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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla revisorer som har tagit sig tiden att delta i vår studie. 
Tack vare den värdefulla informationen ni har delat med er av har vi kunnat 
möjliggöra denna studie. Vi vill även tacka alla studiekamrater som bidragit med 
viktiga tankar och råd. Sist men inte minst, ett stort tack till vår handledare Niuosha 
Samani för de synpunkter du har bidragit med och för all handledning och hjälp under 
uppsatsskrivandet.  
 
Göteborgs universitet, 30 maj 2021 
 
     ________________                                                            _________________ 

Hulya Karatas                                                                         Sandy Hanna 
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_________________________________________________________ 
Examensarbete i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 
Kandidatuppsats, Externredovisning VT 2021  
 
Författare: Sandy Hanna och Hulya Karatas 
 
Handledare: Niuosha Samani 
 
Titel: Revisorns oberoende - gränsdragningsproblematik kring revisorernas bedömning av 
oberoende och dess påverkan på yrkesrollen. 
 
Bakgrund och problem: Revisorns huvudsakliga uppgift är granskning. Granskningen är en 
viktigt grund för att skapa tillit för externa intressenter och därmed krävs det att revisorerna 
granskas och kontrolleras för att säkerställa att denne är oberoende. Det finns inte alltid en 
tydlig gräns för vad som anses vara oberoende och problematiken ligger i huruvida tydlig denna 
gränsdragning är.  
 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur svenska auktoriserade revisorer upplever 
oberoendet och gränsdragningsproblematiken kring kravet, samt huruvida arbetssättet påverkas 
och formas utifrån detta. 
 
Avgränsning: Uppsatsen avgränsas till att undersöka oberoendet hos revisorer i Sverige och 
fokuset ligger på svenska aktuella regelverk, praxis och normer. Studien avgränsas vidare till ett 
revisorperspektiv. Vidare berör uppsatsen etiska dilemman och hot om oberoende för revisorer. 
 
Metod: Metoden utförs utifrån ett antal semistrukturerade intervjuer med auktoriserade 
revisorer, som bland annat handlar om hur de upplever och påverkas av yrkesetiska krav som 
att vara oberoende i deras yrkesroll.  
 
Resultat och slutsatser: Slutsatsen i denna studie visar att den teoretiska definitionen på 
oberoendet är snarlik för revisorernas syn på oberoendet, men att det finns problematik kring 
oberoenderegler som kan komma att göra revisorns arbete ineffektivt. Slutsatsen visar att olika 
tolkningar av analysmodellen finns och att det finns fler nackdelar, i användningen av 
revisorsrotationen än fördelar i vissa uppdrag. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Intressanta områden kring olika marknader för revisorer och 
skillnader i rotationsregler bland länder utanför EU, har uppmärksammats under studiens 
genomförande.  
 
Nyckelord: Revisorns oberoende, oberoendehot, gränsdragningsproblematik, analysmodellen, 
revisorsrotationen, reglering och yrkesetik.  
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                          Abstract 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Degree Project in Business Administration, School of Business, Economics and Law at the 
University of Gothenburg, Bachelor Thesis, External accounting, Spring 2021 
 
Authors: Sandy Hanna och Hulya Karatas 
 
Supervisor: Niousha Samani 
 
Title: Challenges with drawing boundaries regarding auditors´ independence and its impact on 
the professional role. 
 
Background and problems: The auditor's main task is auditing. The audit is an important basis 
for creating trust for external stakeholders and thus the auditors are required to be controlled and 
audited to ensure that it is independent. There is not always a clear boundary for what is considered 
independent, and the problem lies in whether this demarcation is clear. 
 
Purpose: The purpose of the study is to investigate how Swedish authorized auditors experience 
their independence and the associated challenges with drawing boundaries, and whether the 
working method is affected and shaped on this basis. 
 
Delimitation: This essay will be limited to investigating auditors’ independence in Sweden and 
the focus will be on the current Swedish regulations, praxis and norms. This study will be limited 
to the perspective of the auditor. Furthermore, the essay will touch on ethical dilemmas and threats 
to auditors’ independence.  
 
Methodology: Several semi-structured interviews with authorized auditors will be conducted, 
which among other things is about how they experience and are affected by the profession’s ethical 
demands such as being independent in their professional role.  
 
Conclusions: The conclusion of this study is that the definition of independence is similar to the 
auditors’ view on independence. The fact that there are issues around rules regarding 
independence that can render the work of the auditor ineffective. This conclusion shows that there 
are different interpretations of the model of analysis and that there are several disadvantages in 
the use of the auditors’ rotation than advantages in some missions.  
 
Future research suggestions: interesting areas around different markets for auditors and 
differences in rotation rules amongst countries outside of the EU have come to light during the 
completion of this study. 
 
Key words: Auditor's independence, threat to independence, audit-partner rotations, regulation, 
the model of analysis, ethics and challenges with drawing boundaries. 
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1. Inledning 
____________________________________________________________________________ 
Kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning kring revisorns oberoende, dess 
gränsdragningsproblematik och reglering, vidare förklaras en problemformulering till följd av 
syfte och frågeställning som besvaras i rapportens sista kapitel. Avslutningsvis beskrivs 
avgränsningar och en disposition om hur rapporten är strukturerad för att lättare navigera 
läsaren genom rapporten. 
____________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrundsbeskrivning  
Gränsdragningsproblematiken tar sig uttryck i revisorernas bedömningar gällande en situation 
eller orsak som kan leda till att ett oberoendehot uppkommer i förhållande till regler och principer. 
Gränsdragningen berör huvudsakligen i vilken utsträckning konsultation inom rådgivning kan ges 
för klienter utan att hamna i en situation som kan leda till att oberoendehot uppkommer. För 
externa intressenter som exempelvis aktieägare, leverantörer och kreditgivare har en oberoende 
revision än idag en väsentlig betydelse. Revision innebär att revisorn utför granskning i form av 
förvaltningsrevision och räkenskapsrevision enligt god revisorssed och rådgivning kring 
exempelvis ekonomiska frågor som berör själva verksamheten (FAR, 2021). Den viktiga rollen 
som revisorn besitter genom att kvalitetssäkra ett företags ekonomiska information är inte alltid 
lätt. Informationen ska granskas korrekt för att skapa en trovärdighet gentemot de externa 
intressenterna. Förtroende är därför något som skapas genom revisorernas granskning av 
rapporterna. För att inte rubba förtroendet kräver yrket mer kontroll än det flesta yrken i dagens 
samhälle. Problematiken grundar sig i den fristående rådgivningen för revisionsklienter vilket 
regleras i 20–21 § RevL. Problemet berör de fall när revisorn utför konsultuppdrag åt 
revisionsklienter. Eftersom oberoendet hos revisorn kan komma att hotas om klienten får 
konsultation samtidigt som revisorn reviderar bolagets åtgärder som grundar sig på revisorns val. 
Tilltron till revisorns oberoende kan då komma att hotas eftersom riktlinjerna är något oklara inom 
detta område (Mautz & Sharaf, 1961). Revisorerna är högt reglerade för att säkerställa revisorns 
“ärlighet” och korrekthet i genomförandet av granskning eller rådgivning. Den ska utföras med 
hög kvalitetssäkrad granskning av informationen (Catasús, 2013).  
 
Enligt 19–23 §§ Revisionslagen har en revisor skyldigheter vid utförandet av deras arbete. En 
revisor ska bland annat följa god revisorssed, uppdraget av en revisor ska utföras med opartiskhet 
och självständighet där revisorn ska vara objektiv i de ställningstagande som tas. När granskningen 
utförs av revisorn ska denne säkerställa att det inte finns några väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen som redovisats. Granskningen utförs där det finns stor risk för felaktigheter som 
är väsentliga i det finansiella rapporterna. Granskningen har ett syfte i att tillföra högt förtroende 
gentemot dessa intressenter som har intresse utav informationen i årsredovisningen vilka befinner 
sig externt utanför bolaget. Intressenter som exempelvis kunder, investerare och myndigheter 
(Revisorsinspektionen, 2021). Revisionen anses därför vara en så kallad kvalitetsstämpel 
gentemot tredje part (FAR, 2021).  
 
Granskning är revisorns huvudsakliga uppgift i yrkesrollen, eftersom granskningen är en viktigt 
grund för att skapa tillit för externa intressenter krävs det att revisorerna granskas och kontrolleras. 
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Utöver en granskning kan revisorn även utföra rådgivning för ett bolag men ej i samband med 
revision för samma bolag, vanligtvis är det mindre företag som anlitar revisionsbyråer för 
rådgivning. Detta för att de oftast saknar nödvändig intern kompetens och behöver revisorns 
rådgivning. Därav skapas ett gemensamt intresse med bolagsledningen som kan komma att hota 
revisorns oberoende (Kirby & King, 1997). Även detta ställer höga krav på kontroll av oberoendet, 
yrket ska utföras korrekt utan att det ska ske några fördelar på grund av vem som granskar eller 
utför revision för ett bolag. Strikta regler och kontroller för revisorer genomförs därför för att 
bygga upp förtroendet för externa intressenter och för att tillföra trovärdig information av den 
finansiella ställningen i ett företag. De statliga kvalitetskontrollerna utförs av revisorsinspektionen 
och har utfärdats sedan 1995. Kontrollerna genomförs var femte år för godkända eller 
auktoriserade revisorer, eftersom auktorisationen eller godkännandet måste förnyas efter en 
tidsperiod på fem år. Enligt 3 § samt 33 § RL kan revisorsinspektionen kontrollera att en revisor 
uppfyller kraven när som helst (Moberg, 2006). 
 
Ett omdebatterat ämne i revisionsvärlden är det högt reglerade kravet som ställs på revisorn om 
att vara oberoende, vilket regleras i analysmodellen enligt 21 § RL. Denna analysmodell används 
i praktiken för att kunna säkerställa revisorns oberoende. Analysmodellens centrala del utgörs av 
att revisorn ska avböja ett uppdrag, om de förekommer förhållanden som kan komma att förrycka 
förtroendet för tredje part om revisorns oberoende. Utöver det krav som ställs i 21 § ska en revisor 
inför varje uppdrag granska om det förekommer omständigheter som kan rubba förtroendet för 
hens opartiskhet eller självständighet och bör i sådana fall avböja uppdraget enligt 21 a §. Ett 
sådant avböjande kan göras exempelvis enligt 21 a § a) har ett direkt eller indirekt ekonomiskt 
intresse i uppdragsgivarens verksamhet. I det fall revisorn upptar uppdraget trots ekonomiskt 
intresse kommer detta innebära ett hot mot oberoendet. 
 
Trots regleringar kring revisorns förtroende för oberoende finns det idag 
gränsdragningsproblematik kring definitionen. Ämnet kring revisorns oberoende är ständigt 
aktuellt på grund av de skandaler som upptäckts (Cassel, 1996). Enligt tillsynsmyndigheter sker 
finansiella skandaler på grund av revisioner som utförts av revisorer med bristande oberoende 
(Blandon & Argiles, 2015). Skandaler som uppmärksammats världen över med koppling till 
oberoende hos revisorer är bland annat Enron skandalen i USA som inträffade 2002, där revisorn 
ej har visat sig vara oberoende i sitt uppdrag. Enron skandalen har kommit till att rubba förtroendet 
för revisorer och har medfört till allt mer striktare regler kring revisorns oberoende (Affärsvärlden, 
2002). Enron gick i konkurs 2001 på grund av bland annat mutbrott och bokföringsbrott, där 
avdelningen som skötte redovisningen i företaget bokförde en del lån som inte ägdes formellt av 
företaget. Revisorn i bolaget anklagades därefter för dokumentationsförstörelse som hade med 
revisionen att göra (Fokus, 2006). Därefter uppstod det en stor debatt om hur förtroendet för 
revisorer ska återupptas och allt mer kontroller för oberoendet började införas efter detta.  
 
I tidigare forskning har det diskuterats om revisorns oberoende och gränsdragningen kring 
bedömning av oberoendet. I exempelvis en tidigare studie av Daoud skriver författaren om 
huruvida revisionsföretagets storlek, revisorns period, egenskaper hos styrelsen och institutionellt 
ägande kan komma att påverka revisorns oberoende. Resultatet visade att storlek, styrelsens 
oberoende och institutionellt ägande påverkar revisorns oberoende positivt och förbättrar därmed 
kvaliteten på revisionen. Däremot har revisorsperioden inte en större inverkan på revisorns 
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oberoende (Al Daoud, 2020). Tidigare forskning bygger på vilka aspekter och modeller som kan 
komma att påverka revisorns oberoende, huruvida dessa försvårar eller förenklar gränsdragningen 
för oberoendet hos en revisor, har inte tidigare tydliggjorts djupgående. 
 
Med anseende om att gränsdragningen kring revisorns bedömning av oberoendet inte riktigt 
tydliggjorts i tidigare forskning, syftar denna studie i ett försök att tydliggöra 
gränsdragningsproblematiken kring gränsen för konsultation för klienter djupgående. Detta för att 
förhoppningsvis bidra till en skarpare gränsdragning av bedömningen av oberoendet hos revisorer 
i framtiden. 

1.2 Problemområdet 

Lika länge som revision har funnits har revisorns oberoende varit ett omdiskuterat ämne. 
Begreppet oberoende är svårdefinierat och kan tolkas på flertal olika vis. Anledningen till att 
revisorns utförande av revisionen ska vara oberoende är i första hand för att externa intressenter 
ska kunna förlita sig på revisionen, detta är något som revisionsverksamheten ska säkerställa. 
Eftersom det finns olika uppfattningar om innebörden av oberoende, leder detta till varierad 
säkerhet i revisionen (Diamant, 2004). 
 
Revisorer är ett av de yrken som är högt reglerade, för att säkerställa tillförlitlighet och förtroende 
för arbetet i sig ska utföras korrekt och vara användbart för användare av rapporterna. De senaste 
decennierna har revisionsbranschen blivit tvungna att rätta sig efter de nya reglerna som tagits 
fram för att bemöta problematiken kring agerandet av oberoende. Den nya revisionslagen som 
infördes 2001 syftade till att stödja regleringen i anknytning till revisorns oberoende (Realtid, 
2016).  Detta innebär att regleringen ska säkra en revision av hög kvalitet genom att minska risken 
för att externa faktorer påverkar revisorns granskning. Både inom Sverige och EU har ämnet 
diskuterats flitigt och huruvida analysmodell eller förbudskataloger skulle införas för att 
säkerställa revisorns oberoende. Det som slutligen valdes var analysmodellen. Sverige var därmed 
det första landet i världen som lagfäste modellen för att säkerställa revisorns oberoende (FAR, 
2021). Tanken med analysmodellen är således att pröva huruvida revisorn är oberoende och på så 
sätt ta sig an uppdraget. Om det uppstår omständigheter där hot mot revisorns oberoende 
framkommer ska revisorn avstå uppdraget, ett exempel på en sådan situation kan vara när revisorn 
och klienten som ska granskas utvecklar en vänskapsrelation (FAR, 2021). Problematiken med 
analysmodellen är att revisorerna själva avgör och prövar hur lämplig ett uppdrag är (FAR, 2021).  
 
