta 

att revisorer besitter en liknande kompetens, och därför bör det inte finnas alltför stora 

skillnader mellan likande revisionsbyråer i deras övergripande syn på rådgivning inom 

revisionsbranschen.     

 

3.6 Intervjuer 

 

Utöver studiens deltagande observation har empiriinsamlingen även bestått av intervjuer. 

Valet av att använda intervjuer var för att få en djupare förståelse för hur revisorer agerar 

i sina två roller som revisor och rådgivare, samt hur de hanterar den 

oberoendeproblematik som kan uppstå i och med de dubbla rollerna. Genom intervjuerna 

har det blivit lättare att interagera med respondenten och på så sätt få en djupare förståelse 

i de svar denne givit. Även här har det handlat om att få fram subjektiva åsikter från 

revisorerna (Alvehus, 2013). Intervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär, då 

utgångspunkten varit att skapa en subjektiv bild av respondentens upplevelser och åsikter. 

Den intervjumall som använts följer en struktur där respondenten haft möjlighet att 

påverka utfallet av intervjun genom så kallade öppna frågor. Användandet av öppna 

frågor genererar en frihet, vilket gör det möjligt för respondenten att mer djupgående 

beskriva sin egen situation (Bryman & Bell, 2013). Enligt Alvehus (2013) är det viktigt 

att intervjuer inte uppfattas likt förhör eller på något sätt ifrågasätter en respondents 

kompetens. Oberoende kan, som tidigare nämnt, vara ett känsligt ämne, där den 

problematik Alvehus nämner skulle kunna uppstå. I denna studie har intervjuerna och 

frågorna varit ställda på ett sätt som uppvisar ett intresse hos författarna för respondentens 

arbete, snarare än att försöka sätta dit respondenten. Utgångspunkten har varit att skapa 

intervjufrågor som uppvisar ett intresse för hur revisorer agerar och om det finns 

förbättringar som behöver genomföras. 

 

För att få tag på respondenter till intervjuerna har olika revisionsbyråer kontaktats genom 

ett mailutskick (se bilaga 3), detta för att uppskatta intresset hos olika respondenter 

gällande dess deltagande i studien. Väldigt få revisionsbyråer gav direkt respons på 

mailutskicket, det blev därför aktuellt att komplettera dessa mail med telefonkontakt. 

Detta för att på ett enkelt sätt direkt få svar på om de hade möjlighet att delta eller inte. 

Därefter har möten för intervjuerna bokats in. Intervjuguiden har sedan skickats ut via 

mail till de respondenter som efterfrågat detta. Valet av att låta respondenterna ta del av 

intervjuguiden i förväg grundar sig i att frågorna kan upplevas aningen komplexa vid en 

första anblick. För att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna har valet bestått i att 

låta de respondenter som velat läsa in sig på frågorna innan själva intervjun också fått 

göra det. Intervjuerna har skett antingen via telefon eller faktiska besök på 

respondenternas kontor. För att göra denna process effektiv har de fysiska besöken endast 
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skett med de respondenter som vara lättillgängliga, geografiskt sett. Alla nio intervjuer 

har spelats in efter respondenternas godkännanden. Den intervjumall som använts har 

bestått av tjugotre frågor (se bilaga 4) där det funnits möjlighet till att ställa följdfrågor. 

Detta har lett till ett djupare samtal, eftersom att respondenterna på så sätt getts möjlighet 

att fundera och utveckla sina svar. Frågorna har varit uppdelade i teman för att underlätta 

intervjuprocessen samt klassificeringen av svaren i empiri- och analysdelen.   

 

3.6.1 Introduktion av respondenter 

 

Författarna har intervjuat nio revisorer och i tabell 1 presenteras en sammanställning av 

respondenternas titel, erfarenhet samt vilken av byråkategorierna respondenten tillhör. 

Alla respondenter kommer från olika byråer förutom respondent 7 och 8, vilka kommer 

från samma medelstora revisionsbyrå.   

 
Tabell 1. Presentation av respondenter 

RESPONDENTER 

Respondent: Auktoriserad/Godkänd: År av erfarenhet: Byråkategori: 

Respondent 1 Auktoriserad revisor 22 år Väldigt små 

Respondent 2 Auktoriserad revisor 25 år Väldigt små 

Respondent 3 Auktoriserad revisor 19 år Väldigt små 

Respondent 4 Auktoriserad revisor 10 år Små 

Respondent 5 Godkänd revisor 15 år Små 

Respondent 6 Auktoriserad revisor 20 år Små 

Respondent 7 Auktoriserad revisor 25 år Medelstor 

Respondent 8 Auktoriserad revisor 25 år Medelstor 

Respondent 9 Auktoriserad revisor 18 år Medelstor 

 

3.7 Analysmetod 

 

För att analysera den insamlade empirin har tematisk analys använts. Denna analysmetod 

är mycket flexibel då den kan användas vid många olika frågeställningar och breda 

ämnesområden. Metoden används för att identifiera, analysera och rapportera mönster 

och teman i den framtagna empirin (Braun & Clarke, 2008). Detta bidrar till att 

användandet av teman kan skapa ett djup i analysen av empirin (David & Sutton, 2016). 

Att använda sig av teman kan komma att bringa mer ordning i respondenternas svar då 

dessa kan tendera att spreta åt olika håll. Utifrån studiens teoretiska referensram har tre 

olika teman skapats; rådgivning, oberoende och analysmodellen. Studiens tre teman har 

i sin tur tillämpats vid utformningen av intervjufrågorna. Att använda sig av dessa tre 

teman har således underlättat kategoriseringen av de olika respondenternas svar och har 

även gjort det lättare att analysera och jämföra respondenternas svar.   

Det första steget i analysmetoden har gått ut på att transkribera de inspelade intervjuerna. 

För att skapa en bättre helhet har onödiga ljud, vilka är obetydliga för själva svaret, 

utelämnats vid transkriberingen. Efter transkriberingen har respondenternas svar sedan 

kategoriserats in i studiens tre teman, där svarens innebörd varit avgörande för 

tillhörigheten till ett visst tema. Denna kategorisering har underlättats i och med att 

intervjuguiden är uppdelad i teman och intervjufrågorna därmed är ställda med 

utgångspunkt från respektive tema. När frågorna har kunnat kategoriseras in i ett visst 
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tema har den mest intressanta och relevanta informationen i förhållande till studiens syfte 

tagits ut. Denna information har valts ut genom att respektive författare, på varsitt håll, 

valt ut den mest relevanta informationen. Därefter har författarna gemensamt beslutat om 

studiens urval till empiridelen, risken för subjektivitet har därmed reducerats. Resultatet 

av de semistrukturerade intervjuerna har följaktligen presenterats med hjälp av studiens 

tre teman. Respondenternas svar har sedan sammanfattas under dessa tre teman, i syfte 

att på ett tydligt sätt belysa och redogöra för hur respondenternas svar ställer sig mot 

varandra mellan byråkategorierna. På så sätt har likheter och skillnader mellan de olika 

byråkategorierna tydliggjorts. 

3.8 Etiska överväganden 

  

Etik är ett sätt att särskilja gott beteende från dåligt beteende (NE, 2017c). Bryman och 

Bell (2013) belyser tre områden som tagits med i denna studie för att säkerställa att ett 

etiskt förhållningssätt upprätthålls; 

  

Skada för deltagarnas del 

Skada för en deltagare kan innebära att denne tar skada genom att studien skapar hinder 

för den personliga utvecklingen, att självkänslan hos deltagaren blir sämre, att stressnivån 

ökar eller att deltagaren tvingas till att utföra en prestation som inte ligger i linje med ett 

korrekt beteende. 

 

Samtyckeskrav 

Att deltagare i undersökningen får ge sitt samtycke är ett mycket omdiskuterat område, 

framför allt gällande dolda observationer. Vid dolda observationer ger aldrig deltagare 

sitt godkännande till att dessa observationer får utföras, då observatören aldrig uppger 

vad den har för avsikter. I och med detta agerande bryts själva samtyckeskravet eftersom 

deltagaren är med vare sig den gett sin tillåtelse eller inte.  

      

Falska förespeglingar 

Ärlighet är en viktig beståndsdel i en undersökning. Att dölja studiens syfte kan komma 

att vilseleda deltagarna. Det finns två anledningar till varför syftet klart ska framgå för de 

som deltar i undersökningen. Den första anledningen handlar om att förstå vad som är rätt 

och fel och på så sätt inte vilseleda andra människor. För det andra kan falska 

förespeglingar skapa ett dåligt rykte för forskarna och forskningen i sig. Forskare tenderar 

att få ett dåligt rykte om de framkommer att de vilselett i syfte att få fram ett önskat 

resultat. Även forskningen tenderar att få ett dåligt rykte, vilket kan leda till att det blir 

allt svårare att få deltagare att ställa upp.      

  

Ovanstående krav har kompletterats med krav från vetenskapsrådets etiska riktlinjer 

(Vetenskapsrådet, 2002): 

  

Informationskrav 

Detta krav innebär att författarna ska informera deltagarna om villkor inför deras 

deltagande i undersökningen. Det ska tydligt framgår att deltagarna frivilligt deltar och 

när som helst kan avbryta sin medverkan. 

  

Nyttjandekrav 

Detta krav avser att tydliggöra att den insamlande informationen från den empiriska 

undersökningen endast kommer användas i ett vetenskapligt syfte. Exempel på ett 

nyttjandekrav är att personuppgifter endast delas med till andra författare med samma 

förpliktelser, vad gäller det studerade ämnet. 
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Denna studie behandlar ett känsligt ämne och det är därför särskilt viktigt att belysa det 

etiska perspektivet. En viktig ståndpunkt, gällande känsliga ämnen, är att deltagarnas rätt 

alltid bör respekteras. Vill respondenten inte delta i studien har denne rätt att avböja sin 

medverkan (David & Sutton, 2016). För att göra denna aspekt tydlig har respondenterna 

redan vid första kontakten fått möjlighet att gett sitt medgivande till att delta i studien. 

Författarna har varit noggranna med att lyfta fram studiens syfte, för att ge respondenterna 

en chans att tacka nej innan någon intervju påbörjats. När väl intervjuerna genomförts har 

respondenterna haft möjlighet att hoppa över vissa frågor som de ansett vara för känsliga. 

Vad gäller samtycke vid observationerna har detta inte skett, då det som tidigare nämnt 

har handlat om dolda observationer. För att upprätthålla det etiska perspektivet på ett så 

bra sätt som möjligt, trots omständigheterna, har ingen sekretessbelagd information 

delgivits eller information som skulle kunna skada byrån.  

  

Det är viktigt att kunna säkerställa att integriteten hos deltagarna skyddas. Detta gäller 

både vid intervju- och observationstillfällena men också tiden efter. Det finns två sätt att 

skydda deltagare i studien, antingen kan det ske genom anonymitet eller genom 

konfidentialitet (David & Sutton, 2016). I denna studie har anonymitet använts för att det 

inte ska vara möjligt att identifiera deltagarna och de byråer studien undersökt. En 

anledning till att låta deltagarna till studien förbli anonyma är för att det aldrig funnits 

något intresse i att identifiera varken deltagarens namn eller revisionsbyrån namn. Den 

enda identifiering och klassificering som skett är kategoriseringen av storleken på 

revisionsbyråerna. 

 

3.9 Metodproblem och kvalitetshöjande åtgärder  

 

För att säkerställa kvaliteten på denna kvalitativa studie har utgångspunkten varit att titta 

på kriterier såsom tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Dessa fyra 

kriterier är enligt Bryman och Bell (2013) ett bra verktyg att använda för att mäta 

kvaliteten i en kvalitativ studie. Tillförlitlighet innebär att säkerställa att forskningen 

överensstämmer med de regler som finns samt att författarna tolkat respondenternas svar 

på ett korrekt sätt. Denna studie har följt dessa rekommendationer genom att upprätta en 

intervjumall som har sin utgångspunkt i den teoretiska referensramen, studien 

överensstämmer således med de regler som finns. Följdfrågor har även ställts vid 

intervjutillfällena, för att stämma av och på så sätt säkerställa att författarna uppfattat 

respondenternas svar på rätt sätt. På så sätt har en tillförlitlighet skapats hos 

respondenterna genom att på ett korrekt sätt uppfatta deras verklighet. I en kvalitativ 

studie studeras vanligtvis endast en liten grupp eller ett fåtal individer för att på så sätt få 

en djupare förståelse till ett visst fenomen. Det kan därför vara svårt att upprätthålla en 

överförbarhet i studien. I denna studie har överförbarheten kunnat ifrågasättas eftersom 

nio revisionsbyråer inte bör anses kunna skapa en generalisering av hanteringen av 

oberoende. Denna studie har dock skapat en djupare förståelse för dessa nio 

revisionsbyråer och kommer att kunna överföras på revisionsbyråer av liknande karaktär 

och som är verksamma i liknande sociala kontexter.   

För att kunna upprätthålla ett pålitligt förhållningssätt har alla intervjuer spelats in. Att 

spela in intervjuerna har skapat goda förutsättningar för att upptäcka misstolkningar, 

vilket lett till att korrekta uttalanden kunnat skapas. Det säkerställer även att materialet 

blivit noggrant granskat både en och två gånger. I syfte att säkerställa kvaliteten på 

frågorna har en testintervju genomförts tillsammans med en revisor. På så sätt har risken 

för missuppfattningar av intervjufrågorna vid de andra intervjuerna reducerats. 

Respondenterna har, som tidigare nämnt, fått ta del av intervjuguiden innan intervjun. 

Detta kan ha påverkat respondenternas svar då de haft möjlighet att läsa in sig på ämnet. 
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Detta är något författarna har varit medvetna om och har haft i åtanke vid analyseringen 

av intervjuerna. Vad gäller den dolda observationen har den endast utförts av en av 

författarna, detta har till viss del skapat en lägre grad av pålitlighet då detta material inte 

spelats in eller dokumenterats på annat sätt. Detta är dock inget som påverkat kvaliteten 

på undersökningen, då vidare empiriinsamling påvisat ett liknande resultat. Hur pålitlig 

en studie är påverkas även av dess konfirmeringen. Konfirmeringen handlar om att kunna 

bekräfta att studien utförts i god tro, att författarna inte vävt in sina egna åsikter i själva 

genomförandet och slutsatsen. Vad som är viktigt att understryka i denna studie är att den 

utgår från att människor gör egna tolkningar och på så sätt skapar olika sanningar. 

Forskare till medtagna teorier utgår från tidigare erfarenheter när de upprättar 

forskningsfrågor och deltagare i den empiriska undersökningen utgår från tidigare 

erfarenheter när de ger sina svar. Detta bidrar till att subjektiviteten blir svår att undvika. 

För att kunna minska graden av subjektivitet har båda författarna granskat den teori och 

empiri som insamlats och endast dragit kopplingar utifrån vad teorin och empirin sagt, 

för att på så sätt minska risken för att olika sanningar skapas.   
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4. EMPIRI 
 

I detta kapitel presenteras resultatet av den insamlade empirin som består av en 

deltagande observation samt semistrukturerade intervjuer. Kapitlet inleds med en episod 

om vardagen på en medelstor revisionsbyrå och avslutas med resultatet av de 

semistrukturerade intervjuerna. Resultatet av de semistrukturerade intervjuerna 

presenteras med utgångspunkt i studiens tre teman och delas upp i studiens tre kategorier 

av revisionsbyråer; väldigt små, små och medelstora revisionsbyråer. Varje tema 

avslutas med en sammanfattande tabell och tolkning. 