Det finns inte alltid en tydlig gräns i praktiken för vad som anses vara oberoende i en viss situation 
och problematiken ligger i huruvida tydlig denna gränsdragning är. Oberoendet kan anses vara 
hotad om revisorn inte står över sitt ekonomiska intresse vid utförande av uppdragen. Det 
ekonomiska incitamentet kan också vara indirekt. Ett exempel på en sådan situation kan vara när 
revisorn genom att gynna andra intressen än sina egna får ekonomiska fördelar.  En annan stor del 
kring revisorns oberoende kretsar kring relationen mellan revisorn och klienterna. En nära 
klientrelation kan hota revisorns oberoende, därför infördes revisorsrotationen för noterade bolag 
för att förhindra att långa relationer kan övergå till att revisorn blir beroendestyrd (Diamant, 2004). 
Det som ligger i grund till människors handlingar och vad de anser är rätt eller fel är etik och 
moral. Oberoendet påverkas därmed även av etik och moral (Ponemon & Gabhart 1990). När en 
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situation blir alltför invecklad av att avgöra om det kan leda till ett hot mot oberoendet, att revisorn 
slutligen skiftas till att bli beroendestyrd tar gränsdragningsproblematiken form (Diamant, 2004).  

1.3 Frågeställning 
Huvudproblemet som uppsatsen är tänkt att behandla är följande: 
Vad finns det för gränsdragningsproblematik kring revisorns bedömning av oberoende och hur 
påverkar detta yrkesrollen? 

1.4 Syfte  
Uppsatsens syfte är att undersöka hur svenska auktoriserade revisorer upplever oberoendet och 
gränsdragningsproblematiken kring huruvida revisorer bedömer gränsen av oberoendet i 
förhållande till lagar och regleringar, samt huruvida arbetssättet påverkas och formas utifrån detta. 
Gränsdragningsproblematiken ämnar undersöka gränsen för hur mycket konsultation en revisor 
kan utföra för en klient, genom de aktuella regler och riktlinjer för oberoendet utan att revisorns 
oberoende kan komma att hotas. 

1.5 Avgränsningar  
Uppsatsen avgränsas till att undersöka oberoendet hos revisorer i Sverige och fokuset ligger på 
svenska aktuella regelverk, praxis och normer. Vidare undersöktes analysmodellen, hur denna har 
kommit till användning och tolkats vid kontroller för att säkerställa att en revisor är oberoende. 
Endast behandlingar av händelser under senare delen av 1990-talet undersöktes. För att studien 
skulle bli fulländad och få ett brett perspektiv gällande tolkningen av oberoende intervjuades sex 
stycken revisorer. Studien avgränsas till ett revisorsperspektiv vilket berör oberoende och dess 
påverkan på yrkesrollen. Vidare berör uppsatsen etiska dilemman och hot om oberoende för 
revisorer. 
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1.6 Disposition 
 

 
Kapitel 1 bygger inledningsvis på bakgrund kring ämnet om 
revisorns oberoende och regleringar som styr kravet, vidare inleds 
kapitlet med problemområdet och varför detta område är intressant 
att undersöka vidare, utifrån tidigare forskning 
 
Kapitel 2 tar närmare upp regler både internationella och svenska, 
tidigare forskning kring gränsdragningen samt hur oberoende 
definierats och relevant teori förknippat med revisorns roll. 
 
I nästa kapitel (kapitel 3) beskrivs sedan hur författarna gått 
tillväga för att undersöka forskningsfrågan praktiskt. Detta kapitel 
består av metod och tillvägagångssätt för hur och varför det valts 
att samla in empirisk information utifrån en kvalitativ ansats.  
 
 
Vidare bygger kapitel 4 på empiri, där sammanställs resultat och 
information ifrån det semistrukturerade intervjuerna samt en 
avslutande sammanfattning av revisorernas svar.   
 
 
I Kapitel 5 genomförs en analys, en utvärdering av den genomförda 
undersökningen belyses tillsammans med teorin som tagits upp. 
 
 
 
 
Slutligen besvaras forskningsfrågan och en slutsats presenteras i 
kapitel 6. 
 
 
 
 
Kapitel 7 avslutas sedan med förslag till framtida forskning, utifrån 
den studie som genomförts. 
 
 
 

Figur 1: Egenskapad bild av dispositionen 
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2. Teoretisk referensram  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
I följande kapitel redogörs relevant teori, för att sedan analysera hur oberoendet påverkar 
revisorn i sin yrkesroll, samt undersöka huruvida gränsdragningsproblematiken kring 
konsultation ser ut hos revisorer. Teorin bygger även på regler och modeller som reglerar 
revisorns skyldigheter för att förhindra oberoendehot.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 2.1 Reglering 

2.1.1 Svenska oberoenderegleringar   
I Sverige regleras revision genom revisionslagen (1999:1079), aktiebolagslagen (2005:551) och 
lagen om ekonomiska föreningar (2018:672). För godkända, auktoriserade och revisionsbolag som 
är registrerade tillämpas förordningen om revisorer (1995:665) och revisorslagen (2001:883).   
 
Enligt 18 § RevL regleras bland annat giltighetstiden för auktorisation och godkännande av 
revisorer samt registrering. En auktorisation, godkännande samt registrering är gällande i fem år 
därefter bör revisorn ansöka nytt om auktorisation innan utgångsdatumet. I enstaka fall kan 
revisionsinspektionen besluta om fortsättning av auktorisation av en revisor i längre än fem år. 
 
De skyldigheter som en revisor står inför i sin yrkesroll regleras från 19 § RevL. Här benämns det 
om att en revisor ska beakta god revisorssed. Revisorn är även skyldig att se till vid biträde av en 
revisor att denne ska beakta god revisorssed. Den goda revisorsseden iakttas även som rättslig 
standard som är offentlig sanktionerad som en revisor följer om denne är kvalificerad. En rättslig 
standard av god revisorssed innebär att den används som en bedömningsgrund för vad som anses 
som acceptabelt beteende för revisorer. Ett annat uttryck är rambestämmelse där innehållet ger en 
bestämmelse för hur en revisor ska bete sig i sin yrkesroll (Diamant, 2004).  
 
Vidare regleras Revisorns oberoende enligt 20–23 §§ RevL där oberoendet uttrycks som 
självständighet och opartiskhet. Enligt 20 § RevL ska en revisor uppträda opartisk och självständig 
i alla uppdrag som denne ska utföra om revisorn inte är opartisk eller självständig gentemot 
uppdraget som erbjuds ska revisorn avstå från uppdraget enligt 21 §. 21§ RevL är utformad som 
en presumtionsregel. Det innebär att när förtroenderubbande omständigheter förekommer är 
revisorn skyldig att avsäga sig eller avböja uppdraget. Presumtion innebär således ett antagande 
om att det finns anledning att ifrågasätta revisorns självständighet eller opartiskhet, följden av 
detta är att revisorn måste avböja eller säga upp sig från uppdraget. Detta är om revisorn har 
exempelvis ett vinstintresse hos klienten eller handlar med ett finansiellt instrument med någon 
slags av koppling till klienten. Denna regel gäller dock inte då revisorn har fondandelar hos 
klienten som denne utför revision för eller indirekt innehav av finansiella instrument. Vidare 
nämns det att revisorn ska avstå från uppdraget av revision om någon av revisorns anställda, andra 
fysiska personer som har koppling till samma tjänst eller närstående till revisorn. Närstående 
definieras enligt 22 b § RevL p. 1–5, i närståendekategorin hör bland annat make och sambo. Vid 
Rådgivning som inte utgör revisionsverksamheten ska revisorn även avstå uppdraget enligt 21 a§ 
b RevL.  
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Enligt 25 § 1 p. regleras huruvida revisorn ej få ha en sidoverksamhet som kan rubba förtroendet 
gällande opartiskhet och självständighet. 
 
För att säkerställa oberoendet hos revisorn genomgås en kvalitetskontroll minst var sjätte år, denna 
utgör en riskbedömning där revisorer och registrerade revisionsbolag genomgår en oberoende 
kvalitetskontroll enligt 27 a § RevL. Vidare regleras kvalitetskontroll enligt förordning om 
revisorer 19–20 §§, enligt denna lag ska kvalitetskontroll genomföras av valda personer av 
revisorsinspektionen som besitter den kunskapen och behörigheten att utföra en sådan kontroll. 
Kontrollen ska genomföras bland annat på hur kraven för självständighet och opartiskhet tillämpas 
av registrerade revisionsbolag och revisorer. 
 
Svenska obereonderegleringar skapar en djupare förståelse för studien i huruvida reglerna 
tydliggör gränsdragningen för svenska revisorers bedömning i oberoendet. Svenska 
oberoenderegleringar är grunden i vad som menas med oberoende och att vara beroendestyrd och 
spelar därför en viktig roll i huruvida revisorer gör en bedömning av oberoendet i uppdragen och 
huruvida revisorerna bedömer tydligheten i dagens regelverk. Vidare kommer internationella 
regleringar att beskrivas och huruvida de skiljer sig åt från de svenska oberoenderegleringarna.  

2.1.2 Internationella oberoenderegleringar  
Inom de internationella regleringarna för oberoende är EU rekommendationen om revisorns 
oberoende en central del för oberoenderegleringen. Denna rekommendation anger principer kring 
vilka krav som ställs för oberoendet samt vilka personer som kraven omfattas för. En annan del 
av rekommendationen tar upp vilka hot som kan uppkomma och hur motåtgärder kan vidtas vid 
sådana hot för att minska uppkomsten av dessa. Uppkomsten av rekommendationen grundar sig i 
att de internationella reglerna för oberoende skiljer sig åt inom vissa delar, detta försvårar därför 
för intressenterna att veta om revisorerna runt om i Europa uppnår lika hög grad av oberoende 
inom EU. Detta område är även högt prioriterat av EU revisonskommitté eftersom de anser att 
gemensamma principer bidrar med att skapa ett mer likt konkurrensvillkor för att erbjuda 
revisionstjänster inom samma marknad. Samtidigt är det av stort intresse för allmänhetens 
förtroende att förstärka gemensamma rekommendationer för kravet på oberoende (EU 
kommissionen, 2002). 
 
IFAC (International Federation of Accountants) är ett internationellt förbund för revisorer och 
kvalificerade redovisnings personer. Harmonisering av redovisning- och revisions principer runt 
om i världen ligger i deras fokus, där Sverige ett av de länder som är medlem i IFAC. 
Etikkommittén inom IFAC gav år 1996 ut “Code of Ethics for professional Accountants”, i denna 
skrift gavs det bland annat ut regler om oberoendet. Medlemsorganisationerna i IFAC har ett krav 
om att följa dessa internationella regler. I det fall nationell lag säger annat som exempelvis 
revisorslagen i Sverige ska alltid denna följas. I IFAC:s oberoenderegler tas det upp om olika 
former av oberoende. Oberoende tas upp som oberoende i förhållande till klient samt att revisorn 
ska vara oberoende i handling såväl som i tanke. I förhållande till klienten handlar det om huruvida 
att identifiera förhållanden som finns mellan klienten och revisorsfirman, revisorn eller företag för 
revision som kan komma att utgöra hot mot oberoendet (IFAC, 2001).  
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Det som skiljer IFAC:s regler mot revisorslagen är att uppdrag inte behöver dokumenteras om hot 
mot oberoendet för uppdraget anses obetydliga. Enligt revisorslagen måste alla uppdrag 
dokumenteras oavsett om hot mot oberoende anses vara obetydliga eller ej. IFAC:s regler kräver 
att dokumentation med innehåll av identifierade hot och motåtgärder ska ske om uppdraget tas 
och om hoten ej anses vara obetydliga (IFAC, 2001).  
 
Svenska revisorer regleras även av EU regleringar inom revision eftersom Sverige är medlem i 
EU. En del lagar inom IFAC kan skilja sig åt från svenska regleringar vidare ger detta betydelse 
för hur svenska revisorer tolkar oberoendet och en förståelse i hur strikt reglerade de är i Sverige 
jämförelse med den internationella regleringen. Internationella oberoenderegleringar har därför en 
betydelse för studiens fortsatta förståelse för hur gränsdragningen ser ut just i Sverige. I nästa 
stycke beskrivs vilka huvudsakliga uppgifter en revisor har och vad de innebär att besitta en sådan 
roll. 

2.2 Revisorsrollen och dess huvudsakliga uppgifter 
Revisorrollen har förändrats de senaste årtionden och har sedan det växte fram omdiskuterats 
och debatterats. I Sverige var det från år 1988 lagstadgat att alla aktiebolag skulle ha minst en 
revisor ända fram till år 2010 då reglerna avskaffades för de mindre aktiebolagen (Regeringen, 
2008). Bolagen kan dock fortfarande välja att ha en revisor om de givetvis skulle vilja. Vilket är 
ganska vanligt att bolag gör eftersom det skapar en form av förtroende (Diamant, 2004). För att 
bli en godkänd eller auktoriserad revisor krävs det att personen uppfyller kraven i revisorslagen 
(2001:883) som bland annat handlar om erfarenhet, utbildning och redbarhet. Den teoretiska 
utbildningen ska pågå i minst tre år på antingen högskola eller universitet, utöver detta sker en 
praktisk utbildning även den i minst tre år, genom att bli handledd av en godkänd eller 
auktoriserad revisor. Sammanlagt rör det sig om sex år och därefter avlägga ett prov.  
 
Revisorns huvudsakliga uppgift är att granska och rapportera bolagens årsredovisningar, 
bokföring samt ledningens förvaltning (FAR, 2021). I granskningen gör revisorn en bedömning 
och ansvarar för om den finansiella informationen ger en rättvisande bild av resultatet, samt om 
den följer aktuella lagar och standarder. Granskningen ska således minimera risken för väsentliga 
missuppfattningar (Ioana Iuliana, 2012). Dessutom ska revisorn granska betydelsefulla beslut 
som fattas i bolaget (Revisorsinspektionen, 2021). En revisor ska med andra ord granska hur 
ledningen styr verksamheten och ifall detta görs på ett effektivt sätt med hjälp av informationen 
i redovisningen. Utöver granskning arbetar revisorn med att ge rådgivning och 
rekommendationer gällande ekonomiska frågor och andra områden som rör revisionen. 
Revisionens syfte är att ge trovärdighet och öka tillförlitligheten hos den ekonomiska 
informationen som företaget lämnar (Moberg, 2014). Revisorn kan även ägna sig åt 
konsultverksamhet utöver revisionsverksamheten, vilket medför en problematik med avseende 
på revisorns oberoende. Konsultation berör andra frågor än revisionen och är en avskild 
verksamhet, detta grundar sig i ett förebyggande av oberoendehot. En revisor får inte sköta 
förvaltning av ett bolag där denna utför revision i, revisorn får däremot ge råd till ledningen om 
det framstår tydligt att det är de själva som kan fatta beslutet (Diamant sid 195 , 2004). 
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Revisorsrollen och vilka dess huvudsakliga uppgifter ger en grundläggande förståelse för vad 
revisorn får göra och inte för göra. Detta ämnar till att förstå gränsdragningsproblematiken kring 
gränsen när konsultation för en klient övergår till att revisorn blir beroendestyrd. En beroende 
revisor har olika definitioner och därför definieras oberoendet i studiens nästa stycke.  

2.3 Definition av oberoende 
Revisorns oberoende är ett viktigt krav som anses nödvändig för att revisorn ska utföra revision 
av hög kvalitet. Huvudsyftet i att vara oberoende grundar sig i förmågan samt viljan att förhindra 
partiskhet och utföra ärlig rapportering i revisionsuppdraget (Blandon & Argiles, 2015). 
 
I artikeln “Auditor independence, an international perspective” skriver författarna om olika 
definitioner av oberoende. Den första definitionen beskriver oberoendet som att vara objektiv, 
ärlig och ansvarsfull, med detta menas att revisorn inte ska vara underordnad. Oberoende 
beskrivs även i termer i förhållande till utförandet av revision och yttrande om uttalanden i 
finansiella termer, vilket definieras som att revisorn bör undvika förhållande som utgör hot för 
oberoendet. Definitionen syftar på att revisorn ska avstå från förhållanden där intressekonflikter 
kan uppstå. Detta för att intressekonflikter kan vara ett hot mot oberoendet (Vanasco, Skousen 
& Santagato, 1997).  
 
IAPC (International Auditing Practices Committee) utfärdade internationella revisionsriktlinjer 
år 1977 (IAG). Bland de yrkesetiska riktlinjerna för revisionsyrket handlade ett av dem om 
definitionen av oberoendet, som förmågan att vara och att verka vara fri från tänkbara intressen 
som kan tänka sig vara oförenligt med objektivitet och integritet (Vanasco, Skousen & Santagato, 
1997).  
 
Vidare definieras oberoendet “att någon är självständig i förhållande till någon annan” 
(Diamant, 2004). Numera används inte oberoende i den svenska lagstiftningen, begreppet 
benämns istället som självständighet, opartiskhet och objektivitet. Med detta menas att revisorn 
ska i den mån det går ställa sig inför kraven för oberoende för att säkra sig om att hen är opartisk, 
självständig och objektiv i sitt ställningstagande. Kravet på oberoende är således inte helt tydlig 
och klar och leder vidare till gränsdragningsproblematik kring definitionen (Diamant, 2004). 
Oberoendet kan ses utifrån två olika perspektiv vilka kallas ett faktiskt oberoende kontra synligt 
oberoende. Det faktiska oberoendet är den revisorn uppfattar själv, det synbara oberoendet 
bygger således på det intressenterna ser och uppfattar (Eklöv, 2019). 
 
För att fullgöra en fullständig analys och besvara forskningsfrågan är det viktigt att skapa en 
förståelse kring definitionen av oberoendet. Framförallt hur just revisorerna definierar 
oberoendet då det är möjligt att definiera det på olika vis.  
 
 
2.4 Yrkesetik och moral  
Yrkesetik är ett centralt begrepp inom revisionen och beskrivs vidare från grunden i det mänskliga 
beteende som styrs av moraliska principer. Enligt Flint (1988) definierar han begreppet yrkesetik 
som en uppsättning riktlinjer om professionellt beteende och handling inom ett yrke, i syfte att 
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skydda det professionella yrkets rykte. Detta är i syfte att upprätthålla ett uppförande inom yrket 
som allmänhetens intresse kräver.  Yrkesetik är således principer som ska skydda förtroendet till 
revisorerna och revisionen, dess funktion ska skapa tillit för allmänheten. Yrkesetiken är viktig 
eftersom det ger alla revisorer samma riktlinjer i hur de ska agera professionellt inom yrket 
(Diamant, 2004).  Diamant (2004) menar dock inte att yrkesetik är avgörande för vad som anses 
som ett moraliskt gott bedömande, utan snarare riktlinjer i rättslig betydelse. Oberoende kan 
uttryckas i att vara oberoende i sinnet, med detta menar IFAC att det tillåts att revisorn tar egna 
beslut kring oberoendefrågan och får uttrycka sig kring detta om hen inte påverkas av sådana 
omständigheter, som kan komma att äventyra ens professionella beteende. Med detta menas att 
revisorn tillåts att agera med integritet, objektivitet och professionell skepticism vid beslut om 
oberoende (Horton, Livne & Pettinicchio, 2021). 
 
Ett professionellt beteende är en grundläggande egenskap för att vara oberoende som revisor, detta 
bygger på att agera utifrån de riktlinjer som är gällande för alla revisorer i Sverige. Med yrkesetik 
och moral inom revision är det därför viktigt att förstå vilka yrkesetiska principer som finns för 
att vägleda revisorn i svåra situationer som uppkommer.  

2.5 Yrkesetiska principer 
Ett av de mest integritetskänsliga yrkena är revisorer och är därför ett av yrkena som har högst 
etiska krav, det finns därför en del restriktioner för revisorer. Krav som innebär att revisorer inte 
får ha sysslor som är oförenliga med yrket och att det bör vara försiktiga med att inte berätta hur 
revisorerna agerat inom sitt yrke för allmänheten. I samband med god revisorssed måste revisorn 
agera etiskt vilket kan vara problematiskt när det uppkommer frågeställningar i samband med 
detta. Situationer som är etiskt osäkra kan därför skapa problem och för att undvika detta, ska de 
avstå från sådana situationer. Begreppen oberoende och förtroende är något som revisorer alltid 
ska ha i åtanke för att avstå från sådana situationer (Cassel, 1996). 
 
Inom revisionen regleras medlemsstaterna inom EU av ett direktiv. I direktivets första punkt i 
artikel 21 fastställdes det att alla revisorer ska säkerställas av medlemsstaterna att inbegripas med 
de yrkesetiska principerna. Vilket bör omfatta funktionen gällande objektivitet, integritet, 
yrkeskompetens och allmänintresse (Moberg, 2014). De yrkesetiska principerna bygger på etik 
och moral i förhållande till yrket. De etiska frågorna berör problem och svåra val som en person 
kan ställas inför i samband med ett visst yrke. För att vägleda revisorer i sitt yrke har etikkoder 
utformats vilket även tas upp i lagar, praxis och yrkesetiska regelverk. Denna benämns god 
revisorssed (god yrkessed) vilket utvecklades i takt med de förändringar som sker i 
revisionsbranschen, både internationellt och nationellt. Det yrkesetiska regelverket inom 
revisionsbranschen är ett internationellt regelverk och benämns International Ethics Standard 
board for Accountants (IESBA), (Revisorsinspektionen, 2021). Syftet med de yrkesetiska reglerna 
för medlemmar i FAR, som utgörs av auktoriserade och godkända revisorer, är att främja hållbar 
samhällsnytta. FAR samarbetar även med internationella och globala företrädare inom branschen 
som utvecklar regelverken, IFAC är en av företrädarna som samarbetet sker med (FAR, 2021).  
 
Etikkodens betydelse för god revisorssed som är en av de yrkesetiska regleringarna för revisorer 
idag, grundar sig i att underlätta för revisorer att inte utföra en handling i yrket som kan komma 



 

                                     17 
 

att brytas mot en lag eller en reglering. NOCLAR som IESBA år 2017 godkände för att utveckla 
förbättringar i etikkoderna, fungerar som en svarsmall för revisorer att följa och förhindrar att 
sådana överträdelser av reglerna sker. När en revisor genomför en beslutsprocess kan NOCLAR 
komma att spela en viktig roll exempelvis när en denne ska besluta om det är nödvändigt att ge ut 
information om ett företag till externa parter. Detta är ett etiskt agerande för en professionell 
revisor att hantera. Enligt IESBA:s etikkoder bör revisorn följa de grundläggande principerna för 
att utföra professionellt arbete med hänsyn till allmänhetens intresse och integritet (Harrest & 
Swaney, 2017). 
 
IESBA har både regler och tillämpningsmaterial för att vägleda revisorn i hur denne ska agera i 
olika beslutssituationer som rör etiska dilemman. Etikkoden består av fem grundläggande 
principer enligt FAR som en revisor ska följa. Den första principen är integritet, att utföra ärliga 
och uppriktiga affärer med klienten (affärsrelationer). Objektivitet, bristande objektivitet får ej 
åsidosätta revisorns professionella omdöme. Den tredje bygger på professionell kompetens och 
vederbörlig omsorg, det vill säga revisorn ska agera utifrån standarder och följa dessa. 
Tystnadsplikt utgör den fjärde principen vilket är ett centralt etiskt agerande för en revisor. 
Respektera information (sekretess) som hämtats in från relationer revisorn har med klienterna. 
Den sista principen bygger på att uppträda professionellt, följa lagar och undvika uppträdanden 
som kan nedsätta att agera professionellt. Principerna vägleder revisorn genom att tala om för 
revisorn att etiska dilemman kan uppstå ifall principerna hotas. För att undvika detta bör revisorn 
följa principerna och om detta skulle uppstå finns vägledning om hur motåtgärder ska utfärdas. 
Etiskt ansvar är centralt för att skapa förtroende hos en revisor (FAR, 2021).  
 
Yrkesetiska principer skapar en förståelse för vilka gränser det finns för revisorn att vara 
oberoende i sinnet och agera utifrån vad revisorn anser vara moraliskt rätt för att inte överskrida 
gränsen. Revisionsföretag använder sig utöver lagar och principer, även av analysmodellen för 
bedöma om oberoendehot kan förekomma i en situation som vidare förklaras i nästa stycke. 

 2.6 Analysmodell 
Ett hjälpmedel för bedömningen kring revisorns beroende- eller oberoendeställning är 
analysmodellen. Analysmodellen innebär bland annat att revisorer själva måste ta ställning och 
tolka olika faktorer som kan komma att påverka oberoendet. I följande avsnitt beskrivs 
analysmodellens tillämpning samt de olika hoten som ska undersökas med hjälp av modellen. 
 
Analysmodellen infördes mellan årsskiftet 2001–2002, i samma veva som den nya revisorslagen 
trädde i kraft. Motivet bakom införandet av analysmodellen var att den ska vara som ett 
komplement till revisorns opartiskhet och självständighet, så som det framhålls i 20 § 
revisorslagen att en revisor ska vara. Revisorn ska även vara objektiv i sina ställningstaganden 
(Moberg, 2014). Analysmodellen åligger därmed revisorn att undersöka om hot mot dennes 
självständighet, opartiskhet och objektivitet förekommer i varje uppdrag. Om det föreligger 
omständigheter som kan komma att påverka revisorns opartiskhet, objektivitet och självständighet 
ska revisorn i så fall avböja eller avgå från uppdraget (Prop. 2000/01:146). Syftet med 
analysmodellen är således att få revisorn att agera tillförlitligt och inte framstå som hotad. 
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Revisorn är skyldig att undersöka huruvida denne kan genomföra sina uppdrag utan att det 
förekommer omständigheter som kan rubba förtroendet för revisorns oberoende (Moberg, 2014).  
 
Analysmodellen nämner fem typsituationer som kan hota oberoendet. Dessa omständigheter är 
självgranskningshotet, egenintressehot, vänskapshot, partställningshotet samt skrämselhotet. 
Revisorn ska således ta ställning till dessa situationer för att kunna göra en bedömning om det 
föreligger hot mot dennes oberoende. Revisorn ska pröva ifall oberoendehot förekommer inför 
varje uppdrag men även under pågående uppdrag, ifall en ny situation uppstår som ger upphov till 
oberoendehot (FAR, 2011). Mer om de fem typsituationerna kommer i ett senare avsnitt.  

2.6.1 Analysmodellens tillämpning i praktiken 
Tillämpningen av analysmodellen i praktiken sker i ett antal steg. Som det visas i flödesschemat i 
bilaga 3 för analysmodellen sker inledningsvis att ett nytt uppdrag eller någon form av 
omständighet i ett redan existerande uppdrag uppstår. Efter att uppdraget inkommer till 
revisionsbyrån avgörs om det går under konsultverksamhet eller revisionsverksamhet, med andra 
ord klassificeras uppdraget beroende på vad det handlar om. Första steget är att därmed att 
identifiera förtroendeskadliga omständigheter som kan rubba revisorns opartiskhet och 
självständighet. Om revisorn redan ingår i ett befintligt revisionsuppdrag kan ett konsultuppdrag 
leda till att revisorns oberoende ifrågasätts, detta behövs därmed kontrolleras. Om det inte 
identifieras förtroendeskadliga omständigheter och det inte heller existerar en sådan risk kan det 
nya uppdraget accepteras. Analysen ska göras av revisorn då det är denne som ska vara 
självständig och opartisk inom sin yrkesroll samt ska utföra revisionsuppdraget. 
Sammanfattningsvis ska det finnas rutiner och dessa ska fånga upp uppdrag som kan påverka ett 
befintligt revisionsuppdrag. Detta ska då rapporteras till berörd revisor (FAR, 2005).  
 
Nästa steg är att ta ställning, detta innebär att antingen behålla eller avböja uppdraget. Om det 
föreligger jäv blir revisorn obehörig att fortsätta utföra uppdraget. Om jäv föreligger innan 
uppdraget påbörjas ska inte personen utses till revisor. Det finns inte några motåtgärder som kan 
avhjälpa jäv, dock kan uppdraget beroende på omständigheter godtas ifall omständigheter som 
utgör jävet försvinna enligt analysmodellen. Enligt 21 § RevL ska en prövning göras gällande om 
hot mot revisorns självständighet och opartiskhet förekommer. Skulle det inte föreligga någon 
form av hot mot självständigheten och opartiskheten behöver inte uppdraget avböjas och kan 
godtas (FAR, 2005). Förhandsbesked kan begäras från Revisorsinspektionen ifall tveksamma 
situationer uppstår (Revisorsinspektionen, 2021). 
 