 

4.1 Vardagen på en medelstor revisionsbyrå  

 

Under tiden på revisionsbyrån blev det tydligt att revisionsbranschen präglas av en 

ständig jakt på intäkter. Kampen mot klockan är ett faktum då debiteringsgraden måste 

hållas på en hög nivå. Samtidigt har den slopade revisionsplikten satt sina spår och byrån 

har tappat många kunder som understiger gränsvärdena för revisionsplikten. Rådgivning 

är därmed en allt viktigare beståndsdel för att kunna konkurrera på marknaden. Genom 

att utbilda personalen inom rådgivning kan ett mervärde för kunderna skapas, vilket i sin 

tur leder till en ökad lönsamhet för byrån. I möteslokalerna diskuteras vikten av att sälja 

in mer rådgivning till kunderna och därmed öka utbudet av rådgivning i förhållande till 

revision. På fikarasterna diskuteras det ökade fokuset på rådgivning och svårigheterna i 

att särskilja revisionsnära rådgivning från fristående rådgivning, då framför allt den 

sistnämnda kan leda till ett oberoendehot. Det diskuteras även om det relativt nya beslutet 

från revisorsinspektionen gällande familjerätt, vilket är en typ av rådgivning som inte 

längre får tillhandahållas av revisionsbyråer. I de informella sammanhangen är kollegorna 

mer öppna och diskuterar vid ett flertal tillfällen frågan kring revisorns oberoende, på ett 

mer skämtsamt sätt. De menar bland annat på att det finns en viss ironi i att 

revisionsbyråerna lägger stort fokus på att skapa goda relationer med sina kunder. 

Medarbetarna utbildas till att vara sociala och säljinriktade och lär sig vikten av att skapa 

bra kundrelationer, detta för att uppnå en hög kundnöjdhet och behålla kunderna på sikt. 

När revisorsinspektionen, å andra sidan, knackar på dörren är revisorerna däremot ”helt 

oberoende och opartiska granskare”. Detta är två roller som till viss del upplevs vara 

motsägelsefulla gentemot varandra. 

 

Efter att ha observerat vardagen på revisionsbyrån är det tydligt att rådgivning är ett ämne 

som diskuteras kollegorna emellan ute i praktiken. Rådgivning är en växande gren inom 

revisionsbranschen, vilket innebär vissa utmaningar för revisorn. Det kan vara svårt att 

veta när relationen till kunden blir för nära. Sammanfattningsvis har två svårigheter med 

rådgivning fångats upp under den deltagande observationen. Det verkar, för det första, 

finnas en viss gränsdragningsproblematik mellan revisionsnära rådgivning och fristående 

rådgivning. Den andra svårigheten är de dubbla rollerna revisorn får, dels som en 

“försäljare” av rådgivning där relationen till kunden är extra viktig och dels som en 

oberoende granskare av företagets räkenskaper. 

 

Resultatet av ovanstående deltagande observation har legat till grund för vidare 

empiriinsamling bestående av semistrukturerade intervjuer. Av den deltagande 

observationen framkommer det att rådgivningen verkar få ett allt större fokus ute på 

revisionsbyråerna, samtidigt som det existerar en viss oberoendeproblematik i samband 

med tillhandahållandet av rådgivningstjänster. För att i sin tur eliminera dessa hot mot 

oberoendet finns det ett lagstadgat verktyg, den så kallade analysmodellen. Resultatet av 

de semistrukturerade intervjuerna kommer därför att presenteras med utgångspunkt i 

studiens tre övergripande teman; rådgivning, oberoende och analysmodellen.  
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4.2 Gränsdragningen mellan revisionsnära rådgivning och fristående rådgivning  

 

Rådgivning är ett relativt brett begrepp och revisionsbyråerna tillhandahåller således 

många olika typer av rådgivningstjänster. De rådgivningstjänster som erbjuds av 

revisorerna kan dock se olika ut beroende på när rådgivningen sker. Rådgivning i nära 

anknytning till revisionen kallas för revisionsnära rådgivning. Det handlar vanligtvis om 

rådgivning där revisorn ger råd rörande felaktigheter eller förbättringsmöjligheter som 

upptäcks vid själva revisionen. Annan rådgivning, som tillhandahålls vid andra tillfällen 

än i samband med revisionen, kallas för fristående rådgivning. Det är viktigt att kunna 

särskilja dessa två begrepp från varandra, då fristående rådgivning kan leda till ett hot 

mot oberoendet i de situationer där revisorn kan komma att granska sina egna råd. För att 

kunna skapa en förståelse för revisionsbyråernas sätt att arbeta för att upprätthålla 

oberoendet vid utbud av rådgivningstjänster är respondenternas definitioner av de två 

rådgivningstyperna således av stor relevans. Nedan följer en redogörelse från de olika 

byråkategoriernas perspektiv på rådgivning.   

 

4.2.1 Väldigt små revisionsbyråer 

 

Sammantaget för det små revisionsbyråerna finns en genomgående uppfattning om att det 

finns svårigheter i att definiera fristående rådgivning och revisionsnära rådgivning. 

Respondent 1 anser sig veta vad revisionsnära rådgivning är och definierar det genom att 

uppge exempel såsom hantering av leasingkontrakt samt varulagervärdering. Respondent 

2 anser att det är svårt att ge en definition eller ett exempel på vad revisionsnära 

rådgivning är. Detta eftersom att ett hot mot oberoendet kan uppstå när revisionsnära 

rådgivning tillhandahålls, då revisorn ger råd till kunder som sedan ska granskas av 

samma revisor. Respondent 3 definierar revisionsnära rådgivning som rådgivning som 

tillhandahålls i samband med själva revisionen. Respondent 3 tydliggör att det handlar 

om att ge enklare råd och kommentarer på felaktigheter som upptäcks under revisionen.  

 

Vad gäller fristående rådgivning anser såväl respondent 2 som 3 att det handlar om 

rådgivning som inte har med själva revisionen att göra, båda respondenterna 

exemplifierar avveckling av bolag som fristående rådgivning. Samma respondenter anser 

att det vanligtvis handlar om mer komplexa frågor än vid revisionsnära rådgivning samt 

att den fristående rådgivningen kan tillhandahållas till såväl icke-revisionskunder som till 

revisionskunder. Respondent 1 anser däremot att den fristående rådgivningen endast kan 

bjudas ut till en icke-revisionskund och uppstår när en icke-revisionskund anlitar revisorn 

för rådgivning. Vad gäller en eventuell gränsdragningsproblematik anser respondent 2 

och 3 att det i teorin är enkelt att definiera begreppen, men att det i praktiken i vissa fall 

kan uppstå en gränsdragningsproblematik. Respondent 1 upplever inte någon 

gränsdragningsproblematik. 

 

4.2.2 Små revisionsbyråer 

 

Vad gäller definitionen på revisionsnära rådgivning och fristående rådgivning har de små 

revisionsbyråerna något blandade åsikter. Respondent 4 definierar revisionsnära 

rådgivning som något närliggande redovisning, där revisorn svarar på frågor om hur 

kunden ska redovisa något i en viss situation. Revisionsnära rådgivning är således något 

med en nära koppling till det som i ett senare skede ska revideras. Respondenten tydliggör 

att det inte endast behöver vara revisorn själv som svarar på frågor som hör till 

revisionsnära rådgivning. Det är även vanligt att kunden istället blir hänvisad till sin 

redovisningskonsult, för att revisorn ska undvika att revidera sina egna råd. Respondent 

5 upplever att det är svårt att definiera vad revisionsnära rådgivning är men uppger att det 
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är rådgivning som sker i samband med revisionen. Respondent 6 definierar revisionsnära 

rådgivning som den rådgivning som ges i anslutning till revisionen. Respondent 6 anser, 

till skillnad från respondent 4, att revisionsnära rådgivning är enkel att ta sig an då den 

sällan ger upphov till ett oberoendehot.  

 

Vad gäller fristående rådgivning anser respondent 4 att denna typ av rådgivning är 

betydligt vanligare än revisionsnära rådgivning, då revisionsnära rådgivning kan leda till 

ett hot mot oberoendet. Fristående rådgivning kan, enligt respondent 4, exempelvis handla 

om olika typer av skattefrågor. Respondent 5 exemplifierar fristående rådgivning som att 

hjälpa kunden med aktieförsäljningar eller försäljning av företag. Respondent 6 är den 

enda som poängterar att fristående rådgivning är helt fristående från själva revisionen. 

Respondent 6 definierar fristående rådgivning som situationer där revisorn måste upprätta 

ett uppdragsavtal. Det handlar om större insatser från revisorns sida, och kan exempelvis 

handla om förvärv av företag. Den fristående rådgivningen är helt fristående från själva 

revisionen, men denna typ av rådgivning kan komma att skapa problem gällande 

oberoendet. Detta då revisorn kan komma att granska sina egna råd vid den kommande 

revisionen.  

 

Alla respondenter från de små revisionsbyråerna anser att det existerar en 

gränsdragningsproblematik mellan revisionsnära rådgivning och fristående rådgivning. 

Respondent 4 och 5 anser att det är svårt att definiera begreppen revisionsnära rådgivning 

och fristående rådgivning, då dessa begrepp tenderar att flyta ihop. Respondent 6 

tydliggör att denna gränsdragningsproblematik har uppkommit från yrkesreglerna, 

eftersom att reglerna begränsar revisorns möjligheter att ge råd och hjälpa kunden i alla 

lägen. Respondenten menar att de större byråerna tenderar att vara hårdare i denna 

gränsdragning och se hårdare på yrkesreglerna. Vissa revisorer “kan inte ens svara på en 

enkel konteringsfråga” då de är rädda att oberoendet ska hotas. Denna försiktighet anser 

respondenten vara märklig då revisorn besitter en så pass stor kunskap om kunden, vilket 

borde tas tillvara på och inte kastas bort. Respondenten poängterar att skillnaderna mellan 

stora och små byråer ibland kan vara gigantisk, och att detta beror på att de mindre 

byråerna inte har lika mycket att förlora på att bli av med en kund i jämförelse med en 

större byrå.  

 

4.2.3 Medelstora revisionsbyråer 

 

Det finns en överensstämmande bild hos de medelstora byråerna vad gäller definitionen 

på revisionsnära rådgivning och fristående rådgivning. Revisionsnära rådgivning 

definieras av samtliga respondenter som förslag till förbättringar som revisorn upptäcker 

under själva revisionen. Revisorn får då förklara för kunden hur den istället skulle kunna 

göra samt hjälpa kunden att åtgärda eventuella brister och felaktigheter. Det kan även 

handla om att svara på mindre omfattande frågor som uppstår vid kundmöten. Respondent 

7 förtydligar att det vanligtvis inte är alltför stor tidsåtgång på revisionsnära 

rådgivningsuppdrag. Alla respondenter är överens om att den revisionsnära rådgivningen 

är nära knuten till revisionsuppdraget och inte är särskilt omfattande.  

 

Vad gäller den fristående rådgivningen definierar alla respondenter den som en mer 

omfattande och tidskrävande rådgivning. Fristående rådgivning uppstår, enligt 

respondenterna, inte i samband med revisionsuppdraget. Den fristående rådgivningen 

uppstår vanligtvis innan själva revisionsuppdraget. Respondent 9 exemplifierar fristående 

rådgivning som rådgivning inom segmenten ”äga, styra och leda”. Det kan exempelvis 

handla om rådgivning rörande aktieägaravtal, ägardirektiv, styrelsesammansättningar 

samt riskminimering. Respondent 8 tillägger att revisionsnära rådgivning vanligtvis har 
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en tidsomfattning på mindre än en timme, medan fristående rådgivning kan komma att 

kräva flera dagar av arbete. Enligt respondent 7 och 8 finns det ingen större 

gränsdragningsproblematik gällande revisionsnära rådgivning och fristående rådgivning. 

Detta eftersom att revisionsnära rådgivning vanligtvis behandlar småsaker som 

förbättringsförslag. Respondent 9 menar däremot att det finns en viss 

gränsdragningsproblematik och att revisionsnära rådgivning och fristående rådgivning i 

viss mån går ihop. Revisionsnära rådgivning kan utvecklas till att bli någonting mer om 

själva rådgivningen tar upp en alltför stor del av uppdraget.  

 

4.2.4 Sammanfattning och tolkning  

 

En sammanfattning och tolkning av respondenternas syn på rådgivning presenteras 

nedan, såväl i textform som i en sammanfattande tabell (se tabell 2) 
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Tabell 2. Sammanställning av temat rådgivning 

RÅDGIVNING 

 Definition av revisionsnära 
rådgivning: 

Definition av fristående 
rådgivning: Gränsdragningsproblem? 

Väldigt små:     

Respondent 1 Exempelvis hantering av 
leasingkontrakt/varulagervärdering. 

Rådgivning som endast kan ges till 
en icke-revisionskund. 

Nej 

Respondent 2 
Kan ej ge definition. Revisionsnära 

rådgivning leder till obereoendehot. 

Rådgivning som inte har med själva 
revisionen att göra, t.ex. avveckling 

av bolag. 

Ja 

Respondent 3 Rådgivning som ofta handlar om råd 
om felaktigheter som upptäckts i 

samband med revisionen. 

Rådgivning som inte har med själva 
revisionen att göra, t.ex. avveckling 

av bolag. 

Ja 

Små:    

Respondent 4 Rådgivning närliggande redovisning, 
ofta redovisningsfrågor. Denna 

rådgivning leder till oberoendehot. 

Exempelvis skattefrågor. Vanligare 
än revisionsnära rådgivning, då 

inget oberoendehot finns. 

Ja 

Respondent 5 Rådgivning som sker i samband med 
revisionen. 

Exempelvis att hjälpa kunden med 
aktieförsäljningar eller försäljning 

av företag. 

Ja 

Respondent 6 Rådgivning som ges i anslutning till 
revisionen.  

Rådgivning som är helt fristående 
från själva revisionen. Kan skapa 

oberoendeproblem. 

Ja 

Medelstora:    

Respondent 7 Förslag till förbättringar som upptäcks 
under själva revisionen 

Rådgivning som uppstår utanför 
revisionsuppdraget, vanligtvis 

innan 

Nej 

Respondent 8 Förslag till förbättringar som upptäcks 
under själva revisionen 

Rådgivning som uppstår utanför 
revisionsuppdraget, vanligtvis 

innan 

Nej 

Respondent 9 Förslag till förbättringar som upptäcks 
under själva revisionen 

Rådgivning som uppstår utanför 
revisionsuppdraget, vanligtvis 

innan. Rådgivning inom segmentet 
”äga, styra, leda”  

Ja  

 

De olika byråkategorierna skiljer sig åt i sina definitioner av revisionsnära rådgivning och 

fristående rådgivning. Sammantaget framkommer det att de väldigt små byråerna 

definierar begreppen med viss osäkerhet. Flera av definitionerna hos de väldigt små 

revisionsbyråerna är felaktiga eller otydliga, sett till teorins definition av begreppen. 

Revisionsnära rådgivning utgör exempelvis inget hot mot oberoendet och fristående 

rådgivning innebär inte rådgivning som endast kan ges till icke-revisionskunder. De små 

byråerna har generellt sett en tydligare definition av begreppen, i jämförelse med de 

väldigt små revisionsbyråerna. En av de små byråernas respondenter särskiljer sig 

däremot från de andra respondenterna. Denna respondent nämner att det är den 

revisionsnära rådgivningen som utgör ett oberoendehot, medan den fristående 

rådgivningen inte ses som något hot. Detta påstående är felaktigt eftersom att det enligt 

lagen är den fristående rådgivningen som kan leda till ett oberoendehot. De medelstora 
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byråerna särskiljer sig märkbart från både de väldigt små och de små revisionsbyråerna. 