Det tredje och sista steget är att utföra en dokumentation av analysen som utförts av revisorn. 
Dokumentationen ska innehålla väsentlig information för att det ska vara möjligt att bedöma 
revisorns självständighet och opartiskhet i efterhand. Den ska bland annat innehålla överväganden 
och upplysningar om förhållanden som är betydelsefulla gällande analysmodellen.  I 
dokumentationen bör det exempelvis framgå vilka omständigheter som har lett till att oberoendet 
har rubbats, samt vilka motåtgärder som har vidtagits för att eliminera oberoendehotet. (FAR, 
2020). 
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2.6.2 Hot mot oberoendet  
Som tidigare nämnts anger analysmodellen fem typsituationer som kan hota revisorns oberoende 
vilka är självgranskningshot, egenintressehot, vänskapshot, partställningshot och skrämselhot.  
 
Självgranskningshot innebär att revisorn har tagit ställning i något som sedan ska granskas (Prop. 
2000/01:146). Det kan handla om att revisorn har vid ett tidigare skede gett råd gällande 
revisionen, som sedan ska granskas eller gett vägledning om hur regler och rekommendationer 
ska tillämpas (FAR, 2011). Med andra ord innebär självgranskningshotet att revisorn har haft 
inflytande över ett sammanhang som ska granskas (Prop. 2000/01:146). Det kan vara motstridigt 
för revisorn att motstå enkla rådgivningar då hen givetvis vill behaga det granskade företaget 
(Bazerman & Moore, 2011). Ifall revisorn vid ett tidigare skede varit anställd hos klienten som 
ska granskas, uppstår även då självgranskningshot och om en närstående till revisorn finns med 
i ledningen hos klienten uppstår ett indirekt självgranskningshot (FAR, 2011). 
 
Ett annat typ av hot som kan föreligga är egenintressehot. Detta uppstår när revisorn har ett 
ekonomiskt intresse i klientens verksamhet. Det kan både röra sig om indirekt eller direkt 
ekonomiskt intresse. Ett exempel på detta kan vara att revisorn har ett affärsmässigt band till 
klienten såsom att inneha värdepapper som är utställda av klienten eller medverkar i en 
gemensam investering. En situation som kan hota oberoendet är när revisorn utför rådgivning till 
en annan person som inte är verksam inom verksamheten. Det är inte endast revisorns 
ekonomiska egenintresse till klienten som hotar oberoendet, utan även om en närstående till 
revisorn har ett intresse av verksamheten, ger även detta upphov till att revisorns oberoende 
hotas. Revisorn får inte på något sätt ha någon form av sidoverksamhet där hot kan förekomma 
och då revisorns självständighet kan komma att bli tvivelaktigt (FAR, 2011).  
 
Vänskapshot kan påverka förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet ifall denne 
har en personlig relation till klienten eller till någon av klientens befattningshavare (Moberg, 
2006). Revisorn ska vara en opartisk granskare och detta blir inte lika självklart ifall hen skapar 
sig ett vänskapligt band till klienten. Har revisorn en och samma klient under en lång period är 
det inte så ovanligt att det ger utrymme till bildning av personliga relationer mellan klienten och 
revisorn. Det finns en stor risk att revisorn får en alldeles för sympatisk inställning gentemot de 
intressen klienten har ifall en personlig relation mellan klienten och revisorn uppstår. Om 
revisorn har haft samma klient under en lång tid är det risk att det kan uppkomma vänskapshot 
(FAR, 2011). Enligt Schilder (1992) kan revisorns professionella och kritiska agerande vissna 
bort om relationen till klienten har pågått i många år, anledningen till detta är att en typ av 
förtroende frambringas gentemot kunden och leder till att revisorn börjar förlita sig på klienten. 
Värt att tillägga är att det kan handla både om direkta och indirekta kontakter. Gällande indirekta 
kontakter exempelvis via anhöriga, är detta likställt med direkta kontakter (FAR, 2011).  
 
En annan omständighet där revisorns opartiskhet kan rubbas, är när en klient till revisorn hamnar 
i en process och revisorn företräder denne eller agerar som kontaktperson mellan klienten och 
skattemyndigheten (Prop. 2000/01:146). Ett exempel är när revisorn företräder kunden i en 
skatteprocess eller medverkar vid förhandlingar om förvärv eller försäljningar av tillgångar. 
Revisorn ska inte identifiera sig med verksamheten och därmed inte heller medverka i 
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verksamhetens förvaltning (FAR, 2011). En sådan partsställning bidrar till att förtroendet rubbas 
och revisorn anses inte oberoende (Bazerman & Moore, 2011). För att partställningshot ska 
förekomma krävs dock ett större engagemang från revisorns sida än vidarebefordra uppgifter till 
myndigheter såsom Skatteverket (FAR, 2011).  
 
Ibland kan revisorn bli utsatt för påtryckningar i form av hot av revisionsklienter som medger ett 
obehag hos revisorn. Detta är situationer som kan rubba förtroendet för revisorns oberoende 
(Prop. 2000/01:146). Vanliga ifrågasättanden om revisorns arbete utgör dock inte ett skrämselhot 
(Moberg, 2006). 
 
Analysmodellen åligger revisorn att undersöka om hot mot dennes självständighet, opartiskhet 
och objektivitet förekommer i varje uppdrag. I studiens analysdel kommer revisorernas 
användning av analysmodellen att diskuteras samt hur tillförlitlig modellen är och vad den bidrar 
med kring revisorns oberoende.  

2.7 Revisorsrotation  
Revisorsrotationen är en rotation som är lagreglerad. Den ska ske med jämna mellanrum för 
revisorer som utför revision för företag, främst för börsnoterade företag. Rotationen innebär att 
en revisor byts ut med jämna mellanrum för utförande av revision av ett företag. 
Revisorsrotationen är i syfte att förhindra vänskaps- och egenintressehot, eftersom att utföra 
revision under en lång period för ett och samma företag kan resultera i att en relation byggs upp 
mellan klienten och revisorn (FAR, 2021). 
 
Den obligatoriska revisorsrotationen är reglerad sedan 2016 i Europaparlamentets och 
Europarådets förordning om krav för lagstadgad revision av företag med allmänt intresse. IESBA 
har även etik kod för revisorsrotationen samt finns uttalande om revisorsrotationen av FAR som 
benämns EtikU 13 revisorsrotation. Uttalanden anger tidsperioden för en rotation, vilket är minst 
ett år och maximalt tio år. Detta innebär att en lagstadgad revisor eller revisionsföretag får utföra 
revision av ett noterat företag i maximalt tio år därefter ska nyckelrevisorn bytas ut.  Efter ett 
tioårigt uppdrag får revisorn inte utföra revision av samma företag under nästkommande fyra år 
(FAR, 2021).  
 
Revisorinspektionen utövar även tillsyn enligt lag (2016:429) om tillsyn över företag med 
allmänt intresse i fråga om revision. Om ett företag visar sig anlita samma revisor eller 
revisionsbyrå under en längre tid än tio år har finansinspektionen rätt att ingripa, eftersom detta 
strider mot oberoenderegleringar (Finansinspektionen, 2019). 
 
Långa relationer har alltmer uppmärksammats för att vara ett hot mot oberoende, eftersom detta 
är ett stort hot mot oberoende utvecklas allt mer nya regler gällande tidsperiod för relationer med 
revisionskunder. FAR:s policygrupp arbetar därför ständigt med att utveckla EtikU 13 
revisorsrotationen. De nya reglerna som diskuterades år 2018 påverkar revisorer på det sätt att 
det ställer allt mer högre krav för oberoendeanalyser vid långvariga uppdrag som revisorer utför 
(Tidningenbalans, 2018). 
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I artikeln “The impact of auditor rotation on auditor- client negotiation” skriver författarna i 
studien om huruvida effekterna av att kräva obligatorisk revisorsrotation för revisionsföretag har 
kommit till uttryck. Studien visade att åsikterna varierade mycket huruvida denna rotation 
påverkar bokslutkvalitén medans en del ansåg att rotationen är det enda sättet att säkerställa 
oberoendet hos en revisor (Wang & Tuttle, 2009). Revisorsrotationen har påvisat en stor 
påverkan på revisorns oberoende, där rotationen visade sig bibehålla oberoendet hos en revisor. 
Detta eftersom en lång period av revision för ett företag visade sig påverka oberoendet i 
förhållande till klienten. Studien stärker argumentet att rotation är ett viktigt verktyg för att kunna 
behålla oberoendet hos en revisor och bör uppmärksammas mer i praktiken. Studien 
uppmärksammar kravet självständighet, det vill säga att revisorn ska ha en stark åsikt att inte gå 
över till någons annans sida, vara mentalt stark för att inte påfrestas vid en granskning. 
Rotationen stärker såvida oberoendet och visar sig öka kvaliteten för granskning av företag 
(Junaidi & Hartono et al..., 2016). Vidare har det bevisats att intressentgruppen långivare har en 
säkrare inställning till revisionsföretag med rotationspolicy eftersom de har bättre uppfattning 
om hur revisorns oberoende säkerställs, dock anser de inte att rotationen förbättrar kvaliteten i 
granskningen för börsnoterade företag (Bobbie W & Quinton, 2011).  
 
Enligt en annan studie om huruvida dubbelrotation förstärker revisorns oberoende, det vill säga 
om både revisorsrotation och byrårotation förstärker oberoendet eller inte, skriver författarna att 
det hittills inte finns empiriskt underlag som påvisar att det båda rotationsregler förstärker 
oberoendet. Vidare undersöks rotations reglerna var för sig för att undersöka om de har en 
påverkan på oberoendet som därmed förbättrar revisionskvaliteten. Studien visade att 
revisorsrotationen visar sig förbättra resultatbaserade mått på revisionskvaliteten och uppfattning 
om inkomst på marknaden men inget tyder på att en effekt i oberoendet uppstår för den avgående 
revisorn (Horton, Livne & Pettinicchio, 2021).  
 
Revisorsrotationens syfte är att förhindra uppkomsten av oberoendehot i långa relationer med 
klienten därmed spelar denna reglering en viktig roll i hur revisorer påverkas i sin yrkesroll. 
Revisorsrotationen är därför en central del för hur revisorer upplever denna i betydelse för att 
stärka oberoendet. Däremot skiftar svårigheten av att bedöma gränsen för oberoendet beroende 
på vilken marknad revisorn utövar sitt yrke på, vilket är en ytterligare aspekt att beakta. 

2.9 Revision och marknad  
Beroende på vilken marknad en revisor arbetar på samt vilken typ av bolag denne reviderar för 
kan det komma att skilja sig åt vilka frågor revisorn ställs inför kring oberoendefrågan, på så sätt 
handskas revisorn med olika typ av svåra situationer. Som en chef, revisor och en marknad innehar 
de tre olika delarna olika “informations uppsättningar”, det vill säga alla roller i sig har olika 
uppfattningar om revisorns förmåga. På så sätt kan det bilda rykten ifall revisorn inte agerar enligt 
marknadens krav, chefens krav eller revisorns egna krav. Om exempelvis marknaden förväntar sig 
att revisorn ska utföra något för klienten och denne inte når upp till dessa förväntningar. På grund 
av de skandaler som skett kring revisorns oberoende har det medfört att trovärdigheten för 
revisorer på marknadens investerare har rubbats (Corona & Randhawa, 2010). På en viss nationell 
marknad inom revision kan dess egenskaper komma att påverka uppfattningen på revisorns 
oberoende. Enligt Quick och Rasmussen (2005) studerade författarna revisorns oberoende på en 
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liten marknad i Danmark, i sådana marknader där det inte finns så många revisionsklienter och 
revisorer kan rykten snabbt spridas, därför uppmanas revisorer ständigt att bete sig självständigt 
på små marknader för att behålla gott rykte. Dessutom är det lättare för revisorer på en sådan 
marknad att vara mer självständigt för att behålla klienterna de har. Närmare relationer kan även 
skapas på en mindre marknad, som kan innebära att mindre oberoende skapas. Konsekvensen av 
detta medför att skillnader i upplevd oberoende kan förekomma (Quick & Rasmussen, 2005). 
 
Revisorers bedömningar och gränsdragning beroende på vilken marknad de befinner sig på kan 
variera, däremot är det inte något som undersöks djupgående i den fortsatta studien. Relevansen i 
detta ligger i att olika revisionsbyråer existerar i revisonen, små som stora byråer. Definitionen av 
beroende och svårigheten i att ta beslut för en revisor kan därför variera och därmed ger detta en 
förståelse för hur revisorerna tänker kring oberoendet. 
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3. Metod och datainsamling   
____________________________________________________________________________ 
I detta avsnitt redogörs metodvalet som har sin utgångspunkt i en kvalitativ karaktär. 
Semistrukturerade intervjuer med sex stycken auktoriserade revisorer genomfördes där målet 
var att ta reda på hur de upplever oberoendet i sin yrkesroll samt få en djupare förståelse av 
ämnet. Vidare framkommer en praktisk beskrivning på tillvägagångssättet gällande 
intervjuerna.  
___________________________________________________________________________ 

3.1 Val av metod 

En kvalitativ undersökningsmetod är en sådan forskning där insamlingsdata består av ord snarare 
än siffror, i detta fall är den kvalitativa forskningsmetoden lämpligast att använda. Den 
kvalitativa metoden bygger på insamling av data för att förstå huruvida individer i samhället 
uppfattar och tolkar ett visst problem i verkligheten (Bryman & Bell, 2017). Grundtanken med 
kvalitativa metoder är att forskaren söker en djupare förståelse och en detaljrikedom om ämnet 
för att sedan tolka och göra en djupgående analys (Bryman & Bell, 2017). Till skillnad från den 
kvantitativa forskningsmetoden som fokuserar mer på kvantitet och siffror, anses denna 
forskningsmetod inte vara tillämpbar för vårt forskningsområde och det syfte som kommer 
uppnås för att besvara problemområdet. Därför har det valt att endast lägga fokus på den 
kvalitativa metoden. 
 
Semistrukturerade intervjuer ger utrymme för öppna svar med egna tolkningar om hur 
revisorerna upplever oberoendet och hur detta styr deras yrke i nuläget. Med semistrukturerade 
intervjuer som datainsamlingsmetod, ger detta dessutom forskaren utrymme för att fritt ställa 
frågor som rör forskningsfrågorna och under denna tid anpassa följdfrågor för att flexibelt få ett 
precist svar på frågeställningarna (Bryman & Bell, 2017). Vid en sådan intervju har 
intervjupersonerna även möjlighet att påverka innehållet av den insamlade data för forskaren 
aktivt under intervjun samtidigt som forskaren kan lyssna aktivt och anpassa följdfrågor allt 
eftersom (Alvehus, 2013).  
 
Studien går ut på att skapa en djupare förståelse, undersöka och tolka revisorers upplevelser kring 
oberoendet i sin yrkesroll och gränsdragningsproblematiken därför är den kvalitativa metoden 
den mest tillämpbara för att besvara vår forskningsfråga. Sex semistrukturerade intervjuer med 
auktoriserade revisorer genomfördes, som bland annat handlar om hur de upplever och påverkas 
av yrkesetiska krav som att vara oberoende i deras yrkesroll. Detta för att få en djupare inblick 
av hur revisorer påverkas samt upplever detta i deras dagliga arbete. Sökandet efter 
respondenterna började på internet där information hittades om själva revisionsbyrån. Utöver 
intervjuerna omfattas studien även av forskningslitteratur och vetenskapliga artiklar. Detta 
genomfördes för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar med hjälp av Göteborgs universitets 
databas (Supersök) som användes.   
 
På grund av rådande pandemi skedde mestadels intervjuerna digitalt via Zoom. Detta är något 
som kan ha underlättat för våra respondenter gällande frågor som kan upplevas känsliga 
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(Bryman, 2013). Dock märktes en uppskattning bland respondenterna när det nämndes att 
intervjun skulle ske digitalt. Revisorerna behövde på så sätt inte ta sig till arbetet för att bli 
intervjuade utan kunde sköta detta hemifrån. Ett par dagar innan intervjun skulle äga rum 
mejlades en länk till Zoom-mötet och frågorna till respondenten. Frågorna mejlades i förväg för 
att de skulle kunna förbereda sig inför intervjun, ifall de ville men också för att ge respondenterna 
en inblick i vad studien handlar om.  

3.2 Intervju 

3.2.1 Urval av revisorer 
Det optimala för vår studie är att intervjua externa revisorer som är väl insatta i ämnet och därför 
beslutades att auktoriserade revisorer skulle intervjuas. Eftersom uppsatsen genomförs vid 
Göteborgs universitet började letandet efter byråer som ligger inom samma geografiska område. 
Därutöver mejlades slumpmässigt olika svenska revisionsbyråer som ligger vid närområdet runt 
Göteborg. Mailadressen hittades på byråernas kontaktsida på deras hemsida eller på LinkedIn. 
Det största fokuset riktas mot att hitta så många auktoriserade revisorer som krävdes enligt vårt 
mål, vilket grundar sig i att få så många och varierade svar som möjligt, för att underlätta att 
besvara forskningsfrågan. Därmed har storleken på byråerna inte spelat en stor roll, utan det har 
endast varit en fördel att en blandning mellan stora och små byråer har förekommit.  
 
Innan intervjuerna avslutades helt, togs tillfälle i akt att fråga revisorerna om de kunde vägleda 
oss till andra potentiella respondenter, och på så sätt växte antalet respondenter. Efter sex stycken 
intervjuer ansågs informationen som samlats in tillräcklig, vilket även utgjorde tillräckliga data 
för studiens ändamål. I tabell 1 visas en översikt kring hur erfarenhet skiljer sig åt för de 
auktoriserade revisorerna som intervjuades samt längd på intervjun. 
 

Respondent Revisionsbyrå Erfarenhet som auktoriserade  
revisor 

Längd på  
intervju 

Respondent A BDO 1,5 år 29:25 

Respondent B PWC 17 år 18:39 

Respondent C (egen privat byrå) 1 månad 15.08 

Respondent D PWC 10 år 15:02 

Respondent E PWC 19 år 35:51 

Respondent F EY 21 år  44:07 
Tabell 1: Kort fakta om respondenternas erfarenhet och intervjulängd.  
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Övrig information om respondenterna i yrkesrollen som revisor:  
 
Respondent A utför omkring 80 uppdrag för tillfället där de olika uppdragen varierar både i 
storleksform och längd.  
 
Respondent B har ungefär 90 klienter, varav majoriteten är fastighetsbolag som hen utför 
uppdrag för. 
 
Respondent C har tidigare haft rollen som revisorassistent i 5 år. Numera driver hen en egen 
revisionsbyrå och har för närvarande 5 påskrivna klienter.  
 
Respondent D har ungefär 80 klienter som denne utför revisionsuppdrag åt. 
 
Respondent E utför revisionsuppdrag för främst internationella och stora koncerner. 
 
Respondent F har arbetat som revisor i totalt 26 år. Respondenten har ungefär 70 klienter som 
denne utför revision för. Respondenten är licensierad finansiell revisor.   

3.2.2 Dataanalys 
De semistrukturerade intervjuerna spelades in på datorn med samtycke från respondenterna 
samtidigt som anteckningar togs under intervjuernas gång, detta för att säkerställa att 
transkriberingen som utfördes efter varje intervju skulle vara korrekt. Datamaterialet 
analyserades ett antal gånger för att säkerställa korrekta svar samt ett korrekt underlag för 
empirin. Sedan kategoriseras liknande svar från intervjuerna, för att se om någon av 
respondenternas svar stack ut från de andra svaren gällande samma fråga. Intervjufrågorna var 
till grunden identiska för varje respondent och ställdes i samma ordning under varje intervju. 
Detta för att se ett mönster hur respondenterna svarade inom samma fråga. Intervjumallen delas 
in i fem kategorier, en inledande del om bakgrund bland annat yrkeserfarenhet och tid som 
auktoriserad revisor, detta för att svaren kan skilja sig åt beroende på erfarenhet. Den andra delen 
berör frågor kring definition av oberoende, tredje delen handlar sedan om analysmodellens 
relevans för kontroll av oberoende. Fjärde delen av intervjun berör revisorsrotationen och sista 
delen ställs fritt frågan om revisorn har egna tankar som viktiga aspekter som bör tas upp i vidare 
studier kring oberoendet. Relevanta svar utgör sedan den empiri som tas med, för att sedan 
jämföras i analysdelen med tidigare forskning och teori i kapitlets teoretiska referensram.  

3.3 Metod- och källkritik 
De primära källorna är data som direkt relateras till undersökningen medans sekundärkällor 
utgörs av andrahandskällor som är baserad på de primära källorna och utgör mer en uppfattning 
av dessa. Detta grundar sig i och kommer i uttryck från en kunskapsteoretisk uppfattning där 
föremål som är primära har ett objektivt existerande, medans föremål som är sekundära kan 
upplevas utifrån egenskaper som kännetecknar subjektberoende, dessa innefattar mer av de 
sekundära egenskaperna. Skillnaden på primärdata och sekundärdata är såvida att primärdata är 
direkt data som behöver samlas in, källorna kan utgöras av respondenter, observationer eller 
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mätning (Eriksson & Wiedersheim- Paul, 2014). Denna studie bygger på tidigare studier, 
intervjuer, regleringar och forskningslitteratur som utgör vår primära källa. 
 
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014) behöver data och datakällor bedömas utifrån tre 
aspekter kvalitet, effektivitet och etik. Kvalitet på data bedöms utifrån relevans, giltighet, 
tillförlitlighet och balans. Källkritiska kriterier att beakta under insamling av data är samtidskrav, 
tendenskritik, beroendekritik och äkthet.  
 
Kvaliteten på data har bedömts som relevant då sökning i databasen genomfördes i utgångspunkt 
med relevanta nyckelord för vårt forskningsområde. Giltighet och tillförlitlighet uppnås genom 
att endast ta med forskningsdata som publicerats i databaser och därmed tagit med relevant data 
som har publicerat inom en rimlig tidsram. Effektivitet och etik har även uppmärksammats vid 
insamling av data. Källkritiska kriterier bedöms vid insamling i data där samtidskrav, 
tendenskritik, beroendekritik och äkthet har beaktats.  
 
Reliabilitet och validitet är två egenskaper som forskningsmetoden bör besitta för att anses vara 
av vetenskaplig betydelse (Ejvegård, 2003). Vidare kan Reliabilitet förklaras utifrån fyra olika 
kriterier, en av dessa är tillförlitlighet. Tillförlitlighet innebär enligt Bryman och Bell 
trovärdigheten i den beskrivning som framställts av forskaren, hur denna uppfattas och 
accepteras utifrån andras perspektiv. Forskning bör därför genomföras enligt de regler som finns 
och i enlighet med den verkliga världen (socialt), på så sätt bekräftar forskaren att det finns ett 
verkligt bevis i forskningen och skapar därmed tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2013). 
Tillförlitligheten är viktigt i vårt arbete eftersom vår studie bygger på intervjuer inom ett ämne 
som kan anses vara känsligt, det är därför viktigt att förklara hur vi gått tillväga vid de 
semistrukturerade intervjuerna för att skapa tillförlitlighet. 
 
Ett annat kriterium är överförbarhet, vid en kvalitativ ansats innebär det att djupet snarare än hur 
mycket information som tas in är av central betydelse. Vikten ligger inte i mängd utan djupet i 
informationen som samlats in som utgör data, som bedömer hur överförbar denna är till analys 
och resultat senare. Den kontextuella betydelsen är därmed den som blir överförbar vid intervju 
av en grupp individer med gemensam karaktär (Bryman & Bell, 2013). När intervjufrågorna 
utformades lades därför ett stort fokus på att skapa djupare frågor i det som har tagits upp i teorin. 
 
Ett viktigt kriterium är pålitlighet, det vill säga trovärdigheten. Detta uppnås när en fullständig 
och åtkomlig framställning av alla steg redogörs i forskningsprocessen enligt Bryman & Bell 
(2013). Detta är viktigt för att uppnå trovärdighet i vår studie, på så sätt har tillvägagångssättet 
stegvis redigerats för forskningsansatsen i detta kapitel. Validitet har betydelsen i att mäta det 
som forskaren ämnar mäta (Ejvegård, 2003). Med detta menas att utgångspunkten i syftet för vår 
uppsats har mätts i frågeställningar som ställts vid intervjuerna. En hög validitet har uppnåtts 
med avseende på att frågorna noga har valts med utgångspunkt i vilka faktorer som kan komma 
att påverka oberoendet hos en revisor. 
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3.4 Forskningsetiska aspekter 
Forskningsetiska aspekter tar sin utgångspunkt i de etiska reglerna vid forskning av bland annat 
kvalitativa studier. Reglerna berör integritet, anonymitet, konfidentialitet och frivillighet i 
koppling till personer som är involverade i forskningen. Etiska principer att ta i beaktande vid 
forskning i Sverige bygger på fem principer. Samtycke, nyttjandekrav, falska förespeglingar 
informationskrav och konfidentialitets- och anonymitetskrav (Bryman & Bell, 2013). 
 
Konfidentialitets- och anonymitetskravet uppnås när personuppgifter förvaras där inga obehöriga 
har åtkomsten till dessa uppgifter samt att deltagarna ska behandlas med hög konfidentialitet 
(Bryman & Bell, 2013). Inspelningar och transkribering har förvarats på ett säkert sätt där ingen 
som inte varit med under intervjun, kan ta del av informationen. Detta har meddelats för att ge 
högsta förtroende till respondenterna. I denna kvalitativa studie har inga personliga uppgifter 
framkommit av respondenterna, detta för att utomstående läsare inte ska kunna identifiera vilka 
respondenter som deltagit och som svarat på specifika intervjufrågor i denna studie. För privata 
revisionsbyråer som intervjuats har därför namn på företaget inte tagits med exempelvis detta för 
att uppnå en så hög anonymitet så möjligt.  
 
Oberoendekravet och hur revisorerna uppfattar samt upplever detta i personliga händelser berör 
etiska områden, med detta som utgångspunkt, är det viktigt för oss att beakta de regler som berör 
forskningsetiska aspekter. Samtycke och anonymitet uppnås genom utskick av 
samtyckesblankett (bilaga 2) för respondenterna, där informerades det skriftligen hur och vart 
intervjun skulle utföras. I blanketten informeras även att intervjuerna kommer att vara anonyma. 
Respondenterna har därför frivilligt valt att gå med eller inte vilket uppfyller samtyckeskravet. 
Respondenterna informerades även innan förfrågan om att delta i intervjun om vilket syfte och 
ändamål intervjun har i studien. Respondenterna var därför väl informerade om vilket ämne och 
vilka frågor som skulle besvaras under intervjun vilket uppfyller informationskravet. Oberoende 
är ett känsligt ämne och därför informerades det extra tydligt att intervjufrågorna skulle endast 
användas för forskningsändamålet i denna kvalitativa studie.  
 
Formuleringen av intervjufrågorna har haft stor betydelse då detta rör sig om ett känsligt ämne. 
Innan intervjufrågorna utformades reflekterades det kring hurdan frågorna skulle ställas på ett 
sätt där respondenten inte skulle uppfatta dessa stötande. Detta ledde till att vi ställde öppna 
istället för slutna frågor, på så sätt kunde revisorerna själva bestämma fritt vad de vill berätta om 
samt fick vi fylligare svar. Intervjufrågorna kan ha besvarats med en viss försiktighet av 
respondenterna eftersom det rör sig om ett känsligt ämne. Det kan därför uppfattas som svaren 
inte är fullt ut sanningsenliga i denna kvalitativa studie, vilket kan göra att denna studie inte tar 
upp de verkliga problemen fullt ut kring oberoendet. Detta har dock beaktats under studiens gång.  
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4. Empiri 
___________________________________________________________________________ 
I detta kapitel redogörs resultatet av de sex respondenternas svar vid intervjutillfällena. 
Frågorna som ställdes under intervjun presenteras i intervjuguiden som återfinns i bilaga 2. I 
detta kapitel genomförs en jämförelse och sammanställning av alla intervjupersoners svar som 
framkommit under de semistrukturerade intervjuerna. Kapitlet inleds med en kort presentation 
av respondenterna och sedan redogörs resultatet av det empiriska materialet. 
____________________________________________________________________________ 

4.1 Intervjuundersökning  

4.1.1 Oberoende 
För att förstå gränsdragningsproblematiken kring oberoendet är det nödvändigt att först och 
främst ta reda på hur respondenterna definierar oberoendet, då definitioner generellt av olika slag 
kan variera mellan individer. Detta har en stor betydelse när viktiga beslut ska tas gällande 
uppdrag att ta sig an. Intervjun inleddes därför med frågan om hur de definierar oberoendet. 
Respondenternas svar skiljde sig en liten grad men samtliga var överens om att ett objektivt 
tankesätt är ett krav. Enligt respondent A är revisorn oberoende när hen är objektiv och inte jäv. 
Det är viktigt att revisorn är objektiv i sin bedömning och alltid har i baktanke att vara neutral. 
Respondent B menar att detta är en stor fråga och att en stor vikt ligger i att tredje man ska 
uppleva att revisorn är oberoende gentemot kunderna och att detta är den viktigaste delen. Vid 
exempelvis rådgivning påstår hen att det är en viktig parameter att någon som inte är insatt i 
ärendet uppfattar och förstår att denne har agerat oberoende, inte bara en själv som ska anse att 
man varit oberoende under rådgivningen. Även respondent C medger att en utomstående läsare 
ska kunna förlita sig på att informationen är korrekt.  
 