Samtliga respondenter från de medelstora revisionsbyråerna ger tydliga definitioner av 

såväl revisionsnära rådgivning som fristående rådgivning och respondenterna har en klar 

bild av hur dessa två begrepp särskiljs. Ett generellt mönster tycks vara att ju större byrå, 

desto tydligare definitioner av begreppen uppges.  

 

När det kommer till upplevda gränsdragningsproblem mellan de två begreppen finns det 

inget tydligt mönster mellan byråkategorierna. Detta då de flesta respondenter uppger att 

det finns vissa gränsdragningsproblem. De flesta respondenter som inte anser att det finns 

några gränsdragningsproblem har uppgett korrekta definitioner av begreppen, sett till 

lagen. De flesta respondenter som har gett felaktiga eller mindre detaljerade definitioner 

upplever också svårigheter i att särskilja begreppen från varandra. En av respondenterna 

från de väldigt små revisionsbyråerna särskiljer sig däremot, då denna ger en felaktig 

definition av begreppen och samtidigt uttrycker att det inte finns någon 

gränsdragningsproblematik. Majoriteten av de medelstora byråerna upplever däremot inte 

att det finns någon gränsdragningsproblematik, då dessa anser att tiden är ett bra 

riktmärke att utgå från. Ingen av de väldigt små eller små byråerna anger tiden som ett 

hjälpmedel vid gränsdragningen av begreppen. Detta kan återigen tolkas till fördel för de 

medelstora revisionsbyråerna. Sammantaget verkar de medelstora byråerna ha en djupare 

förståelse för begreppen i jämförelse med de väldigt små och små revisionsbyråerna.  

   

4.3 Synen på oberoende  

 

Det finns många olika sätt att definiera begreppet oberoende på och hur revisionsbyråer 

definierar begreppet kan med rimlighet antas ha en inverkan på deras ageranden. 

Respondenternas syn på begreppet oberoende är därmed av stor relevans för att kunna 

besvara studiens syfte. Begreppet oberoende kan delas upp i faktiskt och synbart 

oberoendet. Det är inte tillräckligt att en revisor endast själv anser sig vara oberoende, det 

vill säga att det faktiska oberoendet är uppfyllt. Omgivningen måste även uppfatta 

revisorn som oberoende för att oberoendekravet ska uppfyllas. Både det synbara 

oberoendet och det faktiska oberoendet måste således vara uppfyllda för att en revisor ska 

uppfattas som oberoende.  

 

I och med att revisorn befinner sig i en position där denne slits mellan relationen till 

kunden och relationen till regelverket har författarna även valt att beakta respondenternas 

syn på denna balansgång. Skulle det visa sig att revisorn låter kunden gå före regelverket 

kan det innebära att revisorns oberoende inte har upprätthållits. Nedan följer en 

redogörelse för respondenternas syn på oberoende. 

   

4.3.1 Väldigt små revisionsbyråer 

 

Hos de väldigt små revisionsbyråerna definieras begreppet oberoende på tre olika sätt. 

Respondent 1 uppger att en revisor är oberoende när denne är tydlig och kan stå för den 

rådgivning som tillhandahålls, trots att rådgivningen kan innebära något negativt för 

kunden. Respondent 2 anser att en revisor är oberoende när den inte agerar utöver sin 

profession vid affärer med kunden och tillägger att en revisor inte kan blunda för saker 

och ting. Respondent 3 uppger att en revisor är oberoende om denne är självständig i 

förhållande till kunden. Revisorn ska agera likt en extern part som inte är rädd för att 

uttrycka vad den tycker och tänker.  

 

De väldigt små revisionsbyråerna anser att det inte finns några större svårigheter vad 

gäller att skapa en bra balans mellan relationen till kunden och relationen till regelverket. 
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Respondent 2 och 3 har dock en gemensam bild av att regelverket är för strikt för att en 

revisor ska kunna utnyttja hela sin kompetens i sitt arbete. Detta upplever respondent 2 

och 3 vara märkligt och tycker att regelverket borde ses över. En revisor besitter en stor 

kunskap, vilken begränsas av regelverket.  

 

4.3.2 Små revisionsbyråer 

 

Respondent 4 anser att en revisor är oberoende när denne inte är eller har varit insatt i 

redovisningen eller upprättande av årsredovisningen för kunden. Respondent 4 tillägger 

även att det är viktigt att en revisor inte är god vän med sina kunder. En revisor får inte 

hamna i en situation där denne bortser från att anmärka på felaktigheter på grund av att 

revisorn har en vänskapsrelation till kunden. Respondent 5 anser att en revisor 

upprätthåller sitt oberoende genom att denne inte blir för personligt engagerad i en viss 

kund. Det handlar om att kunna vara bestämd i sina beslut och inte låta personliga åsikter 

färga beslutsprocessen. Respondent 6 uppger att en revisor är oberoende när den inte har 

några band med revisionsklienter utan vågar säga till om något är fel. Respondent 6 

tillägger dock att denne har en vänskapsrelation med flera av sina revisionskunder och 

umgås med dem på fritiden, men att den relationerna inte påverkar respondentens 

oberoende. Respondenten kan i och med sin kompetens och professionalitet granska dessa 

kunders räkenskaper utan att oberoendet rubbas. 

 

Respondenterna från de små revisionsbyråerna upplever inte att relationen till kunden 

påverkar relationen till regelverket. Enligt respondent 4 har de flesta kunder en bra bild 

av vad regelverket säger och har på så sätt en bra förståelse för revisorerna arbete. 

Respondent 5 uppger att vissa kunder kan agera på ett sätt som strider mot regelverket 

men att det inte skapar något problem så länge revisorn är tydlig med vad som är ett 

korrekt agerande. Respondent 6 instämmer med respondent 5 om att vissa kunder är mer 

riskbenägna och tenderar att i vissa frågor gå emot regelverket, men att det i dessa fall är 

viktigt att revisorn är tydlig och ser till att en korrigering sker och att regelverket följs. 

Respondent 6 tydliggör dock att det finns en gråzon gällande vad som är privata kostnader 

och vilka kostnader som ska tillhöra företaget. Detta är en fråga som ofta diskuteras 

mellan revisorn och kunden, respondenten menar att denne inte är någon skatterevisor 

och därför inte kan hålla reda på alla små privata kostnader som felaktigt bokförts som 

företagets kostnader. I dessa fall kan revisorn göra bedömningen till kundens fördel, då 

det endast är småsaker. Blir beloppet däremot betydande måste revisorn hantera detta, då 

större felaktigheter inte får mörkas.  

 

4.3.3 Medelstora revisionsbyråer 

 

Bland de medelstora byråerna definieras begreppet oberoende på ett liknande sätt. 

Respondent 7 menar att begreppet oberoendet inte endast kan beskrivas med ett fåtal ord, 

utan menar istället att begreppet måste delas upp i två olika kategorier för att kunna skapa 

förståelse. Respondent 7 anser att det finns två olika synvinklar som måste uppfyllas. Den 

ena innebär att revisorns agerande inte skapar ett hot mot oberoendet och den andra 

synvinkeln ser till omgivningens uppfattning av revisorns agerande. Exempel på när 

omgivningen kan ha en inverkan på oberoendet hos en revisor är om revisorn har en kund 

som bedriver bilhandel med märket Mercedes, och själv kör runt med en Mercedes. I 

detta fall kan omgivningen uppfatta det som att oberoendet är rubbat och då är revisorns 

oberoendekrav inte uppfyllt. Respondentens kusin är kund på samma byrå som denne 

arbetar på, men respondenten är varken revisor eller rådgivare till sin kusin. Detta beror 

på att det synbara oberoendet måste vara uppfyllt. Även om respondenten skulle vara 

oberoende i sin granskning av sin kusin, skulle omgivningen kunna se det på ett annat 
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sätt. Respondent 7 förtydligar att både revisorns egna syn på oberoendet och 

omgivningens syn på oberoendet måste vara uppfyllda för att revisorn ska räknas som 

oberoende.  

 

Respondent 8 har en liknande definition på oberoendet som respondent 7 och uttrycker 

att oberoende består av faktiskt och synbart oberoende. Enligt respondent 8 definieras det 

faktiska oberoendet som att alla krav i analysmodellen är uppfyllda och att revisorn inte 

äger aktier i kunden, är nära vän med kunden eller liknande. Det synbara oberoendet 

definieras som att omgivningen måste uppfatta revisorn som oberoende. Respondent 9 tar 

inte upp synbart och faktiskt oberoende i sin definition utan definierar istället oberoendet 

som en form av integritet gentemot kunden. Respondent 9 förtydligar även att en revisor 

aldrig kan vara helt oberoende av en kund, då revisionsbyråerna aldrig skulle överleva 

utan sina kunder. Så pass oberoende får en revisor däremot vara, enligt respondenten.  

  

Respondenterna är återigen relativt eniga om att det sällan finns något problem att följa 

regelverket och upprätthålla en bra relation till kunden. Respondent 7 anser att kunderna 

har en bra förståelse för att regelverket måste följas och det är revisorn som riskerar mest 

av att inte följa regelverket. Kunderna brukar rätta till sina fel i redovisningen efter 

rekommendation från revisorn, men det finns fall där kunden och revisor har olika åsikter. 

Vid dessa bedömningsfrågor kan revisorn kontakta en avdelning på byråns huvudkontor 

för hjälp om hur revisionsberättelsen ska skrivas, det vill säga om det hela ska benämnas 

som en felaktighet eller inte. Rutinerna gällande detta är därför bra enligt respondent 7. 

Respondent 8 tillägger att de flesta kunderna har en bra respekt för regelverket, men att 

det finns undantagsfall. Det är dock inga större problem för en revisor att upprätthålla 

denna balans, regelverket följs alltid. Även respondent 9 anser att de flesta kunder har en 

bra förståelse för att regler måste följas, men att det såklart finns undantagsfall. I dessa 

fall är det viktigt att revisorn behåller sin integritet och förklarar för kunden hur det ligger 

till.  

 

4.3.4 Sammanfattning och tolkning  

 

En sammanfattning och tolkning av samtliga respondenters syn på oberoende presenteras 

nedan. I tabell 3 visas en sammanställning av respondenternas svar.   
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Tabell 3. Sammanställning av temat oberoende 

OBEROENDE 

 

Definition av oberoende: 
Är det svårt att hålla en bra 

balans mellan kundrelationen 
och regelverket? 

Väldigt små:   

Respondent 1 När revisorn är tydlig och kan stå för den rådgivning som ges 
trots att rådgivningen kan innebära något negativt för kunden 

Nej 

Respondent 2 När revisorn inte agerar utöver sin profession Nej 

Respondent 3 När revisorn är självständig i förhållande till kunden Nej 

Små:   

Respondent 4 När revisorn varken är eller har varit insatt i kundens 
redovisning/upprättande av årsredovisning 

Nej 

Respondent 5 När en revisor inte blir för personligt engagerad i en viss kund Nej 

Respondent 6 När revisorn inte har några band med revisionsklienter och vågar 
påpeka fel 

Nej 

Medelstora:   

Respondent 7 Revisorns agerande får varken uppfattas som ett hot mot 
oberoendet av omgivningen eller av revisorn själv. Både synbart 

och faktiskt oberoende måste uppfyllas.  

Nej 

Respondent 8 Oberoendet = faktiska + synbara oberoendet. Alla krav enligt 
analysmodellen måste uppfyllas (faktiskt oberoende) och 

omgivningen måste uppfatta revisorn som oberoende (synbart 
oberoende)  

Nej 

Respondent 9 En form av integritet gentemot kunden Nej 

 

Samtliga respondenter i samtliga byråkategorier kan definiera begreppet oberoende och 

tycks ha en bra bild av vad det innebär. Vissa respondenter särskiljer sig däremot från 

andra och lyfter fram viktiga delar av begreppet oberoendet. De medelstora byråerna är 

de enda som tar upp begreppen synbart oberoende och faktiskt oberoende. De medelstora 

revisionsbyråernas definitioner särskiljer sig således märkbart från definitionerna hos de 

väldigt små och små byråerna.  

 

Det finns en gemensam bild bland respondenterna om att det inte finns några större 

svårigheter i att hålla en bra balans mellan relationen till regelverket och relationen till 

kunden. Men det finns dock en uppfattning bland de väldigt små och små byråerna om 

att regelverket är för strikt. Flera av dessa respondenter tycks uppleva en begränsning i 

sin yrkesroll i och med regelverket. De medelstora revisionsbyråerna har inga åsikter som 

tyder på att regelverket anses vara för strikt. En respondent från en medelstor byrå 

förtydligar att revisorn tar stora risker genom att inte följa regelverket, och att kunderna 

har en bra förståelse för detta. Det är tydligt att regelverket väljs före kunden hos de 

medelstora revisionsbyråerna.  

 

Sammantaget framgår det att alla respondenter har en bra uppfattning vad gäller 

definitionen av begreppet oberoende. De medelstora revisionsbyråerna är dock mer 

detaljerade i sina förklaringar och lyfter fram oberoendets viktiga delar på ett tydligare 

sätt i jämförelse med de väldigt små och små byråerna.  
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4.4 Användningen av analysmodellen 

 

Den sista delen av empirin behandlar respondenternas användning av analysmodellen, 

vilket är ett verktyg för att pröva revisorns oberoende. Om hot mot oberoendet föreligger 

måste motåtgärder vidtas, för att på så sätt eliminera dessa hot och undvika en uppsägning 

av uppdraget. Revisionsbyråernas användning av analysmodellen är av stor relevans för 

att få en förståelse för hur byråerna arbetar med den oberoendeproblematik som kan 

uppstå i och med rådgivning. Denna del är således central för att kunna besvara studiens 

syfte. Nedan följer en redogörelse för de olika respondenternas hantering av hot mot 

oberoendet som uppstår i samband med rådgivning. 

 

4.4.1 Väldigt små revisionsbyråer 

 

Samtliga respondenter från de väldigt små revisionsbyråerna uppger att analysmodellen 

används vid alla uppdrag, i syfte att pröva revisorns oberoende. Respondent 3 uppger 

även att en egen analysmodell används vid fristående rådgivningsuppdrag. Alla 

respondenter är eniga och anser att det vanligaste hotet mot oberoendet vid rådgivning är 

självgranskningshotet. Detta hot kan, enligt respondenterna, uppstå i de fall där revisorn 

ger råd i en fråga som revisorn sedan ska granska. Respondent 2 förtydligar att detta kan 

leda till att revisorn på så sätt blir påverkad i sin granskning gällande vad denne väljer att 

fokusera på.  

 

De motåtgärder som används hos de väldigt små revisionsbyråerna i syfte att eliminera 

detta självgranskningshot är, enligt respondent 1 och 2, att låta någon annan tillhandahålla 

rådgivningen. På detta sätt undviks självgranskningshotet då revisorn inte riskerar att 

revidera sina egna råd. Respondent 1 menar att detta sköts genom att låta någon annan 

byrå sköta rådgivningen, medan respondent 2 är mer inne på att låta någon 

redovisningskonsult inom byrån sköta rådgivningen. På så sätt uppstår inget 

självgranskningshot. Respondent 3 menar däremot att regelverket är motåtgärden. 

Respondenten förklarar att byrån följer de regler som gäller och på så sätt uppstår inget 

hot mot oberoendet. Byrån har, enligt respondenten, inget annat val än att anpassa sig till 

regelverket och använda analysmodellen för att analysera revisorns oberoende. 

Respondent 3 tillägger även att det är viktigt att revisorn analyserar och dokumenterar om 

varför en viss rådgivning har antagits eller inte. Det handlar om att tänka efter före. 