“Så länge du själv inte känner känsla för att det är något fel i magen, så har du ett oberoende. 
Det handlar mycket om magkänsla” - Respondent D.  
 
Vidare menar respondent D att tvekar man själv över sitt oberoende då signaleras detta även till 
tredje man. Därmed läggs stor vikt i att revisorn har känslan av att vara oberoende för att kunna 
dela med sig denna signal till utomstående.  
 
En annan synvinkel på definitionen av oberoende uppmärksammades från respondent E, hen 
definierar oberoendet som självständighet och att revisorn ska ha integritet i sina bedömningar 
och slutsatser som tas. Respondenten tryckte mycket på integritet då hen menar att jobb inte ska 
ha någonting med sitt personliga liv att göra. Att vara oberoende innebär att personen har 
integritet på det sättet. 
 
“…inte en beroendeställning till ägare, ledning eller andra intressenter” - Respondent E 
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4.1.2 Oberoendehot 
En situation som kan skapa oberoendehot enligt vissa respondenter är vänskapliga relationer. 
Respondent C påstår att en privat relation utanför arbetet kan skapa orättvisor inom revisionen 
genom att inte kräva lika mycket från just den kunden, som exempelvis be dem att rätta till ett 
fel. Även respondent A nämner att revisorn inte bör ha någon som helst personanknytning till 
klienten och medger att det är vanligt bland kollegorna att bli tillfrågad av familjemedlemmar 
och vänner som driver egna företag att arbeta hos dem, men svaret blir givetvis ett nej från 
revisorernas sida.  
 
“Visst har man fått frågan om man vill vara revisor i ett bolag där man känner personen väl, då 
skulle jag inte vilja vara revisor där i varje fall. I de lägena är det skönt att säga; det är bäst att 
du väljer en annan.” - Respondent B 
 
Vissa respondenter påstår även att en del klienter inte förstår varför revisorn i vissa situationer 
behöver kliva av uppdragen och menar att revisorn självklart vill hjälpa kunderna, men när ett 
hot mot oberoendet uppstår bör revisorerna lämna ifrån sig uppdraget. Enligt respondent D kan 
det exempelvis handla om situationer då revisorn hjälper till med försäljningen, då bör revisorn 
kliva av uppdraget innan medarbetarna tar över. Respondent B medger ett liknande scenario där 
revisorn inte kan hjälpa en kund att göra en värdering utav en tillgång, då det är de som ska 
granska den senare och kontrollera att värderingen har gått till på rätt sätt. Det är bättre att 
klienten använder sig utav en värderingsperson och sedan granskas den av andra medarbetaren 
för att en objektiv bedömning ska ske och inte ett hot mot oberoendet ska förekomma.  
 
Respondent B ger ett exempel på en situation som hen upplevde som ett hot mot oberoendet: 
 
“Det var när jag hade kommit in som revisor till en kund, där det var en väldigt rolig kund men 
sen fick PWC uppdraget att man skulle få sälja det bolaget och då blev jag tvungen att kliva av. 
För att vi inte får lov att både sitta som revisor och sen vara med i en försäljningstransaktion.” 
- Respondent B 

 
Respondenten var då tvungen att avböja uppdraget på grund av oberoendehot, men nämnde att 
hen kunde sitta kvar som revisor. I det fall en revisor tar betalt i en så kallad “success fee” då får 
en revisor inte sitta kvar och samtidigt ta betalt som en andel av den köpeskillingen. I det fallet 
upplevde hen detta som en tråkig situation där regleringen för oberoendehot medförde att hen 
inte kunde ta uppdraget. Respondent C tyckte att den svåraste situationen där oberoendehot har 
stoppat hen berörde självgranskningshotet, där förfrågan från klienterna om att hjälpa till med 
uppgifter som hen inte får hjälpa till med. Vidare tyckte Respondent E att försäljningsfrågor är 
svåra att hantera eftersom där måste en revisor ha i åtanke att kliva av uppdraget om det behövs. 
Hen nämnde även att de har en avdelning som heter “riskmanagement” där revisorerna på byrån 
kan stämma av med frågor som berör osäkra och svåra situationer. Detta för att 
oberoendereglerna är komplicerade och är inte alltid lätta att bedöma utifrån regleringarna menar 
respondenten.  
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- ”Därför har vi en sådan avdelning där vi kan diskutera frågor som är oklara kring 
oberoendet. Sen har vi ju alltid varandra, vi är ju ett antal påskrivna som känner 
varandra på kontoret och utanför som vi kan prata med.” - Respondent E 
 

Till skillnad från de andra respondenterna anser respondent E inte att vänskapshot är vanligt 
förekommande, det är snarare frågor kring tjänster som kan utgöra oberoendehot. Exempelvis 
om revisionsbolaget vill köpa tjänster hos kunden som hen reviderar i. Respondent F svarar i 
samma riktning som E, hen menar att rent generellt förväntar sig kunderna som vänder sig till en 
revisor att denne ska göra det mesta, såsom hur delar av årsredovisningen ska se ut eller skriva 
informationen i förvaltningsberättelsen.  De vill ha hjälp och råd och i vissa fall förväntar de sig 
att detta ska göras åt dem. Av den orsaken menar respondent F att det råder en större risk att 
oberoendehot förekommer vid sådana situationer.  
 
“Det är inte lika förekommande att det kommer ett oberoendehot i en vänskapsrelation, någon 
slags partsställning eller i något egenintresse. Det är ju inte lika vanligt. Men det kan ju 
förekomma också. Exempelvis är jag revisor för en kund där PWC vill köpa tjänster då får man 
ju utvärdera det från det hållet också, innan man tecknar avtal.”- Respondent E 

 
Vidare ställdes frågan om huruvida respondenterna tänker kring hur förebyggandet av 
oberoendehot kan stärkas ytterligare idag. Enligt respondent E är tillräcklig kunskap om 
affärsmodellen viktigt och huruvida affärsverksamheten fungerar. Om en revisor exempelvis 
roterar för ofta kan hen tappa kunskap i detta, istället bör större fokus ligga på arbetssätt och inte 
ha en för detaljregelstyrd kultur. Det handlar såvida mer om att diskutera och främja en kultur 
där revisorerna kan diskutera och bedöma frågor om hur en balans ska uppnås mellan 
oberoendehot och hur en bra revision ska se ut. Respondent E menar att det kan vara för mycket 
fokus på lagar idag och istället bör mer fokus ligga på bedömnings- och kulturperspektivet. Ett 
exempel kan vara mer utbildningar och att underlätta stöd i vardagen, som ständigt utvecklas för 
att förebygga oberoendehot. Samtidigt tycker respondent E att analysmodellen som verktyg är 
ett bra sätt att förebygga oberoendehot, men att revisorn även kan försöka kartlägga regelverken 
i varje uppdrag hen har med klienten.  
 
-”Sen är det de som är relativt nytt det som handlar om långa relationer. Det har ju kommit ett 
lite nyare regelverk i IESBA koden. Jag tror att det är bra att kartlägga det och jobba med 
rotation på uppdrag”. Så jag tror mer att det handlar om det praktiska rutinerna att se till att 
det är enkla att hitta, följa och förstå. Att dem löpande diskuteras är viktigt.” Respondent E 

4.1.3 Relation mellan klient och revisorn 
När det gäller om revisorerna upplevt oberoendet som ett problem i förhållandet mellan klienten 
och de själva svarar majoriteten av respondenterna nej. Enligt respondent F får revisorer 
förhållandevis göra mycket och oberoendefrågan är inte ett hinder i vardagen relaterad till 
relationen till klienten. Skulle en sådan situation uppstå är revisorer bra på att själva backa från 
uppdraget då revisorn inte vill vara i närheten av en viss pådragning.  
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“En revisor får göra mer än vad man tror, man får ha kartläggningsuppdrag, beskriva regelverk. 
Vi lever med att testa av hela tiden om vad som får göras, oftast är det mer än vad man tror. “- 
Respondent F 
 
Även om majoriteten svarar nej ger de flesta förslag på scenarion där oberoendet kan skapa ett 
problem. Respondent A påpekar att eftersom revisorn har mycket väsentlig information om 
börsnoterade bolag kan ett köpsug uppstå, men att köpa aktier i ett bolag du gör revision för är 
det absolut värsta en revisor kan göra. “Om du sitter med uppdraget och köper aktier i det bolaget 
har du förstört hela din karriär, det är inte så smart precis.” Respondent F menar att 
värderingsfrågor kan vara svårt i vissa fall då det uppstår olika uppfattningar.  
 
“Värdering kan va svårt för man har olika uppfattningar, men det är inte en svår fråga om vi 
har biträtt med grundbokföring eller årsredovisning för en kund, därför är beroendefrågan 
jätteviktig.” - Respondent F 
 
Respondent B svarar att vissa kunder ställer högre krav på revisorerna och att de anser att 
revisorerna borde hjälpa till mer. På så sätt upplevs ett problem från kundens sida då de vid vissa 
tillfällen inte riktigt förstår innebörden av att vara en oberoende revisor, som granskar delarna 
kunden har utfört. Just på grund av detta kan självgranskningshotet många gånger upplevas som 
ett problem från kundens sida, de är då benägna att lämna ifrån sig arbetet som egentligen är 
något de själva ska utföra. Vilket även kräver rådgivning för, angående hur rättningen kommer 
att gå till.  
 
Respondent E uppger vidare ett annat scenario som är vanligt förekommande bland 
koncernredovisare för moder- och dotterbolag. Hen förklarar att en praktisk fråga som är vanligt 
förekommande är där hen ska bedöma frågor kring att utföra andra tjänster vid sidan om 
yrkesrollen som revisor från andra team runt om i världen. Det kan exempelvis röra sig om ett 
dotterbolag som vill ha hjälp med deklaration eller en skattetjänst, när det berör sådana tjänster 
ska de skicka in en begäran till revisorerna för moderbolaget. Vidare bedömer revisorerna vad 
som ska analyseras och om det är lämpligt att utföra tjänsten, utifrån ett lokalt perspektiv (interna 
regler) och centralt perspektiv (regelverket). Det är ett sätt att förebygga att för nära relationer 
skapas med klienten medger respondenten.  
 
När frågan ställdes ifall det har förekommit svårigheter med att hålla en bra relation till kunden 
men samtidigt förhålla sig till regelverket svarar samtliga nej. Respondenterna upplever inga som 
helst svårigheter med att förhålla sig till regelverken.  
“Man får ju komma ihåg att man är revisor och att det är en viss roll som man har och att man 
då behöver förhålla sig till aktuella regelverk.” - Respondent B 
 
Respondent E berättar även att svårigheter kring att hålla en bra relation till kunden samtidigt 
som att förhålla sig till regelverket, uppstår vanligtvis när en revisor jobbar med små företag än 
större. Detta eftersom det är mer relationsbyggande att jobba för små företag och som revisor 
jobbar denne då närmare ägaren och vanligtvis mer frekvent under en längre period än stora 
noterade bolag. Samtidigt är det ju det affärsmässiga inom noterade bolag menar respondent E. 
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Så det är olika områden som kan komplicera förhållandet mellan revisorn och klienten. 
Svårigheter som kan uppkomma berör snarare granskningen av små företag. 
 
“Man ska skapa relationer där också, men i stora noterade bolag styrs man av rotationsregler 
och regler så det blir ju inte den djupa personliga relationen kanske. Däremot är det alltid så att 
du ska uppfattas som problemlösare där, men visst kan det vara så att det är lätt om man har 
olika åsikter men det är inget stort problem. Det kan finnas en dynamik i detta att man ska hitta 
en lösning tillsammans men samtidigt behålla integriteten fullt ut.” - Respondent E 
 
Respondent F upplever inte heller några som helst svårigheter och gör en jämförelse med hur det 
såg ut för 20 år sedan. Hen menar att förr sa revisorn sällan nej till kund. Idag tar man inte 
medvetna beslut för att behålla kunden och idag säger revisorn nej lika ofta som ja för att minska 
risken för sin egen skull men även för byråns.  
 
“För 20–25 år sen sa vi nästan aldrig nej till en kund, men nu med tanke på penningtvättsregler, 
risker osv. utför vi en riskvärdering som är databasbaserat, innan vi accepterar den nya kunden. 
Då går man bland annat igenom historiken, ex vad har ägarna för bakgrund osv. Jag har sagt 
nej till kunder för att det inte har känts rätt helt enkelt, det kanske är en bransch som är tveksam 
exempelvis. “- Respondent F 

4.2 Analysmodellen 
I den andra delen av intervjuerna ställdes frågor rörande analysmodellen. Analysmodellen är ett 
viktigt verktyg för att säkerställa oberoendet hos revisorer. Frågorna berörde om revisorerna 
tidigare har upplevt några problem med analysmodellen när de använt den inför varje uppdrag, 
för att analysera deras opartiskhet och självständighet gentemot det bolaget som ska revideras. 
Vidare bygger frågorna på om modellen anses vara tillförlitlig samt om den har förenklat eller 
försvårat möjligheten att bedöma oberoendehot inför ett uppdrag. Samtliga respondenter 
använde analysmodellen inför varje uppdrag. Respondent D nämnde även att på deras byrå 
använder revisorerna även analysmodellen indirekt hela tiden ifall det vill kontrollera nya 
oberoendehot som tillkommit, detta om de märkt av att ett förhållande har förändrats i uppdraget. 
Ifall ett förhållande har förändrats måste revisorn avböja uppdraget, analysen görs vanligtvis 
varje år enligt samtliga respondenter. 
 
Respondent E förtydligar ytterligare att på deras byrå används en variant av analysmodellen som 
tillämpas vid större revisioner för att hantera rådgivningstjänster. Frågorna är desamma som 
analysmodellen, exempelvis självgranskningshotet vilket är ett hot som är vanligt förekommande 
vid rådgivningstjänster. Respondent E menar vidare att det har format ett globalt verktyg för 
rådgivningstjänster inom deras byrå som är en variant av analysmodellen. Vid analys av andra 
perspektiv av hot så tillämpas analysmodellen vanligtvis i början och i slutet av uppdraget. 
 
Problem som respondenterna upplever med analysmodellen är inte stora sådana. Respondent B 
medgav att modellen var bra men att det tidigare har det varit problem innan ett nytt system 
infördes på deras byrå. 
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- “Sen kan det uppstå problem med just det att man inte kanske får reda på att en kollega 
hjälper en kund med någonting som dem kanske inte får hjälpa till med.” - Respondent B 

 
Problem som uppstod med analysmodellen innan det nya systemet infördes på deras byrå var en 
situation som respondenten hade varit med om, som hen ansåg problematiskt. 
 