Respondent 3 anser att byråns motåtgärder är tillräckliga men att det säkert finns gråzoner 

där jäv och hot mot oberoendet kan tolkas in på olika sätt. Respondenten poängterar även 

att det kan finnas skillnader i motåtgärderna beroende på om det är en stor eller liten 

revisionsbyrå. Har en revisor jobbat på en liten byrå i hela sin karriär kan det vara svårt 

att uppdatera sig på regler och liknande. Även respondent 1 och 2 anser att deras 

motåtgärder är tillräckliga och ingen kan komma på några förbättringsmöjligheter på 

dessa.  

 

Ingen av respondenterna har varit med om att revisorn har varit tvungen att avsäga sig 

uppdraget till följd av att rådgivning har tillhandahållits. Respondent 3 tillägger att detta 

beror på att revisorn redan vid antagningsprocessen vet om kunden kan antas eller inte. 

Respondent 2 upplever vissa svårigheter i att avgöra om ett revisionsuppdrag ska behållas 

eller inte till följd av att rådgivning har tillhandahållits. Detta beror på att det handlar om 

att göra en subjektiv bedömning om var gränsen går.  Respondent 1 och 3 upplever 

däremot inga svårigheter i att avgöra om revisorn måste avgå eller inte, på grund av att 

rådgivning har tillhandahållits. Enligt respondent 3 är det tydligt vad revisorn får biträda 

med och på så sätt hjälpa till med, det är inte svårt att avgöra vilken rådgivning som får 

ges. Det finns därför inga större svårigheter i att avgöra om en revisor måste avgå eller 
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inte. Det kan dock finnas vissa gråzoner, men revisorns kompetens kan då avgöra detta. 

Respondent 3 tillägger att denne ibland har fått säga nej till rådgivning gällande ett intyg 

eller yttrande av något slag. Detta beror på att revisionsbranschen haft mycket ljus riktat 

mot sig vad gäller hur mycket revisorerna får yttra sig. Respondenten är därför försiktig 

med att skriva under intyg och liknande, då ansvaret ligger hos revisorn som signat under 

med sitt namn och titel.  

 

Alla respondenter från de väldigt små byråerna uppger att dokumentationen av 

analysmodellen alltid sker som ett första steg i revisionen, innan revisionen påbörjas. 

Respondent 1 tillägger att dokumentationen är väldigt tidsbegränsad och inte tar så lång 

tid. Detta eftersom att byrån vid tveksamheter väljer att inte åta sig uppdraget.  

 

4.4.2 Små revisionsbyråer 

 

Samtliga respondenter från de små revisionsbyråerna uppger att analysmodellen årligen 

används vid alla revisionsuppdrag för att pröva revisorns oberoende. Respondent 6 

tillägger även att det är viktigt att löpande hålla koll på kunderna och uppdatera 

analysmodellen allteftersom, då nya hot mot oberoendet kan uppstå under uppdragets 

gång. Alla respondenter på de små revisionsbyråerna är överens om att det vanligaste 

hotet mot oberoendet vid rådgivning är självgranskningshotet. Samtliga respondenter 

förtydligar att självgranskningshotet uppstår då revisorn lämnar rådgivning i frågor som 

sedan ska granskas i revisionen.  

 

Respondent 4 medger att den motåtgärd som används i syfte att undvika detta 

oberoendehot är att en redovisningskonsult står för den typen av rådgivning på byrån. 

Som tidigare nämnt anser respondent 4 att det är revisionsnära rådgivning som kan leda 

till ett hot mot oberoendet. Denna motåtgärd används därför enbart vid revisionsnära 

rådgivning, som enligt respondenten definieras som frågor åt redovisningshållet. När det 

handlar om mer komplexa frågor som ägarförändringar och värderingar är revisorn 

däremot ofta med och ger denna fristående rådgivning. Respondent 4 konstaterar dock att 

revisorn inte kan lämna någon form av rådgivning om det ska påverka revisionen vid ett 

senare skede, att revisorn inte kan bestämma vad något ska värderas till och sedan granska 

detta i revisionen. Detta blir fel, och om rådgivningen redan har skett måste revisorn avgå 

som revisor. Respondent 5 medger att denne aldrig ger ut rådgivning i rollen som revisor. 

Respondenten svarar inte på rådgivningsfrågor, det handlar istället om att revisorn 

kontaktar kunden om felaktigheter upptäcks i revisionen. På respondentens kontor 

tillhandahålls således aldrig fristående rådgivning från revisorerna, på så sätt kan inte ett 

oberoendehot uppstå. Det är någon annan på kontoret eller utanför kontoret som sköter 

rådgivningsfrågorna, aldrig revisorn själv. I de fall där respondenten inte är revisor för ett 

uppdrag, kan denne däremot ge rådgivning eftersom att det inte finns något oberoendehot 

om kunden inte köper revision. Vad gäller motåtgärder vid självgranskningshotet 

förklarar respondent 6 att det alltid är någon annan revisor på kontoret som gör den mer 

omfattande rådgivningen, och att revisorn för uppdraget endast är den påskrivande parten. 

Det kan även lösas internt genom att bolla frågan mellan två revisorer. Den vanligaste 

motåtgärden är att diskutera och sköta det byråinternt. Respondenten poängterar att dessa 

typer av motåtgärder kan vara mycket svåra att tillämpa för byråer med endast en 

auktoriserad revisor. Detta då det varken finns någon att överlåta rådgivningen till eller 

någon annan att bolla rådgivningen med. I ovanliga fall kan det enligt respondent 6 även 

krävas externa motåtgärder, det vill säga att en annan byrå tar hand om rådgivningen. 

Respondenten berättar att byrån samarbetar med andra mindre revisionsbyråer vid just 

oberoendefrågor.  
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Samtliga respondenter från de små revisionsbyråerna anser att deras motåtgärder gällande 

rådgivning är tillräckliga. Respondent 5 poängterar att motåtgärderna är tillräckliga 

eftersom att respondenten är så pass tydlig i sin roll som revisor. Respondenten menar att 

alla revisorer kanske inte klarar av att vara lika bestämda som denne är och tror att detta 

beror på att respondenten inte är ekonomiskt beroende av kunderna. Eftersom att 

respondenten är fri och har en bra ekonomi försöker inte denne göra några extravinster 

på rådgivning. Ingen av respondenterna har varit med om en situation där revisorn har 

varit tvungen att avsäga revisionsuppdraget på grund av att rådgivning har erbjudits. 

Respondent 4 tillägger att i de fall där rådgivningen leder till ett självgranskningshot 

skulle situationen förmodligen hanteras på så sätt att byrån ser till att det inte upprepas 

fler gånger. Revisorn avgår därmed inte, det får istället passera och byrån ser sedan till 

att det inte händer igen. Ingen av respondenterna upplever några svårigheter i att avgöra 

om revisorn måste avgå eller inte, till följd av rådgivning kombinerat med revision. 

Respondent 6 tillägger att detta beror på att det alltid sköts internt, om det inte går att 

lösas internt får någon annan byrå ta hand om själva rådgivningen. Revisorn behöver 

därför aldrig avgå till följd av rådgivning. Gällande dokumentationen av analysmodellen 

uppger samtliga respondenter att analysmodellen alltid dokumenteras som ett första steg 

i revisionsprocessen, det vill säga innan själva revisionen påbörjas.  

 

När respondenterna får prata fritt om ämnet poängterar respondent 6 att det är ologiskt att 

en revisor inte får utföra all rådgivning. Det finns i nuläget en gränsdragningsproblematik 

för när rådgivningen går över till att kunna hota oberoendet. Det vill säga när 

rådgivningen övergår från revisionsnära rådgivning till att vara fristående rådgivning. 

Respondenten ifrågasätter varför fristående rådgivning som ges med sunt förnuft över 

huvud taget ska räknas som problematiskt. Det är ologiskt att en revisor inte får utföra 

denna rådgivning. Det borde enligt respondenten finnas skillnader mellan storlekarna på 

kunderna, små kunder kan inte behandlas på samma sätt som stora kunder.  

 

4.4.3 Medelstora revisionsbyråer 

 

Analysmodellen används minst en gång per år på varje revisionsuppdrag enligt samtliga 

respondenter från de medelstora revisionsbyråerna. Respondent 7 förtydligar att det är ett 

skarpt krav och respondent 8 förtydligar att det är en del i alla revisionsdokumentationer. 

Respondent 9 tillägger att analysmodellen kan behöva användas flera gånger per år när 

det handlar om just rådgivning, då måste analysmodellen uppdateras för att säkerställa att 

oberoendet är fortsatt orubbat. Samtliga respondenter från de medelstora 

revisionsbyråerna anger att självgranskningshotet är det vanligaste och största hotet när 

det gäller rådgivning. Respondenterna förtydligar att detta hot kan uppstå om revisorn, 

eller någon annan på byrån, ger kunden rådgivning, och sedan granskar det råden handlat 

om vid den kommande revisionen. Både respondent 7 och 8 nämner även att 

egenintressehotet kan vara ett problem vid rådgivning, då rådgivning är en extra 

inkomstkälla för revisionsbyråerna. Respondenterna förtydligar dock att detta hot inte är 

aktuellt för så pass stora byråer som de arbetar på, eftersom att deras byråer har en stor 

kundbas och många mindre kunder. Båda respondenterna menar att det finns en stor 

skillnad på små byråer och större byråer i det avseendet. Självgranskningshotet är därför 

det hot som vanligen förknippas med rådgivning på de medelstora revisionsbyråerna.  

 

Respondent 7 och 8 ger liknande förklaringar gällande kontorets motåtgärder. För att 

undvika att självgranskningshotet ska uppstå är motåtgärden i första hand att låta någon 

annan utföra rådgivningen från början, om rådgivningen är av sådan karaktär att ett 

självgranskningshot kan uppstå. Det kan antingen handla om att någon annan revisor på 
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byrån, eller någon revisor på en annan byrå utför rådgivningen. Att ge rådgivningen till 

en annan byrå är endast nödvändigt i de fall där självgranskningshotet är extra stort. Om 

rådgivningen däremot redan är utförd kan motåtgärden vara att någon annan revisor får 

se över posten i revisionen. Detta görs i syftet att säkerställa att posten revideras av en 

oberoende part och inte innehåller några subjektiva bedömningar. Detta kallas, enligt 

respondent 7 och 8, att lämna en “Second Opinion”. En så kallad second opinion kan 

lämnas antingen av någon annan revisor på byrån, eller en revisor från en annan 

revisionsbyrå, på så sätt kan oberoendehotet avvärjas. Både respondent 7 och 8 nämner 

även att en annan rutin som byrån har är att skriva ett särskilt uppdragsbrev för fristående 

rådgivning. Respondent 7 anger att detta krävs om uppdraget beräknas ta över 5 timmar.  

 

När respondent 9 berättar om kontorets motåtgärder gällande självgranskning poängterar 

denne att det för det första är väldigt viktigt att revisorn aldrig fattar beslut åt kunden. Det 

är alltid kundens ansvar att ta beslutet, revisorn kan endast komma med råd genom att 

förklara vilka möjligheter som finns. Revisorn bestämmer således aldrig vilket beslut 

kunden ska ta, kunden får höra fakta samt för och nackdelar med respektive alternativ, 

sedan får kunden själv fatta sitt beslut. Men trots att det är kunden som beslutar och 

revisorn bara ger alternativen, kan ett självgranskningshot uppstå då revisorn har gett 

vägledande rådgivning i en fråga som sedan ska revideras. Motåtgärderna som används 

för att eliminera detta självgranskningshot på respondentens kontor är särskilda 

uppdragsbrev, four-eyes-review och analysmodellen som uppdateras om revisorn inte 

anser sig vara oberoende längre. Uppdragsbrevet måste upprättas om rådgivningen faller 

utanför revisionsuppdraget, detta skrivs sedan in i analysmodellen. Four-eyes-review 

innebär att en annan person tittar på det med objektiva ögon och detta används vid i stort 

sett all rådgivning. Det kan handla om en revisor innanför eller utanför revisionsbyrån, 

beroende på storleken på självgranskningshotet. Innan revisorn ger över uppdragsbrevet 

eller liknande till en kund kan någon annan erfaren kollega se över detta och komma med 

frågeställningar och föra en diskussion om saken.  

 

Samtliga respondenter från de medelstora revisionsbyråerna anser att motåtgärderna är 

tillräckliga. Respondent 9 anser att de till och med kan vara lite överdrivna ibland, men 

att den bästa motåtgärden är att någon annan ser över saken med objektiva ögon. Detta 

då det kan finnas saker som revisorn i fråga inte har tänkt på. Respondent 9 poängterar 

även att större byråer har ett helt annat sätt att hantera rådgivning och oberoende på än en 

liten byrå, och att större byråer har en bättre kvalitetskontroll. 

 

Varken respondent 7 eller 9 har varit med om ett fall där rådgivning har lett till att revisorn 

har varit tvungen att avsäga sig revisionsuppdraget. Respondent 9 förtydligar att det inte 

är vanligt att det går så långt, då revisorerna aldrig ger råd som känns fel. Känslan ska 

alltid vara rätt och rådgivningen ska alltid kännas hållbar. Respondent 8 menar att 

revisorns oberoende i princip alltid upprätthålls i och med byråns goda interna rutiner. 

Det är väldigt ovanligt att det går så långt att revisorn måste avsäga sig uppdraget till följd 

av rådgivning. Respondent 8 ger dock ett exempel på en situation där det har hänt. Det 

handlade om att byrån hjälpte till med försäljningen av ett bolag, och fick betalt i procent 

av köpeskillingen. I detta fall var revisorn tvungen att avgå som revisor och fick endast 

bistå med rådgivningen vid försäljningen av bolaget. Både respondent 7 och 8 medger att 

det i vissa fall kan finnas svårigheter i att avgöra om revisorn måste avgå eller inte, på 

grund av rådgivning. Båda respondenterna berättar att de i dessa gränsfall kan kontakta 

en speciell avdelning på huvudkontoret för att få hjälp. Respondent 8 tillägger att revisorn 

även kan diskutera detta kollegor emellan på byrån, för att på så sätt komma till ett beslut. 

Respondent 9 upplever, till skillnad från respondent 7 och 8, inga svårigheter i att avgöra 

om revisorn måste avsäga sig uppdraget eller inte. Detta på grund av de strikta reglerna 
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som finns på byrån. Gällande själva dokumentationen av analysmodellen uppger alla tre 

respondenter att detta sker innan revisionen börjar. Analysmodellen är det första som görs 

i en revision. Analysmodellen uppdateras även löpande om förändringar sker och om 

fristående rådgivning ges.  

 

När respondenterna får prata fritt om ämnet poängterar respondent 8 den stora skillnaden 

mellan små och medelstora revisionsbyråer, och ställer sig frågande till författarnas val 

att undersöka “små och medelstora byråer”. Respondenten menar att dessa inte kan 

klassificeras ihop då de har helt olika förutsättningar. En medelstor byrå är inte lika 

ekonomiskt beroende av enskilda kunder som mindre byråer. Eftersom att byrån har 

många kunder har förlusten av en enskild kund inte så stor påverkan, byrån överlever 

ändå. Respondenten menar att mindre byråer kanske känner att de vill tänja på gränserna 

då de tjänar pengar på rådgivning, samt att de är mer beroende. För små byråer kan därför 

även ett egenintressehot vara relevant gällande rådgivning. Små byråer är mer rädda om 

de kunder de har, speciellt om det är viktiga kunder, det är därför en fördel att vara en 

större byrå med fler kunder. Större byråer har även bättre resurser och bättre interna 

kontroller. Det går inte att göra hur som helst då byrån har interna kontroller inom både 

revision, redovisning och rådgivning. Det kommer kontrollanter från huvudkontoret och 

kontrollerar att arbetet sköts på rätt sätt, att all dokumentation och formalia är korrekt. 

Det är således jättesvårt för en större byrå att avvika alltför mycket från det som ska göras, 

då det interna kontrollsystemet ser till att arbetarna på byrån sköter sig. 

 

4.4.4 Sammanfattning och tolkning  

 

En sammanfattning och tolkning av respondenternas användning av analysmodellen 

presenteras nedan. I tabell 4 visas en sammanställning av respondenternas svar.  
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Tabell 4. Sammanställning av temat analysmodellen 

 

Samtliga respondenter använder analysmodellen årligen vid varje revisionsuppdrag. De 

medelstora revisionsbyråerna är generellt sett mer tydliga med att poängtera att 

analysmodellen även uppdateras löpande, till skillnad från de små och väldigt små 

revisionsbyråerna. Alla respondenter delar åsikten om att självgranskningshotet är det 

vanligast förekommande hotet vid rådgivning. Två av respondenterna från de medelstora 

byråerna tillägger att även egenintressehotet kan vara aktuellt, men poängterar att detta 

ANALYSMODELLEN 

 Användning av 
analysmodellen 

Vanligaste 
oberoendehoten 

vid rådgivning 

Kontorets 
motåtgärder 

Anses 
motåtgärder 
tillräckliga? 

Svårt att avgöra 
om revisorn 
måste avgå? 

Tid för 
dokumentation 

Väldigt små:       

Respondent 1     Varje uppdrag Självgranskningshot Låta någon annan 
revisionsbyrå ge 

rådgivningen 

Ja Nej Innan starten av 
uppdraget 

Respondent 2 Varje uppdrag Självgranskningshot Låta en 
redovisningskonsult 

inom byrån sköta 
rådgivningen 

Ja Ja, det är en 
subjektiv 

bedömning 

Innan starten av 
uppdraget 

Respondent 3 Varje uppdrag Självgranskningshot Regelverket är 
motåtgärden 

Ja, oftast Nej Innan starten av 
uppdraget 

Små:       

Respondent 4 Varje uppdrag Självgranskningshot Låta en 
redovisningskonsult 

inom byrån sköta 
rådgivningen / Inte ge 

rådgivning 

Ja Nej Innan starten av 
uppdraget 

Respondent 5 Varje uppdrag Självgranskningshot Låta någon annan inom 
/ utanför byrån ge 

rådgivning 

Ja Nej Innan starten av 
uppdraget 

Respondent 6 Varje uppdrag Självgranskningshot Låta en annan revisor 
inom/utanför byrån ge 

rådgivningen 
/Diskutera frågan med 
annan revisor på byrån  

Ja Nej Innan starten av 
uppdraget 

Medelstora:       

Respondent 7 Varje uppdrag Självgranskningshot 
(+ Egenintressehot 
för mindre byråer) 

Låta en annan revisor 
inom/utanför byrån ge 

rådgivningen / Få 
”Second Opinion” från 

en annan revisor 
inom/utanför byrån  

Ja I vissa fall, 
kontaktar då 

huvudkontoret för 
hjälp 

Innan starten av 
uppdraget 

Respondent 8 Varje uppdrag Självgranskningshot 
(+Egenintressehot 
för mindre byråer) 

Låta en annan revisor 
inom/utanför byrån ge 

rådgivningen / Få 
”Second Opinion” från 

en annan revisor 
inom/utanför byrån 

Ja I vissa fall, 
diskuterar då med 

kollegor/ 
kontaktar 

huvudkontoret  

Innan starten av 
uppdraget 

Respondent 9 Varje uppdrag Självgranskningshot Upprätta särskilt 
uppdragsbrev/ 

Uppdatera 
analysmodellen/ 

Få ”four-eyes-review” 
av någon annan på 

byrån  

Ja Nej  Innan starten av 
uppdraget 
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endast gäller för små byråer som är mer beroende av de enskilda kunderna. Det råder 

olikheter i svaren gällande de motåtgärder som används för att eliminera 

självgranskningshotet. De medelstora revisionsbyråerna ger flera olika exempel på 

motåtgärder som används vid rådgivning, medan de väldigt små revisionsbyråerna endast 

ger exempel på en motåtgärd. Respondenterna från de små byråerna ger generellt sett fler 

och mer detaljerade exempel på motåtgärder än de väldigt små byråerna. En trend är att 

de flesta respondenter uppger att de låter någon annan ge rådgivningen, för att undvika 

att ett hot mot oberoendet ens ska kunna uppstå. Detta svar har givits inom alla 

byråkategorier. I de små och medelstora byråerna ges även exempel på åtgärder som att 

hjälpas åt internt, revisorer emellan. Denna motåtgärd nämns inte hos de väldigt små 

revisionsbyråerna, då det endast finns en auktoriserad revisor på dessa byråer. Ingen på 

de väldigt små revisionsbyråerna ger exempel på en motåtgärd som används om 

rådgivningen redan har skett och ett självgranskningshot har uppstått. De menar att detta 

aldrig händer eftersom att revisorn inte ger sådan rådgivning som kan leda till ett 

självgranskningshot. En av respondenterna på de små revisionsbyråerna, och samtliga 

respondenter från de medelstora revisionsbyråerna, ger däremot exempel på hur 

självgranskningshotet elimineras om rådgivningen redan har getts. Det handlar då om att 

låta någon annan se över frågan rådet handlar om, för att på så sätt eliminera risken för 

subjektiva bedömningar. Samtliga respondenter anser att kontorets motåtgärder är 

tillräckliga och kan inte ge några förslag på förbättringar.  

 

Endast en av alla nio respondenter har varit med om en situation där revisorn har varit 

tvungen att avsäga sig revisionsuppdraget till följd av rådgivning. Denna respondent 

arbetar på en medelstor revisionsbyrå. De flesta anser inte att det finns några svårigheter 

i att avgöra om en revisor måste avgå till följd av rådgivning. En av respondenterna på de 

väldigt små byråerna anser däremot att detta är en svårighet, då det handlar om en 

subjektiv bedömning. Två av respondenterna från de medelstora byråerna medger att det 

kan finnas vissa gränsfall, men i dessa fall ber revisorn om hjälp av revisionsbyråns 

huvudkontor. De medelstora revisionsbyråerna skiljer sig från de små och de väldigt små 

byråerna i detta avseende. Detta då alla poängterar att byråns strikta rutiner löser 

svårigheter i avvägningen om en revisor bör avgå eller ej. Även en av respondenterna från 

de små revisionsbyråerna kommenterar att problemet sköts internt, och att det därför inte 

är svårt att avgöra om en revisor måste avgå. Resterande respondenter, från de små och 

väldigt små revisionsbyråerna, är mer inne på att revisorns kompetens gör att 

avvägningen blir enkel. Ingen av dessa respondenter nämner att de hjälps åt internt för att 

avgöra detta, revisorn själv är tillräckligt kompetent för att göra denna bedömning. När 

det gäller dokumentationen av analysmodellen är samtliga respondenter eniga, och 

medger att denna dokumenteras innan revisionsuppdraget startas. Det är ett första steg i 

revisionsprocessen.  

 

Sammantaget är det tydligt att det finns märkbara skillnader i svaren om analysmodellen 

mellan de olika byråkategorierna. Det finns ett tydligt mönster om att ju större byrå, desto 

fler och mer omfattande motåtgärder finns på kontoret i syfte att avvärja de oberoendehot 

som kan uppstå i och med rådgivning. De medelstora revisionsbyråerna verkar ha bättre 

interna kontrollsystem än de andra byråerna.  
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5. ANALYS & DISKUSSION  

I detta kapitel genomförs en analys där studiens insamlade empiri jämförs mot studiens 

teoretiska referensram. Kapitlet syftar till att diskutera och analysera studiens insamlade 

empiri som beskriver hur revisionsbyråer arbetar för att upprätthålla oberoendet vid 

utbud av rådgivningstjänster. Analysen är i huvudsak uppdelad i studiens tre teman; 

Rådgivning, Oberoende och Analysmodellen. Kapitlet avslutas med en diskussion om 

betydelsen av revisionsbyråns storlek.   

 

5.1 Rådgivning  

 

När respondenterna från de olika byråkategorierna definierat begreppen revisionsnära 

rådgivning och fristående rådgivning har deras svar jämförts med den teoretiska 

definitionen av begreppen, för att på så sätt kunna avgöra om definitionerna skiljer sig 

eller liknar varandra mellan byråkategorierna. Respondenternas definitioner har 

kategoriserats som tydlig, godkänd eller bristfällig. En översikt av analysen av 

respondenternas definitioner följer nedan, se tabell 5. Därefter beskrivs anledningarna till 

kategoriseringarna mer ingående. 

 
Tabell 5. Analys av begreppet rådgivning 

ANALYS – BEGREPPET RÅDGIVNING  

 Definition av revisionsnära 
rådgivning: 

Definition av fristående 
rådgivning: 

Väldigt små:    

Respondent 1 Bristfällig Bristfällig 

Respondent 2 Bristfällig Godkänd  

Respondent 3 Tydlig  Godkänd 

Små:   

Respondent 4 Bristfällig Bristfällig 

Respondent 5 Godkänd Godkänd 

Respondent 6 Godkänd Tydlig 

Medelstora:   

Respondent 7 Tydlig Tydlig 

Respondent 8 Tydlig Tydlig 

Respondent 9 Tydlig Tydlig 

* Tydlig definition: Respondentens definition stämmer väldigt bra överens med den teoretiska definitionen av 

begreppet. 

* Godkänd definition: Respondentens definition stämmer överens med den teoretiska definitionen av begreppet, men 

definitionen är relativt vag. 

* Bristfällig definition: Respondentens definition stämmer inte överens med den teoretiska definitionen av begreppet.  
 

Enligt regeringens proposition (2000/01:146) uppstår revisionsnära rådgivning när en 

revisor utför lagstadgad revision åt en revisionsklient och därmed har en skyldighet att 

lämna råd och förslag till förbättringar avseende bolagets redovisning och förvaltning. 

Revisionsnära rådgivning är, enligt revisorslagen 2§ p.8, rådgivning som föranleds av 

iakttagelser vid granskningen. Revisionsnära rådgivning är både nödvändig och önskvärd 

och anses tillhöra revisionsverksamheten. I propositionen (2000/01:146) framgår det även 

att revisionsnära rådgivning alltid är tillåten att tillhandahålla. Revisionsnära rådgivning 

leder således inte till något hot mot oberoendet.  
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Fristående rådgivning definieras enligt FAR (2002) som rådgivning utan koppling till 

granskningsuppdraget och tillhör därmed inte revisionsverksamheten. Denna rådgivning 

sker vanligtvis innan själva revisionen ägt rum. Enligt Svanström (2004) handlar den 

fristående rådgivningen om råd och rekommendationer som uppkommer utanför 

revisionen. De exempel Svanström uppger är att den fristående rådgivningen behandlar 

frågor inom affärsrådgivning eller frågor hur ett företag ska redovisa en särskild post. Det 

är den fristående rådgivningen som kan leda till att ett oberoendehot uppstår (FAR, 2002). 

 

De respondenter vars definitioner klassificerats som “tydlig” har angett en definition som 

fångar upp alla relevanta delar i begreppen, baserat på den teoretiska definitionen. 

Ytterligare aspekter, vilka gjort att respondenternas definitioner blivit kategoriserade som 

“tydlig”, är att de på ett tydligt sätt kunnat särskilja revisionsnära rådgivning från 

fristående rådgivning. Respondenterna har till exempel tagit upp tidsåtgången på ett 

uppdrag och förtydligat att tiden som läggs ner på ett uppdrag är avgörande för 

klassificeringen på rådgivningen. Gällande revisionsnära rådgivning har respondenterna 

varit tydliga med att revisionsnära rådgivning handlar om förslag till förbättringar som 

upptäckts under själva revisionen. Den revisionsnära rådgivningen föranleds således av 

granskningen, vilket överensstämmer med definitionen i revisorslagen 2§ p.8. Gällande 

den fristående rådgivningen har respondenterna som fått klassificeringen “tydlig” 

tydliggjort att denna rådgivning tillhandahålls innan själva revisionen. De har också 

konkretiserat begreppet genom att tydliggöra att uppdragen vanligtvis är mycket mer 

omfattande i jämförelse med revisionsnära rådgivning, samt att det ofta handlar om 

affärsrådgivning. Detta stämmer mycket väl överens med den lagens definition om att 

fristående rådgivning saknar en koppling till granskningsuppdraget och oftast sker innan 

revisionen (FAR, 2002). Även affärsrådgivning är att likställas med fristående rådgivning 

enligt teorin (Svanström, 2004). Dessa respondenter har således en god uppfattning om 

vad fristående rådgivning och revisionsnära rådgivning innebär.  

 

De respondenter som bedömts ha en “godkänd” definition har hamnat i den kategorin på 

grund av att deras definitioner varit nära de teoretiska definitionerna, men saknat vissa 

relevanta detaljer eller varit vaga i sina definitioner. Respondenterna har exempelvis 

utelämnat förklaringar av hur revisionsnära rådgivning skiljer sig från fristående 

rådgivning. Gällande revisionsnära rådgivning har dessa respondenter uttryckt att 

revisionsnära rådgivning tillhandahålls i samband med revisionen, men då utelämnat 

vidare detaljer om att revisionsnära rådgivning handlar om att ge förslag till förbättringar 

som föranleds av revisionen. Gällande fristående rådgivning har de respondenter som 

uppgett en “godkänd” definition placerat sig i den kategorin eftersom att definitionerna 

saknar vissa detaljer. Dessa respondenter ger exempel som stämmer överens med 

definitionen av fristående rådgivning, som exempelvis avveckling av bolag. Avveckling 

av bolag är något som saknar ett en koppling till revisionen och stämmer därmed överens 

med den teoretiska definitionen enligt FAR (2002). Respondenterna ger tydliga exempel 

på vad fristående rådgivning är, men det saknas däremot förtydliganden om när fristående 

rådgivning tillhandahålls, det vill säga innan revisionen, enligt FAR (2002). 

Definitionerna är således inte felaktiga, men relativt vaga i jämförelse med de definitioner 

som kategoriserats som “tydliga”. 

 

De respondenter som uppgett en “bristfällig” definition av revisionsnära rådgivning och 

fristående rådgivning har inte kunnat definiera begreppen på ett korrekt sätt, sett till den 

teoretiska referensramen. Respondenternas definitioner har varit otydliga och de har haft 

svårt att särskilja revisionsnära rådgivning från fristående rådgivning. Exempelvis tas 

hantering av leasingkontrakt och varulagervärdering upp som exempel på revisionsnära 

rådgivning, vilket inte är något som föranleds av revisionen och kan därmed inte ses som 
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revisionsnära rådgivning enligt definitionen i revisorslagen 2§ p.8. Dessa exempel är 

snarare att likställas med fristående rådgivning, då rådgivningen saknar en nära koppling 

till revisionsuppdraget (FAR, 2002). Andra anledningar till att respondenternas 

definitioner har klassificerats som “bristfälliga” är att revisionsnära rådgivning har 

påståtts vara det som leder till ett oberoendehot. När det i själva verket är den fristående 

rådgivningen som leder till ett oberoendehot, enligt FAR 2002. Revisionsnära rådgivning 

är alltid tillåten att tillhandahålla (Prop. 2000/01:146). En av respondenterna menar även 

att revisionsnära rådgivning är något närliggande redovisning, och att det ofta handlar om 

att hjälpa kunden med hur en särskild post ska redovisas. Detta är, enligt Svanström 

(2004), att beakta som fristående rådgivning. När det gäller den fristående rådgivningen 

har det påståtts att rådgivningen endast kan erbjudas till en icke-revisionskund samt att 

den fristående rådgivningen inte leder till något oberoendehot. Även dessa påståenden är 

felaktiga sett till definitionen enligt FAR (2002) och Svanström (2004), definitionerna 

har därmed klassificerats som “bristfälliga”. 