- “Jag vet ju något tillfälle när vi hade redovisning inom PWC och vi får absolut inte 
hantera några pengar, då var det en mindre klient där vi skötte redovisningen för i vissa 
delar. Det visade sig då att det var en redovisningskonsult som redan hade hanterat 
pengatransaktioner för företaget vilket gjorde att jag då var tvungen att kliva av som 
revisor och kunde inte vara kvar, för då var jag ej oberoende.” - Respondent B 

 
Hen nämner dock att det nya systemet på deras byrå har förbättrats idag. Vid ett sådant fall om 
en redovisningskonsult ska hjälpa en kund, triggas det i systemet och då kan revisorn inte hjälpa 
kunden förens den skickats vidare till den påskrivande revisorn först. Respondent A:s svar var 
att det ibland kan kännas rutinartat att använda analysmodellen, annars är den bra att använda 
och inga större problem har upplevts med användningen av den. Vidare nämner respondent D att 
revisorn kan bli begränsad, men att det såklart finns anledningar till detta. 
 
Respondent E menar att hen inte stött på problem i sig utan att det mer har varit en komplicerad 
process vid några rådgivningstjänster som analyserats i modellen. Vid anbudsförfrågan 
exempelvis så har hen fått tänka och bedöma om detta är förenligt eller lämpligt vilket kan vara 
svårbedömt i vissa fall. 
 

-”Det behöver inte betyda att det är ett problem men kanske en process. Sen kan det ibland 
vara svårbedömt, då får vi ta hjälp av specialister. Många gånger kanske det handlar mer 
om att bedöma, vad säger EU - regelverket explosivt om denna fråga, så det är oftast på 
en mer detaljerad nivå.” - Respondent E 

 
När frågan ställdes angående tillförlitlighet av analysmodellen och om huruvida denna har 
förenklat eller försvårat bedömningen av oberoendehot, svarade respondenterna positivt. 
Gällande tillförlitligheten av analysmodellen svarade majoriteten att den är tillförlitlig men enligt 
Respondent A var den till viss del tillförlitlig. Hen nämner att “uppfyller man inte oberoendet 
enligt analysmodellen måste man direkt kommunicera detta”. Det går inte att meddela att 
revisorn är oberoende när hen påbörjat revisionen. Kommunikation är viktigt i kombination med 
analysmodellen, endast då är den tillförlitlig. Analysmodellen har medfört att det blir enklare att 
bedöma oberoendehot, detta upplever samtliga respondenter under intervjuns gång. 
 
Respondent E anser att komponenterna i analysmodellen är utformat utifrån relevanta perspektiv. 
Vidare är det tillämpningen av analysmodellen som avgör huruvida den är tillförlitlig eller inte. 
Respondenten menar att det beror på vem som använder den och hur mycket kunskap denne har 
om hur analysmodellen ska användas så att den tillämpas korrekt. 
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-”Låt oss säga att en för ung person eller en för oinsatt person på teamet som inte har alla 
kunskaper om det som har hänt exempelvis, det kräver ju att det är den ansvarige revisorn 
som gör en slutbedömning åtminstone, som har tillräcklig insyn.” -Respondent E  
 

Ett system krävs även runt omkring för att säkerställa tillförlitligheten av analysmodellen, för att 
säkerställa vad som finns att bedöma. Detta för att det inte ska hända att en kollega har gjort 
något som man själv inte vet om eller har fått information om. En annan synvinkel som 
respondent E nämner gällande analysmodellen är att revisorn inte alltid tänker på hur den 
uppfattas av tredje man. 
 

- “Sen utifrån det perspektivet i hur det uppfattas av någon annan. Jag kan ju ha gjort en 
fullständig bedömning och känner mig helt oberoende. Men någon annan kan uppfatta det 
på ett annat sätt. Ibland kan det nästan vinklas som att revisorn gjorde si eller så. Man kan 
ju ha en massa kontroller men det kanske inte framgår om det blir medialt eller så. Detta 
perspektiv måste man ha med sig, hur det uppfattas av andra och inte bara vad vi tycker 
rent faktamässigt som vet allting. Vissa bolag är ju känsligare än andra exempelvis.” - 
Respondent E 

 
Det finns alltså andra aspekter som bedömer hur hög tillförlitligheten är av analysmodellen 
menar respondent E, men att den har förenklat bedömningen av oberoendehot och är relevant 
utifrån hur den tillämpas och av vem den används av. 
 
Under intervjun ställdes frågan om respondenterna avböjt uppdrag på grund av att de upptäckt 
oberoendehot vid användning av analysmodellen. Enligt respondent B har vänskapshot varit den 
främsta orsaken till varför revisorn har avböjt ett uppdrag i samband med analysmodellen och 
medger att hen själv fått avböja uppdrag som varit kopplat till vänskapshot.  
 
Respondent E har också avböjt uppdrag i samband med tillämpning av analysmodellen. 
Oberoendehot har då upptäckts kopplat till anbudsförfrågningar kring att utföra rådgivning och 
driva projekt, projekten ligger nära områden som är för nära ledningsfunktionen eller den 
finansiella rapporteringen. Att agera i sådana områden kan vara riskabelt för oberoendehot menar 
respondent E då det är ett självgranskningshot som förekommer. 
 
”Denna typ av hot uppstår i sådant fall, vilket inom EU regelverket är otillåtet att agera i, då är 
det ett absolut förbud att upprätta redovisningsdokument. Exempelvis att upprätta 
årsredovisningshandlingar, vilket tidigare var tillåtet för små enheter i en global koncern och 
det är ju inte tillåtet alls nu. Så det har vi nekat ett antal gånger.” - Respondent E 

 
Respondent F har fått avböja klienter som krävt för mycket. Det kan handla om att företagen vill 
att revisorerna ska göra det mesta såsom rådgöra koncernredovisningen och årsredovisningen, 
vilket revisorn inte får menar respondenten. Vidare nämner hen att om kunden har svårt att förstå 
detta ger detta signaler om att företaget och byrån har olika värderingar och uppfattningar. Ibland 
krävs det att revisorn förklarar oberoendereglerna samt visar analysmodellen med de olika hoten 
för att skapa en förståelse hos klienten.  
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“Om företaget inte förstår resonemanget är det en viktig signal om att vi ska lämna. Ibland har 
jag löst det genom att säga till företagen att vi är revisorer sen har vi ekonomikonsulter i stan 
som kan fixa bokföringen till dig.” - Respondent F 

4.3 Revisorsrotationen  
Intervjuns sista område berör revisorsrotationen och hur respondenterna upplever att denna är 
till fördel, för att förstärka oberoendet och förhindra att långa relationer kan komma att påverka 
revisorns oberoende till klienten. Detta för att undersöka hur revisorerna upplever rotation som 
något viktigt och användbart för att klargöra en gränsdragning för oberoendet. Respondenternas 
svar var något olika, rotation ansågs vara bra rent teoretisk tyckte majoriteten, men i praktiken 
skulle det kunna finnas andra sätt för att hantera oberoendehot, som kan uppkomma i samband 
med långa relationer. Respondent B ansåg att rotationen kan vara bra i teorin, men rent praktiskt 
så finns det situationer som rotation kan vara endast till en nackdel för både revisor och klient. 
 
Respondent B menar vidare att hen upplevt revisorsrotationen som betydelselös då hen 
reviderade för en klient vars personal byts väldigt ofta. Eftersom nya personal tillkommer oftare 
än revisorn byts ut finns det ingen möjlighet att vänskapsband kan knytas mellan klienten och 
revisorn, hen var då den som hade mest erfarenhet i förhållande till personalen i företaget. Sådana 
företag som byter personal mer än vanligtvis är ett exempel på en situation där rotation 
nödvändigtvis inte bör genomföras. Respondent E var även inställd på att det inte alltid är 
nödvändigt med rotation och att det går att kontrollera ett sådan oberoendehot på andra sätt. 
 

-” Om man tänker sig att man har varit revisor i ett bolag en lång tid men ledningen är 
utbytt då kanske du inte har nått det hotet eller tvärtom att vi byter teamet löpande. På nåt 
sätt är inte alla i den långa relationen, det kanske går att jobba på flera olika sätt än att 
nödvändigtvis byta strikt hela tiden.” - Respondent E 
 

Respondent B, E och F anser att rotationen kan vara en nackdel snarare än en fördel utifrån ett 
kundperspektiv eftersom det kan vara kostsamt både i tid och resurser för klienterna att byta 
revisor. Förutsatt att det inte finns underlag för vänskapshot eller något annat hot mot oberoendet. 
Samtidigt till en nackdel för revisorn som är bekant med företaget vid granskning. 
Respondenterna poängterar att det inte behöver vara så detalj regelstyrt, att tillämpning av 
rotation kan göras utifrån en bedömning exempelvis. Principer kan även vara ett sätt att 
kontrollera långa relationer istället enligt respondent E. Tillsyn är något som behövs mer tycker 
respondent B för att kontrollera att revisorn gör det man ska och agerar på ett professionellt sätt 
snarare än att reglera genom rotation.  
 
En del byråer har även interna regler där revisorsrotationen genomförs för små företag och inte 
endast stora noterade bolag som det är lag på. Respondent D är revisor på en sådan byrå där hen 
berättar att det har striktare regler där, alla bolag oavsett om bolaget är noterat eller ett litet bolag 
så sker rotationer för dessa. Detta har byrån för att säkerställa att inga vänskapshot ska 
förekomma då det är lättare att skapa vänskapsband ju närmare ägaren revisorn kan komma, 
vilket är lättare i små företag. 
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“Egentligen är det ju så att ju mindre uppdraget är eller ju mindre bolaget är desto 
närmare sitter man ju familj om man uttrycker sig så eller ägarna som äger det. Då kan 
det ibland vara en utmaning och hålla sig på distans och säga att man är fri eller att man 
inte är oberoende av andra. Att skapa vänskapsband eller så. Det krävs bara på 
börsnoterade bolag men vi väljer att ha det även på små företag för att det finns chans att 
hamna i en vänskap situation ju närmare man kommer ägarna”- Respondent D 
 

Respondent C ansåg däremot att revisorsrotationen är opraktisk att tillämpa på mindre företag 
men att det absolut är till fördel för större noterade bolag. Respondent B var även inne på samma 
spår och menar att för många små företag är revisorn en trygghet och att byta revisor där ger 
ingen nytta. 
 

-”Jag tycker att det finns många mindre bolag där revisorn är den stora tryggheten för 
dem, då att tvinga dem att byta jag vet inte riktigt vad man skulle uppnå då liksom.”- 
Respondent B 
 

Respondent F anser inte heller att revisorrotationen är till någon fördel och istället menar att 
oberoendet är något revisorerna lever med hela tiden. Hen är tveksam över om man hade varit 
mindre oberoende ifall rotationsreglerna inte funnits, men påstår att detta är något som tiden får 
avgöra när man fått leva efter dessa regler ett tag och gör en utvärdering längre fram.  
 
“Man snurrar upp kunderna mellan revisorerna, och till vilken nytta egentligen? Ibland är det 
säkert bra, jag förstår hur man tänker men jag funderar också för mig själv om jag hade gjort 
en bättre granskning, jag tror inte det. “- Respondent F 

 
Respondenterna nämner även under intervjuns gång att det har diskuterats om att införa 
lagreglerad rotation för även mindre företag. Åsikter kring detta har därför uppmärksammats från 
respondenterna om huruvida nyttan av rotation för mindre bolag skulle upplevas om det behövs 
eller inte. För många ansågs det inte nödvändigt men för exempelvis respondents D:s byrå har 
detta ansetts nödvändigt då det har striktare regler än resterande byråerna.  
 
Respondent A:s intryck av rotationen var positiv, hen ansåg att ett rotationssystem behövs och 
är funktionell. Enligt respondent A är revisorsrotationen en trygghet och lätt att bli välbekant 
med. För en ny revisor kan denna var bra eftersom denne kan med kritiska ögon bli noggrannare 
i sin granskning. När man börjar bli bekväm som revisor kan det hända att revisorn inte är lika 
noggrann i granskningen och på så sätt är revisorsrotationen bra för att påminna denne också. 
 
Övriga viktiga aspekter som respondenterna tog upp under intervjuns gång berörde bland annat 
revisorsrotationen och dess krav i andra nordiska länder än Sverige. Respondent B var fundersam 
över hur man arbetar med rotationsreglerna där, då det kan skilja sig åt i de nordiska länderna 
utanför EU.  
 

-”De rotationsreglerna som vi har kring noterade bolag är ju gemensamma inom EU, men 
övriga kan vara lite spännande att följa upp faktiskt, just om det har fått någon effekt.” - 
Respondent B 
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4.4 Revisorer på olika marknader 
Vidare reflekterar respondent E kring vilken marknad en revisor befinner sig på samt vilket typ av 
bolag som de jobbar med. Det praktiska frågorna kan variera beroende på vilken marknad och typ 
av bolag det rör sig om, vilket kan påverka relationer mellan klient och revisor. 
 

-” Låt oss säga att vi är på en liten ort, det är ju klart att det blir avgörande om man har 
etablerat sig för att vara framgångsrik. Det är klart att det också kommer med en risk också 
i det här med relationer. Men jobbar man på en annan typ av marknad så har man andra 
frågor, det är väl att det är beroende av kontexten. Jag tror att det är det här perspektivet 
att det är väldigt lätt att göra sin egen bedömning, att tycka att jag är oberoende men hur 
ser någon annan på det. Per definition är det svårare att göra den bedömningen. ”- 
Respondent E 
 

Respondent menar vidare att det kanske inte är bra att konstant vara ängsliga och säga nej till 
klienterna beroende på vilken marknad revisorn jobbar på och vad för typ av bolag revisorn utför 
uppdrag för. Det kan kanske skada ryktet av byrån i vissa typer av marknader. Detta kan vara en 
annan viktig aspekt att undersöka gällande hur oberoendehot kan komma att påverkas i relationer. 

4.5 Empirisk sammanställning  
 

Byrå/ 
Respondent 
_________ 

Frågor 

BDO/ 
A 

PWC/ 
B 

Privat 
egen 
byrå/ 

C 

PWC/ 
D 

PWC/ 
E 

E&Y/ 
F 

Definition av 
oberoende 

Objektiv Tredje mans 
uppfattning 

Opartisk, 
tredje mans 
uppfattning 

Ska kännas 
moraliskt 
rätt 

Självständighet Vad revisorer 
får och ej får 
göra enligt lag 

Upplevt problem 
med oberoende i 
förhållande till 
klienten 

Nej, men 
köpsug 
kan uppstå 

Klienter som 
ställer högre 
krav 

Nej Nej Vid olika åsikter Klienten tror 
att revisorn 
ska göra mer 
än hen får 

Upplevda hot mot 
oberoendet 

Nej Vänskapshot Nej Nej Självgransknings
hot 

Klienter som 
krävt för 
mycket  

Förslag på 
ytterligare 
förebyggande av 
oberoendehot 

Nej Nej Nej Nej Mer fokus på 
bedömning- & 
kulturperspektiv 

Nej 

Har analysmodellen 
förenklat 
bedömning av 
oberoendehot? 