 

Det är av stor vikt att en revisor kan definiera dessa begrepp då revisionsnära rådgivning 

alltid är tillåten, medan fristående rådgivning inte är tillåten att tillhandahållas i samma 

utsträckning. Om en revisor inte kan särskilja dessa riskerar revisorn att revidera sina 

egna råd, vilket leder till att oberoendet rubbas. De olika byråkategorierna har olika bilder 

av begreppen och en varierande förmåga att definiera begreppen i enlighet med den 

teoretiska definitionen. De medelstora revisionsbyråerna har en genomgående tydlig 

förståelse för såväl revisionsnära rådgivning som fristående rådgivning och sticker ut i 

sina svar i jämförelse med de andra byråkategorierna. De små revisionsbyråerna har 

generellt sett en godkänd förståelse för begreppen, men har inte en lika bra förståelse som 

de medelstora byråerna. De väldigt små byråerna har relativt sett sämre definitioner av 

begreppet än de små och medelstora, och har flest “bristfälliga” definitioner inom 

byråkategorin. Det kan ses att ju större byrån är, desto tydligare uppfattning av begreppen 

finns. Motsatsvis innebär det att ju mindre byrån är, desto mer bristfälliga uppfattningar 

av begreppen finns. Det verkar därmed finnas ett samband mellan kvaliteten på 

definitionerna av begreppen och revisionsbyråns storlek.   

 

I den teoretiska referensramen framgår det att gränsen mellan revisionsnära rådgivning 

och fristående rådgivning ibland kan vara otydlig. Det kan exempelvis vara svårt att 

avgöra var gränsen går då det handlar om rådgivning där olika förslag till förbättringar 

gällande företagets redovisning och förvaltning lämnas, i samband med utförandet av 

revisionsuppdraget (Prop. 2000/01:146). Detta bekräftas även av studiens deltagande 

observation, där personalen uppger att det är svårt att särskilja de två begreppen åt i, och 

att det är relevant att kunna göra det i och med att revisionsnära rådgivning alltid är tillåtet 

att tillhandahålla. Även i intervjuerna framkommer datt en gränsdragningsproblematik 

existerar, och de flesta respondenter håller med om denna problematik. Den generella 

uppfattningen hos alla byråkategorier är således att det existerar någon form av 

gränsdragningsproblematik, oberoende av dess storlek. Inget tydligt samband utifrån 

byråns storlek kan ses i denna fråga. Att gränsen uppfattas som otydlig, både i teorin och 

i praktiken, kan innebära konsekvenser för oberoendet då det, som tidigare nämnt, endast 

är den fristående rådgivningen som innebär ett hot mot oberoendet. 

 

5.2 Oberoende  

 

När respondenterna från de olika byråkategorierna definierat begreppet oberoende har 

deras svar jämförts med den teoretiska definitionen på begreppet, för att på så sätt kunna 

avgöra om definitionerna skiljer sig eller liknar varandra mellan byråkategorierna. 

Respondenternas definitioner har, på samma sätt som i 5.1, kategoriserats som tydlig, 
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godkänd eller bristfällig. En översikt av analysen av respondenternas definitioner följer 

nedan, se tabell 6. Därefter beskrivs anledningarna till kategoriseringarna mer ingående.  

 
Tabell 6. Analys av begreppet oberoende 

ANALYS - BEGREPPET OBEROENDE 
 Definition av oberoende: 

Väldigt små:  
Respondent 1 Godkänd 

Respondent 2 Godkänd 

Respondent 3 Godkänd 

Små:  

Respondent 4 Godkänd 

Respondent 5 Godkänd 

Respondent 6 Godkänd 

Medelstora:  

Respondent 7 Tydlig 

Respondent 8 Tydlig 

Respondent 9 Godkänd 

* Tydlig definition: Respondentens definition stämmer väldigt bra överens med den teoretiska definitionen av 

begreppet. 

* Godkänd definition: Respondentens definition stämmer överens med den teoretiska definitionen av begreppet, men 

definitionen är relativt vag. 

* Bristfällig definition: Respondentens definition stämmer inte överens med den teoretiska definitionen av begreppet.  
 

En revisor ska ta sig an ett revisionsuppdrag på ett opartiskt och självständigt sätt samt 

fatta objektiva beslut. Det är revisionsverksamhetens uppgift att se till att revisorerna 

upprätthåller ett opartiskt, självständigt och objektivt förhållningssätt (SFS 2001:883). 

Det är viktigt att en revisor upprätthåller en oberoendeställning för att den ska kunna 

upptäcka och rapportera in oegentligheter i en kunds verksamhet. Enligt FAR (2016) 

består begreppet oberoende av synbart oberoende och faktiskt oberoende. Synbart 

oberoende ser till hur omgivningen uppfattar revisorns oberoende. Det faktiska 

oberoendet syftar till revisorns förmåga att ta hänsyn till samtliga omständigheter som är 

av betydelse för granskningsuppdraget, utan att ta hänsyn till några andra (Prop. 

2000/01:146).  

 

Samtliga respondenter har uppgett en ”godkänd” eller en “tydlig” definition på begreppet 

oberoende. Endast två av studiens respondenter lyfte fram det synbara och det faktiska 

oberoendet i sina definitioner, dessa svar har därmed klassificerats som “tydlig”. Detta 

eftersom att de i hög grad överensstämmer med den ovannämnda teoretiska definitionen 

av begreppet oberoende och lyfter fram alla viktiga delar. Resterande respondenter har 

definierat oberoendet på ett sätt som överensstämmer med den teoretiska definitionen, 

men utelämnat vikten av det faktiska och synbara oberoendet. Vad som har varit 

avgörande för om en respondents definition klassificerats som ”godkänd” eller ”tydlig” 

har således varit respondentens förmåga att belysa det faktiska och det synbara 

oberoendet. Genom följande exempel illustreras varför det är viktigt att både det faktiska 

och det synbara oberoendet är uppfyllt. En av respondenterna från de små 

revisionsbyråerna har uppgett att denne är bra vän med vissa av sina revisionskunder, 

men uppger samtidigt att detta inte är något problem eftersom respondenten ändå kan 

agera på ett oberoende sätt. I detta fall ifrågasätts inte respondentens faktiska oberoende, 

men det synbara oberoendet kan däremot komma att ifrågasättas. Om respondenten 
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umgås med sina revisionskunder på fritiden kan detta komma att påverka omgivningens 

syn på respondentens oberoende. Detta kan kopplas samman med den ovan nämnda 

definitionen av det synbara oberoendet enligt FAR:s yrkesetiska regler (FAR, 2016). Om 

respondenten hade varit medveten om att det existerat ett synbart oberoende hade denne 

kanske inte byggt upp en vänskapsrelation till sina kunder. Denna situation går att jämföra 

med en respondent från en medelstor byrå som uppgett att dennes kusin är kund på samma 

revisionsbyrå. Respondenten på den medelstora revisionsbyrån är medveten om att det 

existerar ett synbart oberoende och tar sig därför inte an uppdrag från sin kusin, utan låter 

en annan revisor på byrån ha hand om kusinens ärenden. Detta är en skillnad som uppstår 

då en revisor känner till att det även existerar ett synbart oberoende och inte endast ett 

faktiskt oberoende.  

 

Enligt studiens deltagande observation har det framkommit att det finns en konflikt 

mellan att skapa en bra kundrelation och att samtidigt uppfylla revisorsinspektionens krav 

på att vara en “helt oberoende och opartisk granskare”. Detta överensstämmer med den 

teoretiska referensramens så kallade “Triangelfenomet”. Fenomenet består av en triangel 

som belyser hur revisorn ständigt slits mellan kunden och regelverket. Detta eftersom att 

revisorn eftersträvar kundnöjdhet samtidigt som gällande lagar och rekommendationer 

måste efterföljas (Johansson et al., 2005). Enligt respondenterna existerar det dock inte 

någon sådan konflikt. Att hålla en bra balans till kunden och samtidigt följa regelverkets 

direktiv anses inte vara svårt enligt någon revisor. Detta går dock att argumentera emot 

med argumentet att respondenterna troligtvis inte skulle uppge att de vanligtvis går mer 

på kundens linje snarare än att följa regelverkets riktlinjer. Det framkommer även av 

intervjuerna att vissa respondenter från de väldigt små och små revisionsbyråerna anser 

att regelverket i vissa avseenden kan vara för strikt. I synnerhet för strikt för så pass små 

byråer. Vissa respondenter från de väldigt små och små revisionsbyråerna uttrycker att 

revisorernas kompetens borde räcka och inte begränsas. De medelstora byråerna anser 

snarare att revisorn riskerar mycket genom att inte följa regelverket. Det verkar därmed 

som att de olika byråkategorierna har en skild uppfattning av regelverkets bidrag till 

revisionsbranschen.   

 

5.3 Analysmodellen  

 

Analysmodellen ska, i enlighet med revisorslagen, användas inför varje nytt uppdrag i 

syfte att pröva revisorns oberoende (FAR, 2002). Samtliga respondenter från alla tre 

byråkategorier uppger att de använder analysmodellen årligen och vid varje uppdrag. 

Teori och empiri stämmer således överens i detta avseendet.  

 

Analysmodellen tar upp sex typer av hot, varav två av dessa är aktuella vid rådgivning. 

De hot som är aktuella vid rådgivning är, enligt teorin, egenintressehotet och 

självgranskningshotet (Prop. 2000/01:146). Egenintressehotet kan, enligt FAR (2002), 

uppstå när revisorn eller revisionsbyrån står i ett ekonomiskt beroendeförhållande 

gentemot kunden. Detta hot är vanligt i de fall där intäkterna från rådgivningen är 

betydande i förhållande till revisionsbyråns övriga intäkter eller i absoluta tal. Ett 

självgranskningshot uppstår, enligt FAR (2002), då den granskande revisorn i något 

tidigare sammanhang redan tagit ställning till den information som ska granskas. Ett 

självgranskningshot kan uppstå både när revisorn själv, eller någon annan på byrån, har 

bistått med fristående rådgivning i en fråga som revisorn sedan ska granska (FAR, 2002). 

Samtliga respondenter uppger att självgranskningshotet är det vanligaste hotet vid 

tillhandahållande av rådgivningstjänster. Men endast två av nio respondenter nämner 

egenintressehotet. Dessa två respondenter tillägger att deras egen medelstora 

revisionsbyrå däremot inte har problem med egenintressehotet. Detta eftersom att de har 
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så pass många kunder och inte påverkas av förlusten av en enskild kund. De menar att 

egenintressehotet endast är aktuellt för mindre revisionsbyråer. Praktiken 

överensstämmer således inte helt med teorin i frågan kring de vanligaste oberoendehoten 

vid rådgivning. Det faktum att ingen nämner egenintressehotet som ett problem på sin 

egen byrå kan antagningsvis bero på att det är ett relativt känsligt ämne. Detta eftersom 

att ett egenintressehot, enligt studiens teori, oftast inte kan elimineras med hjälp av 

motåtgärder. I de fall där en revisor har ett betydande ekonomiskt intresse i 

revisionsklienter krävs en uppsägning av uppdraget (Prop. 2000/01:146). Det är därför 

rimligt att anta att även om någon av revisionsbyråerna skulle agera i egenintresse och 

vara väldigt beroende av en enskild kund, skulle detta troligtvis inte komma fram under 

intervjuerna.  

 

Enligt studiens referensram krävs olika motåtgärder vid tillhandahållandet av fristående 

rådgivningstjänster, där ett självgranskningshot kan uppstå. Vilken motåtgärd som krävs 

beror på hur stort oberoendehotet bedöms vara. Större motåtgärder krävs när det är 

revisorn själv som tillhandahåller rådgivningen, snarare än någon annan person inom 

revisionsgruppen. Det krävs även större motåtgärder om rådgivningen omfattar posten 

som sedan ska granskas i revisionen och är subjektiva i sin karaktär, eller har en hög 

komplexitet (SRS, 2002). Regelverkets rekommendationer skiljer på två typer av 

motåtgärder, interna motåtgärder och externa motåtgärder. Interna motåtgärder skapas av 

arbetsplatsen och externa motåtgärder skapas av professionen, lagen eller annan 

författning (FAR, 2016). Exempel på interna motåtgärder är enligt Svanström (2004) 

kontrollåtgärder utförda av andra personer inom revisionsgruppen och enligt FAR (2016) 

väl dokumenterade riktlinjer och rutiner på revisionsbyrån. Det kan även handla om att 

rådfråga en oberoende tredje part vid svåra gränsdragningar eller att ha ett tydligt 

ledarskap som poängterar vikten av oberoende (FAR, 2016). Om hotet är av starkare 

karaktär krävs däremot externa motåtgärder för att eliminera hotet. Exempel på externa 

motåtgärder är att en yrkesrevisor utanför revisionsbyrån lämnar en så kallad “Second 

opinion” på granskningen. På så sätt granskas revisionsbyråns kvalitetssäkringssystem av 

en extern part (FAR, 2002). 

 

De respondenter som beskriver sina motåtgärder likt teorin arbetar på de medelstora 

revisionsbyråerna. Två av respondenterna från de medelstora byråerna nämner den 

externa motåtgärden “Second Opinion” som omnämns i teorin (FAR, 2002). Den tredje 

respondenten från de medelstora revisionsbyråerna nämner istället begreppet “Four-eyes-

review”, vilket inte är ett begrepp som går att hitta i teorin, men som enligt respondentens 

beskrivning har samma innebörd som att någon lämnar en “Second Opinion”. Samtliga 

respondenter på de medelstora revisionsbyråerna beskriver att byrån har väl utformade 

interna kvalitetssäkringssystem. De berättar att analysmodellen används löpande under 

uppdragets gång, för att på så sätt säkerställa att oberoendet är fortsatt orubbat. De kan 

även ta hjälp av revisionsbyråernas huvudkontor vid gränsdragningsfrågor och oklarheter, 

eller diskutera frågan med oberoende kollegor. Samtliga respondenter från de medelstora 

revisionsbyråerna anger även att kontoret måste upprätta ett särskilt uppdragsbrev för 

fristående rådgivning. Analysmodellen uppdateras när fristående rådgivning har getts ut 

och uppdragsbrevet har upprättats. Dessa är motåtgärder som överensstämmer med teorin 

då det tyder på väl dokumenterade riktlinjer och rutiner på revisionsbyrån, vilket 

överensstämmer med exemplet på en intern motåtgärd enligt FAR (2016). 

 

Två av respondenterna från de medelstora revisionsbyråerna nämner att de i första hand 

försöker undvika självgranskningshotet från att uppstå genom att låta någon annan revisor 

på byrån sköta den rådgivningen som kan leda till ett oberoendehot. Vid ett väldigt stort 

hot kan det krävas att rådgivningen tillhandahålls av en revisor på en annan revisionsbyrå. 
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Om rådgivningen redan har skett handlar det istället om att i första hand försöka lösa det 

internt genom en “Second Opinion” av en annan revisor på byrån (intern motåtgärd), och 

i andra hand att få en “Second opinion” från en revisor utanför byrån (extern motåtgärd). 

Samtliga respondenter från de medelstora revisionsbyråerna verkar således förstå att olika 

typer av motåtgärder krävs beroende på hotets storlek, vilket överensstämmer med teorin 

(SRS, 2002; FAR, 2002; Svanström, 2004; FAR, 2016) 

 

Endast en respondent av studiens övriga respondenter nämner en motåtgärd som 

överensstämmer med teorin. Denna respondent arbetar på en av de små revisionsbyråerna 

och nämner att en motåtgärd är att bolla frågan som rådgivningen gäller med en annan 

revisor på byrån. Detta kan likställas med att rådfråga en oberoende tredje part, eller en 

så kallad ”Second opinion” av en annan revisor inom byrån, vilket är en intern motåtgärd 

enligt FAR (2016). Ingen av respondenterna från varken de väldigt små eller små 

revisionsbyråerna nämner att de brukar ta hjälp från någon annan byrå eller använda sig 

av en extern motåtgärd. Två av respondenterna från de väldigt små byråerna menar att 

motåtgärden är att låta någon annan ge rådgivningen. Eftersom att det endast finns en 

revisor på de väldigt små revisionsbyråerna måste antingen en redovisningskonsult ge 

rådgivningen, eller så måste rådgivningen helt överlåtas till en annan revisionsbyrå. Den 

tredje respondenten från de väldigt små revisionsbyråerna menar att regelverket i sig är 

själva motåtgärden. Genom att använda analysmodellen analyserar och dokumenterar 

revisorn varför uppdraget har antagits eller inte. Byrån följer de gällande reglerna och 

därför uppstår aldrig något hot mot oberoendet. Ingen av respondenterna från de väldigt 

små byråerna beskriver således sina motåtgärder på ett sätt som överensstämmer med 

teorin. De väldigt små revisionsbyråerna pratar om motåtgärder som något för att undvika 

att självgranskningshotet uppstår, när motåtgärder i själva verket handlar om sättet att 

eliminera det oberoendehot som redan uppstått (SRS, 2002). Detsamma gäller för de små 

revisionsbyråerna, bortsett från en av respondenterna som nämndes i början av detta 

stycke. De två resterande respondenterna från de små byråerna menar också att byråns 

motåtgärd är att låta någon annan utföra rådgivningen, antingen inom byrån eller utanför 

byrån. De menar att ett självgranskningshot på så sätt aldrig kan uppstå, eftersom att 

revisorn inte ger sådan rådgivning som kan leda till ett oberoendehot. Enligt teorin kan 

dock ett självgranskningshot, som tidigare nämnt, uppstå även om någon annan på byrån 

ger rådgivning i en fråga som sedan ska granskas av revisorn (FAR, 2002). Detta är det 

ingen av de väldigt små eller små revisionsbyråerna som har kommenterat. 

Respondenterna på de medelstora revisionsbyråerna är däremot medvetna om detta då 

alla tre respondenter nämnde detta under intervjuerna. Det krävs enligt teorin vissa, om 

än mindre, interna motåtgärder trots att någon annan revisor på byrån stått för 

rådgivningen (FAR, 2002). Sammanfattningsvis kan det konstateras att de medelstora 

revisionsbyråernas arbete för kvalitetssäkring vid självgranskningshotet stämmer bättre 

överens med teorin än de mindre byråerna. Samtliga respondenter anser dock att 

motåtgärderna på deras byråer är tillräckliga, trots att motåtgärderna i vissa fall inte är 

det. 

 

Enligt den teoretiska referensramen måste en revisor avsäga sig uppdraget om ingen 

tillräcklig motåtgärd har vidtagits, och hotet därmed ej är eliminerat (FAR, 2002). Men 

endast en av nio respondenter har varit med om en situation där revisorn varit tvungen att 

avgå till följd av rådgivning. Det handlade då om att byrån hjälpte till med försäljningen 

av ett bolag, och fick betalt i procent av köpeskillingen. Här fick inte revisorn agera som 

både revisor och rådgivare då oberoendet blev hotat. En av respondenterna på de små 

revisionsbyråerna menar att i de fall rådgivningen leder till ett självgranskningshot skulle 

situationen förmodligen hanteras på så sätt att byrån ser till att det aldrig mer upprepas. 

Det går därmed inte så långt att revisorn avgår, det får istället passera och byrån ser till 
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att det inte upprepas. Det verkar därmed som att råd som kan leda till ett 

självgranskningshot aldrig leder till att revisorn måste avgå. Detta löser byråerna istället 

på ovan nämnda sätt genom sina angivna motåtgärder, eller i vissa fall genom att låta det 

passera. 

 

De flesta respondenterna anser därför inte att de finns några svårigheter i att avgöra om 

en revisor måste avgå eller inte, till följd av rådgivning. En av respondenterna på de 

väldigt små byråerna upplever däremot svårigheter i denna gränsdragning, då det bygger 

på en subjektiv bedömning. Två av respondenterna från de medelstora byråerna upplever 

också en viss svårighet och menar att det kan finnas vissa gränsfall. Dessa gränsfall 

hanteras däremot internt och revisorn diskuterar antingen frågan med oberoende kollegor 

eller kontaktar en speciell avdelning på huvudkontoret för hjälp. Samtliga respondenter 

från de medelstora revisionsbyråerna poängterar att byråns strikta interna rutiner löser 

den eventuella gränsdragningsproblematik som kan uppstå. En av respondenterna från de 

små revisionsbyråerna anger också att eventuell gränsdragningsproblematik hanteras 

internt, och att det därför inte finns några svårigheter i att avgöra om en revisor måste 

avgå eller inte. Revisorn måste därför, enligt respondenten, aldrig avgå till följd av 

rådgivningen. Resterande respondenter, från de väldigt små och små byråerna, menar 

istället på att revisorn ensam är tillräckligt kompetent för att göra denna bedömning och 

att avvägningen därför är enkel. Även här ses därmed en skillnad mellan svaren hos de 

olika revisionsbyråerna. De medelstora byråerna tycks även här ha ett bättre internt stöd 

än de mindre byråerna. Det verkar som att revisorerna på de väldigt små och små byråerna 

generellt sett löser de flesta problem på egen hand, vilket med rimlighet kan antas leda 

till en högre grad av subjektivitet. 

 

Enligt den teoretiska referensramen ska dokumentationen av analysmodellen ske i ett 

tidigt skede. Utgångspunkten är att dokumentationen ska ske fortlöpande, men att den 

senast ska färdigställas i samband med att revisorn uttalar sig om att denne ska behålla 

uppdraget eller inte (FAR, 2002). Samtliga respondenter medger att analysmodellen 

dokumenteras som ett första steg i revisionsprocessen, innan revisionsuppdraget startas. 

Samtliga respondenter från de medelstora revisionsbyråerna är även tydliga med att 

poängtera att dokumentationen ska ske löpande och uppdateras vid behov under 

uppdragets gång. Endast en av resterande respondenter nämner att analysmodellen kan 

behöva uppdateras under uppdragets gång. Generellt sett stämmer dokumentationen av 

analysmodellen i praktiken överens med dokumentationen enligt teorin. Detta eftersom 

att dokumentationen, enligt alla respondenter, sker innan uppdraget påbörjats, det vill 

säga innan revisorn bestämt om denne ska behålla uppdraget eller inte.  

 

5.4 Betydelsen av revisionsbyråns storlek 

 

Enligt studiens teoretiska referensram har revisionsbyråns storlek en betydelse för 

revisionskvaliteten. DeAngelo (1981) menar att mindre revisionsbyråer tenderar att ha en 

lägre revisionskvalitet i jämförelse med större byråer. Detta på grund av att mindre byråer 

inte förlorar lika mycket på att ha en lägre kvalitet. De mindre byråerna har inte lika 

mycket att förlora i form av ett dåligt rykte, och har istället mer att förlora på att bli av 

med en enskild kund. Svanström (2008) förtydligar att storleken på byrån har en betydelse 

för vilka resurser som finns tillgängliga samt att storleken även kan påverka hur relationen 

mellan revisionsbyrån och kunden ser ut. Även regeringens proposition (2000/01:146) 

menar att de kvalitetssäkrande åtgärderna kan vara bristfälliga i mindre byråer, vilket 

grundar sig i det faktum att mindre byråer har sämre resurser än större byråer. De små 

revisionsbyråernas interna motåtgärder vid användandet av analysmodellen kan således 

inte bli lika omfattande som i de större byråerna.  
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Resultatet av studiens empiri överensstämmer med teorin och visar på tydliga skillnader 

mellan de tre byråkategorierna, men även på likheter inom byråkategorierna. Vid 

definitionerna och förståelsen av begreppen rådgivning och oberoende särskiljer sig 

framför allt de medelstora revisionsbyråerna från de andra byråerna i sina svar. Det finns 

ett generellt mönster som tyder på att ju större byrå, desto tydligare och bättre definitioner 

av begreppen, vilket indikerar på en bättre förståelse. Även användandet av 

analysmodellen skiljer sig åt mellan byråkategorierna. De väldigt små revisionsbyråerna 

särskiljer sig i sina svar och de motåtgärder och interna kontroller som anges upplevs 

vaga i jämförelse med de andra byråkategorierna. Detta kan förklaras av att de väldigt 

små revisionsbyråerna endast har en revisor på byrån. Möjligheten att kunna ge över 

rådgivningen till en annan revisor på byrån, eller att få en så kallad “Second opinion” från 

en annan revisor inom byrån finns således inte. De små revisionsbyråernas motåtgärder 

är mer omfattande än hos de väldigt små revisionsbyråerna, men de kan heller inte mäta 

sig med de medelstora revisionsbyråernas motåtgärder och interna kontrollsystem. Det är 

tydligt att de medelstora revisionsbyråerna har bättre resurser än de andra 

byråkategorierna, och att de väldigt små revisionsbyråerna har allra minst resurser då det 

endast finns en revisor på byrån. Det verkar som att de väldigt små och små byråerna, 

som tidigare nämnt, oftast löser de flesta problem på egen hand. Medan de medelstora 

revisionsbyråerna även tar hjälp av såväl andra byråer som byråns huvudkontor. De 

väldigt små och små byråerna verkar således präglas av en högre grad av subjektivitet, 

sämre resurser och sämre interna kontrollsystem än de medelstora revisionsbyråerna. 

Detta är inte helt oväntat då det rimligen kan antas att bra interna rutiner och 

kontrollsystem, med större enkelhet, kan skapas på arbetsplatser med fler anställda och 

där ett huvudkontor både kontrollerar och stöttar de andra kontoren.  

 

Betydelsen av revisionsbyråns storlek verifieras även av ett flertal respondenter från 

samtliga byråkategorier. En av respondenterna från de väldigt små revisionsbyråerna 

poängterar att motåtgärderna kan skilja sig beroende på byråns storlek och menar 

dessutom att revisorer på mindre byråer kan ha svårare att uppdatera sig om regler. Även 

en av respondenterna från de små revisionsbyråerna lyfter fram skillnaderna mellan 

byråstorlekarna. Denna respondent är inne på ett liknande spår och poängterar att vissa 

motåtgärder kan vara svåra att tillämpa för byråer med endast en revisor. Respondenten 

menar även att de större byråerna tenderar att vara hårdare i sina gränsdragningar vid 

oberoendeproblematik, samt att större byråer ser hårdare på yrkesreglerna än mindre 

byråer. Mindre byråer är mer benägna att tänja på gränserna. Samma respondent 

poängterar att skillnaden mellan större och mindre byråer ibland kan vara gigantisk, 

eftersom att de större byråerna inte har lika mycket att förlora på att bli av med en enskild 

kund i jämförelse med de mindre byråerna. Detta resonemang ligger i linje med 

DeAngelos (1981) yttrande. 

 

Samtliga respondenter från de medelstora revisionsbyråerna påpekar att det finns 

skillnader mellan olika byråer beroende på dess storlek. Respondenterna nämner att 

egenintressehotet kan vara ett problem vid just rådgivning. Detta är däremot inte aktuellt 

på deras arbetsplatser, eftersom att deras byråer har många kunder och därmed inte är 

beroende av en enskild kund. En medelstor revisionsbyrå är, enligt respondenterna, inte 

lika ekonomiskt beroende av enskilda kunder som mindre byråer. Det poängteras även att 

mindre byråer är mer benägna att tänja på gränserna, då de tjänar pengar på rådgivning 

och är mer beroende av enskilda kunder rent ekonomiskt. Även detta resonemang 

överensstämmer med DeAngelos (1981) konstaterande om att små byråer har mer att 

förlora på en enskild kund än en större byrå.  Respondenterna från de medelstora 

revisionsbyråerna konstaterar att större byråer har ett helt annat sätt att hantera rådgivning 

och oberoende på än en liten byrå, samt att större byråer har bättre kvalitetskontroller. 
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Större byråer har således bättre resurser och bättre interna kontroller än mindre byråer 

enligt respondenterna. Detta påstående överensstämmer med såväl teori som resultatet av 

studiens insamlade empiri. Enligt kommentarer från de medelstora byråerna beror detta 

på att det är väldigt svårt för en större byrå att avvika alltför mycket från det som ska 

göras, eftersom att det interna kontrollsystemet ser till att arbetarna på byrån sköter sig.  

 

Det har således framkommit att mindre byråer, i enlighet med såväl teori och empiri, har 

mindre resurser vilket leder till sämre interna kontrollsystem och motåtgärder. Mindre 

byråer är även mer ekonomiskt beroende av enskilda kunder än större byråer. Detta kan 

rimligen antas leda till en sämre revisionskvalitet. Revisionskvalitet består, enligt 

Svanström (2008), av komponenterna oberoende och kompetens. De medelstora 

revisionsbyråerna behöver nödvändigtvis inte besitta en högre kompetens, men 

upprätthållandet av oberoendet verkar säkerställas på ett bättre sätt hos de medelstora 

revisionsbyråerna. Detta indikerar på en högre revisionskvalitet hos de medelstora 

revisionsbyråerna jämfört med de andra byråkategorierna. De små revisionsbyråerna 

verkar, av samma anledning, ha en högre revisionskvalitet än de väldigt små 

revisionsbyråerna. Ju större byrå, desto högre revisionskvalitet. Detta resonemang 

överensstämmer med DeAngelo (1981) och Svanström (2008). 

 

Mycket tyder på ett samband mellan storleken på byrån och revisionskvaliteten. Det 

framkommer även att revisionsbyråer inom samma byråkategori tenderar att ha ett 

liknande arbetssätt. Detta blir framför allt märkbart vid de två respondenter som arbetar 

på samma medelstora byrå. Dessa respondenter har uppgett i princip identiska svar på 

intervjufrågorna och har på så sätt en mycket lik bild av byråns arbetssätt. Att byråer med 

en liknande karaktär liknar varandra till kvaliteten samt arbetssättet kan förklaras med 

hjälp av den institutionella teorin. Denna teori menar att företag styrs av omgivningen, 

invanda mönster samt vad som anses vara aktuellt för tillfället. Anledningen till att företag 

inom samma bransch tenderar att likna varandra går att förklara genom tre isomorfismer; 

tvingande, mimetisk samt normativ isomorfism (Deegan och Unerman, 2011).  

 

Det finns således indikationer på att det existerar ett samband mellan storleken på byrån 

och dess kvalitet samt interna kontrollsystem, vilket kan förklaras genom den tvingande 

och den normativa isomorfismen. Det faktum att alla revisionsbyråer använder sig av 

analysmodellen vid varje uppdrag kan förklaras av den tvingande isomorfismen, då flera 

av respondenterna poängterar att analysmodellen är ett strikt krav. Om det inte hade 

funnits någon skillnad i tillämpningen av analysmodellen mellan byråkategorierna skulle 

främst den tvingande isomorfismen vara tillämpbar, då branschens regler och riktlinjer är 

lika för alla revisionsbyråer. I denna studie har det dock, som tidigare nämnt, framkommit 

att det finns vissa skillnader mellan byråkategorierna, men att revisionsbyråerna i en och 

samma byråkategori tenderar att likna varandra. För att kunna förklara detta resultat måste 

även den normativa isomorfismen tillämpas. Det finns troligtvis liknande normer inom 

en och samma byråkategori som tenderar att påverka byråerna till att likna varandra. De 

medelstora revisionsbyråerna har troligtvis tydliga normer och riktlinjer på byråerna som 

styr medarbetarnas arbetssätt, då dessa respondenters svar på ett tydligt sätt liknar 

varandra. De små byråerna har antagningsvis inte lika strikta normer som de medelstora 

byråerna, då de tenderar att ha sämre interna kontrollsystem. De väldigt små byråerna kan 

tänkas ha ännu mindre tydliga normer, då deras de interna kontrollsystemen och 

motåtgärder är minst omfattande i jämförelse med de andra byråkategorierna.  
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6. SLUTSATSER 

I detta kapitel presenteras den framtagna slutsatsen som är baserad på studiens syfte. 

Därefter följer en avslutande diskussion där andra uppkomna aspekter samt studiens 

teoretiska och praktiska bidrag lyfts fram. Avslutningsvis lämnas förslag till fortsatt 

forskning. 

 

6.1 Studiens slutsatser 

 

Studiens syfte är att belysa och analysera hur små och medelstora revisionsbyråer arbetar 

för att upprätthålla oberoendet vid utbud av rådgivningstjänster. Studien ämnar till att ge 

en djupare förståelse för små och medelstora revisionsbyråers arbete för kvalitetssäkring 

av revisionen vid utbud av rådgivningstjänster. 

 

Studiens resultat visar att de olika byråkategorierna har olika uppfattningar av begreppen 

revisionsnära rådgivning, fristående rådgivning samt oberoende. De medelstora 

revisionsbyråerna har i denna studie generellt sett tydligare definitioner av begreppen, 

som dessutom har en högre överensstämmelse med regelverkets definition i jämförelse 

med de andra byråerna. De väldigt små revisionsbyråerna har generellt sett de mest 

bristfälliga definitionerna av begreppen, medan de små byråerna ställer sig mitt emellan 

de andra byråkategoriernas definitioner. Studien visar på ett tydligt samband mellan 

byråns storlek och kvaliteten på definitionerna av begreppen. Kvaliteten på definitionerna 

antas vara en indikation på förståelsen av begreppen.  

 

En ytterligare slutsats av studiens resultat är att samtliga revisionsbyråer använder 

analysmodellen för att upprätthålla oberoendet vid utbud av rådgivningstjänster. Det har 

däremot identifierats tydliga skillnader mellan de tre byråkategorierna vad gäller själva 

tillämpningen av analysmodellen och därmed hanteringen av oberoendeproblematiken 

vid rådgivning. Det är högst ovanligt att en revisor avsäger sig revisionsuppdraget som 

en direkt följd av oberoendehotande rådgivning. De olika byråkategorierna har däremot 

olika tillvägagångssätt att eliminera dessa hot. De medelstora revisionsbyråernas 

kvalitetssäkring av oberoendet är generellt sett mer omfattande än hos de väldigt små och 

små revisionsbyråerna. De medelstora byråerna använder sig av såväl interna som externa 

motåtgärder som även omnämns i teorin. Det framkommer även att de medelstora 

revisionsbyråerna har omfattande interna kontrollsystem som bidrar till att arbetet sköts 

enligt regelverket. Såväl de små som de väldigt små revisionsbyråerna tillämpar endast 

interna motåtgärder och använder sig inte av externa motåtgärder. Majoriteten av studiens 

små revisionsbyråer och samtliga av studiens väldigt små revisionsbyråer tillämpar dock 

inte några interna motåtgärder som omnämns i teorin och därmed överensstämmer med 

branschens etiska riktlinjer. En slutsats är därmed att ju större byrån är, desto bättre 

resurser, interna kontroller samt motåtgärder finns. Detta då de medelstora 

revisionsbyråernas arbetssätt stämmer bäst överens med den framtagna teorin och 

regelverket. De små revisionsbyråernas arbetssätt överensstämmer till viss del, medan de 

väldigt små revisionsbyråernas arbetssätt har en vag överensstämmelse till teorin och 

branschens riktlinjer. Mycket tyder således på ett samband mellan storleken på byrån och 

revisionskvaliteten. 

 

Sammanfattningsvis tyder studiens slutsats på likheter inom byråkategorierna i såväl 

tillämpningen av analysmodellen som definitionerna av begreppen fristående rådgivning, 

revisionsnära rådgivning samt oberoende. Dessa likheter är särskilt tydliga i de 

medelstora revisionsbyråerna, vilket kan förklaras av att det finns tydliga normer och 

riktlinjer på byråerna, vilka påverkar revisorernas arbetssätt. Samtidigt finns tydliga 



50 
 

skillnader mellan byråkategorierna i deras arbete för kvalitetssäkring av revisionen vid 

utbud av rådgivningstjänster. De största skillnaderna finns i de motåtgärder och de interna 

kontrollsystem som tillämpas, men även definitionerna av begreppen revisionsnära 

rådgivning, fristående rådgivning och oberoende skiljer sig tydligt åt mellan 

byråkategorierna.    

 

6.2 Avslutande diskussion  

 

I dagsläget existerar en oberoendeproblematik vid tillhandahållandet av 

rådgivningstjänster hos revisionsbyråerna. Arbetet för att motarbeta detta oberoendehot 

ser, som ovan nämnt, olika ut beroende på revisionsbyråns storlek. De medelstora 

revisionsbyråerna verkar ha mer utvecklade arbetssätt än studiens övriga byråer. Vad som 

däremot kan vara en viktig aspekt att beakta är att medelstora byråer har ett större rykte 

på spel. På så sätt kan dessa byråer antas vara bättre upplärda i hur de på bästa sätt 

besvarar utomståendes frågor. Ovanstående resonemang har anknytning till den 

institutionella teorin och begreppet “frikoppling”, som tidigare nämnts i studiens 

referensram (Deegan & Unerman, 2011). Revisionsbyråernas formella arbetssätt kan 

skilja sig från det faktiska arbetssättet. Byråerna kan således komma att framställa något 

som bättre än det faktiskt är, i syfte att andra aktörer ska uppfatta organisationen som 

legitim.  

 

Samtidigt blir mindre byråer troligtvis inte upplärda och tränade på samma sätt, och deras 

svar kan därför komma att upplevas som mer otydliga, i jämförelse med de medelstora 

byråerna. Respondenterna från de väldigt små samt små revisionsbyråerna kan 

exempelvis ha en bättre förståelse för begreppen revisionsnära rådgivning, fristående 

rådgivning samt oberoende än vad som uttryckligen framkommit under intervjuerna. Det 

finns således en risk för att studien inte på ett helt rättvist sätt speglar samtliga byråers 

faktiska arbetssätt. Trots detta, ger studien en indikation på hur det ser ut i praktiken och 

vilka problem som finns.  

 

Tidigare forskning visar att tillhandahållandet av rådgivningstjänster leder till en 

oberoendeproblematik (Brody et al., 2014; Zerni, 2012). Denna studie bidrar, till skillnad 

från tidigare forskning, till en ökad förståelse av hur oberoendeproblematiken vid 

tillhandahållandet av rådgivningstjänster hanteras i små och medelstora revisionsbyråer. 

Av tidigare forskning framkommer att mindre byråer inte har en lika hög revisionskvalitet 

som större byråer (DeAngelo, 1981; Svanström, 2008). Studiens resultat bekräftar detta 

samband och teorin kan således implementeras vid hanteringen av 

oberoendeproblematiken vid tillhandahållandet av rådgivningstjänster hos små och 

medelstora revisionsbyråer. Studiens teoretiska bidrag är således att det vid hanteringen 

av oberoendeproblematiken vid rådgivningstjänster finns ett samband mellan 

revisionsbyråns storlek och revisionskvaliteten, vilket kan förklaras genom användandet 

av den institutionella teorin.  

 

Utöver studiens teoretiska bidrag kan studiens slutsatser förhoppningsvis även leda till 

vissa praktiska implikationer. Studien tyder på att mindre byråer har sämre interna 

kontroller och färre motåtgärder än de medelstora revisionsbyråerna. Detta indikerar i sin 

tur på en lägre revisionskvalitet hos de väldigt små och små revisionsbyråerna i jämförelse 

med de medelstora byråerna, vilket kan uppfattas som ett problem. Detta problem skulle 

kunna lösas genom mer omfattande motåtgärder hos de mindre byråerna, för att på så sätt 

säkerställa att revisorns oberoende upprätthålls vid tillhandahållandet av 

rådgivningstjänster i de situationer där oberoendehotet är stort. Hos de mindre byråerna 

finns dessutom inte samma resurser och möjligheter till omfattande interna motåtgärder, 
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vilket är särskilt tydligt i de väldigt små revisionsbyråerna där det endast finns en revisor. 

Det är därför inte möjligt att samråda med någon annan revisor på byrån och på så sätt 

avvärja oberoendehotet. Det är därmed lämpligt att istället ta in externa motåtgärder och 

ta hjälp av en revisor från en annan byrå, för att på så sätt få en så kallad “Second opinion”. 

En lösning på detta skulle kunna vara ett nätverk av samarbeten mellan byråerna gällande 

just oberoendeproblematiken vid rådgivning. På så sätt skulle oberoendehoten kunna 

avvärjas och revisionskvaliteten förbättras i de väldigt små och små revisionsbyråerna.  

 

Vidare kan studien förhoppningsvis leda till att skillnaderna mellan de två olika typerna 

av rådgivning uppmärksammas. Av studien framkommer att några av de väldigt små och 

små byråerna inte har en helt tydlig bild av begreppen revisionsnära rådgivning och 

fristående rådgivning. För att de mindre byråerna ska kunna förbättra sin hantering av 

oberoendeproblematiken vid tillhandahållandet av rådgivningstjänster, är det viktigt att 

först ha en klar bild av vilken typ av rådgivning som faktiskt hotar revisorns oberoende. 

Definitionerna av dessa begrepp är därmed en grundpelare i hanteringen av 

oberoendeproblematiken vid rådgivning, och således något som bör uppmärksammas 

tydligare i revisionsbranschen.  

  

6.3 Förslag till fortsatt forskning  

 

Denna studie öppnar upp för vidare forskning kring revisionsbyråers faktiska arbetssätt, 

med utgångspunkt från begreppet “frikoppling” i den institutionella teorin. Då denna 

studie endast tittat på revisionsbyråers formella arbetssätt, kan det även vara intressant att 

studera det faktiska arbetssättet för att se om dessa två skiljer sig från varandra. Studien 

kan exempelvis utföras genom deltagande observationer på revisionsbyråer, för att på så 

sätt granska hur byråerna faktiskt arbetar. Ett annat förslag till vidare forskning är en 

jämförande studie mellan stora (“The Big Four”) och medelstora revisionsbyråerna. Detta 

för att på så sätt kunna kartlägga om de stora byråerna har ännu mer omfattande 

motåtgärder och vad gäller oberoendehotet vid rådgivning. Ett ytterligare förslag till 

vidare forskning är att djupare granska hur just mindre byråer arbetar för att hantera 

oberoendeproblematiken vid rådgivning. Denna studie indikerar på att det finns brister i 

arbetssättet hos de mindre byråerna, men på grund av studiens smala urval är det svårt att 

göra större generaliseringar. Ett fjärde alternativ skulle kunna vara att sätta normsättarna 

och revisorsinspektionen i fokus och studera frågan utifrån deras perspektiv. Detta för att 

belysa deras syn på ett “perfekt” arbetssätt vad gäller oberoendehotet vid rådgivning. En 

viktig aspekt är att framtida studier med fördel bör anta en kvalitativ ansats, för att på så 

sätt kunna skapa en djupare förståelse för dessa känsliga och komplexa frågeställningar.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Analysmodellens flödesschema 
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Bilaga 2 – Exempel på utformning av dokumentationsblankett 
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Bilaga 3 – Mailutskick  

 

Följande förfrågan skickades ut till revisorer på olika revisionsbyråer: 

 
Hej!  
 
Vi är två studenter från Luleå tekniska universitet som är i full gång med vårt examensarbete. 

Examensarbetet har sin utgångspunkt i den pågående debatten om tillhandahållandet av 

rådgivning inom revisionsbranschen. Debatten handlar om den oberoendeproblematik som 

uppstår då revisionsbyråer bjuder ut rådgivning och revision till en och samma kund. Vårt 

examensarbete handlar därför om att skapa en djupare förståelse för hur små och medelstora 

revisionsbyråer arbetar för att upprätthålla oberoendet i dessa situationer.  
 
Vi skulle därför vara väldigt intresserade av att få just din syn på detta ämne och undrar därför 

om vi kan få boka in en intervju med dig så snart som möjligt? Intervjun beräknas ta ungefär 1 

timme och din medverkan kommer att vara anonym.    

 
Hoppas du tycker att detta låter intressant och är villig att ställa upp i vår undersökning. Återkom 

gärna med vilken tid som skulle passa dig, vi ser gärna att telefonintervjun sker någon gång under 

vecka 11 eller 12.  

 
Med vänlig hälsning, 
 
Malin Fredriksson & Elin Johansson  
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Bilaga 4 – Intervjuguide 

  
Bakgrundsfakta: 

• Kan du ge en kort presentation av dig själv, vad du arbetar med samt vilka erfarenheter 

du har? 

  
Rådgivning: 

• Vilka typer av rådgivningstjänster erbjuder ni era revisionskunder? 

• Uppskattningsvis, hur stor är efterfrågan på rådgivningstjänster hos era revisionskunder? 

• Upplever du att efterfrågan på rådgivning har ökat under de senaste åren? 

• Uppskattningsvis, hur stor del av kontorets totala intäkter kommer från 

rådgivningstjänster? 

• Skulle du kunna ge ett exempel på en situation där fristående rådgivning erbjuds samt en 

situation där revisionsnära rådgivning erbjuds? 

• Upplever du att det finns några problem med att särskilja fristående rådgivning från 

revisionsnära rådgivning? Kan du, i så fall, ge ett exempel på ett sådant problem? 

  
Oberoende: 

• Hur skulle du som revisor definiera begreppet oberoende?   

• Kan du ge ett exempel på en situation där oberoendet hotas, när rådgivning kombineras 

med revision? 

• Hur skulle du som revisor hantera denna situation? 

• Upplever du några svårigheter i att hålla en bra balans mellan relationen till kunden och 

relationen till regelverket? Kan du ge ett exempel på hur du hanterar dessa svårigheter? 

  
Analysmodellen: 

• Hur ofta använder ni er av den så kallade “Analysmodellen” för att pröva revisorns 

oberoende? 

• Analysmodellen tar upp olika typer av hot mot revisorns oberoende, vilka av dessa hot 

anser du är vanligast förekommande gällande rådgivning? 

• Vilka typer av motåtgärder används på ert kontor för att eliminera hot mot revisorns 

oberoende som kan uppkomma vid tillhandahållande av rådgivning? 

• Vilken/vilka motåtgärd(er) är vanligast förekommande? 

• Vilka faktorer påverkar ert val av motåtgärd(er)? 

• Anser du att kontorets motåtgärder vid utbud av rådgivning är tillräckliga? 

• Skulle motåtgärderna behöva förbättras? Isåfall, på vilket sätt? 

• Kan du ge ett exempel på en situation där revisorn har varit tvungen att avsäga sig 

uppdraget, på grund av att rådgivning har erbjudits? 

• Upplever du att det är svårt att avgöra om ett revisionsuppdrag ska behållas eller inte, då 

rådgivning har erbjudits? 

• När sker dokumentationen av analysmodellen? 

  
Övrigt: 

• Hur tror du att utbudet av rådgivning kommer att se ut om 5 år? 

• Om du hade varit i vår situation, finns det någon ytterligare fråga du tycker att vi borde 

ställa? 

 