Ja Ja Ja Ja Till viss del, 
beror på 
användaren 

Till viss del, 
beror på 
användaren 
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Avböjt uppdrag 
vid användningen 
av 
analysmodellen 

Nej Ja Nej Nej Ja Ja 

Är 
revisorrotationen 
till fördel för att 
förstärka 
oberoendet? 

Ja Till viss del Opraktiskt i 
mindre 
byråer 

Ja Till viss del Nej 

Tabell 2: Översikt över den empiriska sammanställningen. 
 
I tabell 2 ges en översikt över respondenternas svar för det centrala intervjufrågorna som utgör en 
viktig del för den empiriska slutsatsen. Vidare kommer respondenternas svar diskuteras 
tillsammans med den teoretiska delen i kommande kapitel.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                     39 
 

5. Analys 
_______________________________________________________________________ 
I detta avsnitt analyseras och kopplas det empiriska materialet samman med rapportens 
teoretiska referensram.   
_______________________________________________________________________ 

5.1 Definition av oberoende 
En viktig grundsten i gränsdragning kring revisorns oberoende är hur revisorerna definierar och 
tolkar oberoendet, det är viktigt att förstå innebörden av att vara oberoende för att kunna agera 
som det, vilket inte alltid är lätt. Respondenternas definition av oberoende berörde objektivitet, 
integritet och bland annat hur tredje man upplever oberoendet. Eklöv (2019) menar vidare att det 
finns två sidor av oberoendet, det faktiska som kopplas till respondenternas uppfattning av 
oberoendet. Den andra sidan är det synliga oberoendet vilket bygger på hur andra upplever 
revisorns oberoende i förhållande till klienten. Utifrån ett revisorsperspektiv, det faktiska 
oberoendet, uttrycker respondent B att oberoendet genomsyrar ett objektivt tankesätt. Vid 
bedömningar ska en revisor vara objektiv och neutral samtidigt som tredje man ska uppleva 
revisorn som oberoende i förhållande till klienterna. Vidare menar Diamant (2004) att 
definitionen av oberoende kommer numera i uttryck som självständighet, objektivitet och 
opartiskhet, detta innebär att vara självständig i förhållande till klienten vilket respondent E 
uttrycker sin definition av oberoende som. Självständighet är en viktig egenskap för att agera 
som oberoende enligt respondent E. Hen menar att som revisor ska man inte ha en 
beroendeställning till ägare, ledning eller andra intressenter. Definition av oberoendet kommer 
även i uttryck som att vara ansvarsfull, objektiv och ärlig (Vanasco, Skousen & Santagato, 1997).  
Respondenterna upplever just det att vara ansvarsfull är viktigt, att förhålla sig till regelverken 
som finns och vara ärlig vid bedömningar för oberoendeställningen. Respondent E belyser även 
integritet som definierar oberoendet, hen menar att som revisor ska man ha integritet i sina 
bedömningar och slutsatser. IAPC definierar även oberoendet som förmågan att verka fri samt 
vara fri från intressen som är tänkbara, för att detta kan skada revisorns objektivitet och integritet 
i bedömningar som revisorn tar. IAPC definierar detta bland det yrkesetiska riktlinjerna och 
menar att objektivitet och integritet är två viktiga egenskaper för att agera oberoende. 
 
En annan synvinkel som uppmärksammades från respondent D var just att gå på “magkänslan”, 
när en själv känner att ett oberoende finns är även det ett tecken på att oberoendet finns där. Detta 
grundar sig i vad som anses som moraliskt rätt, vad som känns rätt och fel signaleras även till 
tredje man menar respondenten. Blandon & Argiles (2015) beskriver även att huvudsyftet i att 
vara oberoende är just det att ha förmågan och viljan att förhindra partiskhet och att revisorn 
utför ärlig rapportering i sitt uppdrag. Respondenternas faktiska oberoende skiljde sig därför åt i 
vilket perspektiv de såg definitionen utifrån. Alla respondenter var dock eniga om att ett objektivt 
tankesätt är ett viktigt krav för att agera oberoende i uppdrag.  
 



 

                                     40 
 

5.3 Revisorsrotation 
Revisorsrotationen tillämpades i Sverige 2016 vilket innebär att den inte har använts av revisor 
i lika lång utsträckning som i andra länder. Detta uppmärksammades även vid intervjun av 
respondenterna, de hade olika åsikter kring huruvida rotation av revisorer alltid är tillämpligt 
beroende på vilket uppdrag de har. Respondent B har varit med om att rotationen varit 
betydelselös exempelvis när hen reviderat åt ett bolag vars personal byts ut väldigt ofta under 
revisionsperioden. Hen menar att detta inte skapar någon grund för att vänskapsband kan knytas 
mellan hen och de anställda i bolaget. Vid sådana situationer är rotationen inte alls till någon 
nytta. I teorin menar respondenten att den kan vara bra men inte alltid i praktiken. Teoretiskt sett 
innebär revisorsrotationen enligt FAR (2021) att revisorer ska rotera med jämna mellanrum för 
en klient för att förhindra att vänskapsband ska bildas, detta kan förekomma vid exempelvis 
långa relationer. Revisorsrotationen är lagreglerad för börsnoterade företag och är i syfte att 
förhindra vänskaps- och egenintressehotet (FAR, 2021). Om det inte finns ett hot för egenintresse 
och vänskapshot menar respondent B att den inte tillför någon mening. Detta kan kosta både tid 
och resurser för klienten menar Respondent B, E och F. Oavsett om det inte utgör ett hot så måste 
revisorn bytas ut eftersom det är lag på detta, det utförs även tillsyn över revisorer i 
revisionsbyråerna från finansinspektionen enligt lag (2016:429) om tillsyn över företag med 
allmänt intresse i fråga om revision. Detta för att säkerställa att de följer revisorsrotation. Skulle 
det visa sig att en revisor haft uppdrag för en klient i noterade företag i mer än 10 år innebär det 
att revisorn brutit mot lag (Finansinspektionen, 2019). 
 
Utifrån ett revisorsperspektiv menar respondent E att det kan vara en nackdel för revisorer att 
byta för ofta eftersom revisorn är bekant med företaget, då går det effektivare att granska och 
revidera klienten om hen gjort detta länge. Förutsatt att det inte skapat några nära relationer. 
Respondenterna menar generellt att det inte behöver vara så detaljregelstyrt och att rotation kan 
göras efter bedömning och principer om det skulle behövas en rotation eller inte, i samband med 
att revisorn upptäcker hot mot oberoende vid långa relationer. Respondent B tillägger att tillsyn 
behövs mer genom att kontrollera att revisorn fullföljer sina skyldigheter, snarare än att reglera 
genom strikt rotation. 
 
Respondent F menar vidare att hen är tveksam om hen själv skulle vara mindre oberoende eller 
om granskningen skulle blivit mindre bra om revisorsrotationen inte hade funnits. Enligt Bobbie 
W och Quinton (2011) visar det sig i deras studie att rotationen inte ökar kvalitet i granskningen 
för börsnoterade företag. Vidare har det undersökts och visat sig att revisorsrotationen inte har 
visat någon effekt eller förändring av oberoende, för den avgående revisorn vid en 
revisorsrotation (Horton, Livne & Pettinicchio, 2021). 
 
Respondenterna upplever för övrigt att revisorsrotation är lämplig för att förhindra att långa 
relationer kan komma att hota revisorns oberoende. En del byråer har dock striktare regler där 
reviorsrotationen utförs även på mindre företag som inte är noterade. Respondent D arbetar 
exempelvis i ett sådant företag, hen menar att det är lättare att skapa vänskapsband i mindre bolag 
eftersom revisorn oftast kommer i kontakt med ägare och ledningen i sådana företag, därför har 
de interna rotationsregler för även små företag. Respondent B ansåg dock motsatsen, att 
revisorsrotationen inte är till fördel i mindre bolag eftersom revisorn oftast är en stor trygghet för 
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dem, att tvinga byta revisor blir endast en nackdel för dem. Tidigare studier har dock bevisat att 
rotation av revisorer är det enda sättet att säkerställa ett oberoende hos en revisor (Wang & Tuttle, 
2009). Enligt Junaidi & Hartono (2016) visar studien på att självständighet förstärks vid en 
revisorsrotation, vilket de definierar som mental styrka och att inte påfrestas vid en granskning. 
Revisorsrotationen stärker såvida oberoendet och ökar kvalitet vid revision. Men enligt 
respondenterna i denna studie finns det nackdelar, i hur rotationen påverkar arbetssättet för 
revisorer samt förhållandet till klienten och dess upplevelse av en rotation. 
 
En annan aspekt som respondent E uppmärksammade om, var huruvida rotationsreglerna skiljer 
sig åt inom Europa och utanför EU, svenska rotationsregler är gemensamma inom EU och därför 
är det intressant och se andra länders rotationsregler. Internationella rekommendationer för 
oberoenderegleringar är en central del för alla länder inom EU men kan skilja sig åt inom vissa 
delar, detta kan göra att det försvårar för intressenterna att veta om revisorerna uppnår lika hög 
grad av oberoende, inom olika delar av Europa också (EU kommissionen, 2002). Respondent E 
går in i samma spår att graden av oberoende kan variera var i världen man befinner sig i. 
Rotationsregler som har sin grund i att förstärka oberoendet vid långa relationer påverkar hur 
högt oberoende en revisor har vid ett uppdrag. För att skapa ett mer likt konkurrensvillkor är 
arbetet kring att ta fram gemensamma principer högt prioriterat enligt EU revisionskommittén. 
Gemensamma principer skapar såvida även gemensamma konkurrensvillkor för att erbjuda 
revisionstjänster inom samma marknad, samtidigt ligger det i att förstärka allmänhetens 
förtroende med ett allt mer internationellt gemensamt krav för oberoendet (EU kommissionen, 
2002). 

5.4 Revisorns oberoende utifrån analysmodellen/ oberoendehot 
I empirin framkommer det att samtliga revisorer använder sig utav analysmodellen på respektive 
byrå för att säkerställa sitt oberoende. Enligt FAR (2011) ska revisorn testa sitt oberoende inför 
varje uppdrag, men även pröva befintliga uppdrag ifall en ny situation som påverkar oberoendet 
uppstår. Anledningen till detta är att få revisorn att agera tillförlitligt och det är dess skyldighet att 
undersöka ifall hen kan genomföra uppdraget utan att det förekommer omständigheter som kan 
rubba förtroendet för revisorns oberoende (Moberg, 2014). Alla respondenter tyckte att 
analysmodellen är tillförlitlig, men respondent E menar även att det beror på användaren av 
modellen. Det krävs att personen har kunskap om analysmodellen för att den ska tillämpas korrekt.  
 
Respondenterna berättar om de olika oberoendehoten som de själva har varit med om eller som är 
vanligt förekommande bland kollegorna. Ett av de vanligaste hoten är vänskapshot menar 
respondent B och hen påstår att hen själv har fått avböja uppdrag som varit kopplad till 
vänskapshot. En annan vanlig förekommande situation där respondenterna upplevt hot mot 
oberoendet är när klienterna vill rådgöra och driva projekt, som ligger nära områden som är för 
nära ledningsfunktionen eller den finansiella rapporteringen. Att agera i en sådan situation kan 
vara riskabelt för oberoendet. De flesta revisorer påpekar att de givetvis vill hjälpa sina klienter så 
gott det går, men måste ta avstånd när detta krävs för att bibehålla sitt oberoende. Detta kan 
kopplas till Bazerman och Moore (2001) artikel, där det nämns att det kan vara motstridigt för 
revisorer att motstå enkla rådgivningar då hen självfallet vill behaga det granskade företaget. 
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Respondenterna har även när det rört sig om enklare rådgivningar stått på sig gentemot klienterna, 
även om det har varit motstridigt.  
 
För att förhindra vänskapshot som kan uppstå när det utförs revision under en lång period för ett 
och samma företag har revisorsrotationen införts. Syftet är att förhindra vänskaps- och 
egenintressehot, eftersom det kan resultera i att en relation byggs upp mellan klienten och revisorn. 
Om en personlig relation mellan klienten och revisorn skulle uppstå, lär revisorns inställning börja 
sympatiseras med klientens intressen. Om en revisor har haft samma klient under en lång tid ökar 
risken att det uppkommer vänskapshot (FAR, 2011). Enligt Schilder (1992) kan revisorns 
professionella och kritiska agerande vissna bort om relationen till klienten pågår i många år. 
Anledningen till detta är att revisorn får förtroende för sin klient. Trots detta var det några av 
respondenterna som ansåg att revisorsrotationen inte var till någon fördel. En av respondenterna 
upplever revisorsrotationen betydelselös och påstår att möjligheten till vänskapshot i dennes 
arbete inte existerar, eftersom klientens personal oftast byts ut och möjligheten till att ett starkt 
vänskapsband knyts mellan revisorn och klienten inte finns. Företag som byter personal mer än 
vanligt är ett exempel på en situation där rotation nödvändigtvis inte bör genomföras, menar 
respondenten. Gällande revisorsrotationen har ett stort fokus lagts på att långa relationer med 
klienterna skapar vänskapshot men ingen information om det respondent B menade. Även om ett 
företag byter personal kan revisorn inte bortse från rotationsreglerna. Syftet är inte bara att hindra 
vänskapshotet utan även egenintressehotet. Egenintressehotet uppstår när revisorn har ett 
ekonomiskt intresse i klientens verksamhet. Har en revisor utfört revision åt en och samma klient 
under en lång period, leder detta till att revisorn har mycket information om verksamheten och 
därmed är syftet också att förhindra detta.  

5.5 Yrkesetik och moral   
En revisor ska agera utifrån god revisorssed och etiskt. Situationer som är etisk osäkra kan 
skapa problem och därför bör sådana omständigheter undvikas. Begreppen oberoende och 
förtroende är något som revisorer alltid ska tänka på för att avstå från sådana situationer 
(Cassel, 1996). Under intervjuerna ger revisorerna exempel på scenarier där oberoendet kan 
komma att hotas, en del har själva varit med om dessa situationer. Sådana omständigheter är 
vanligt förekommande inom denna yrkesgrupp men skickligheten ligger i att handskas med 
de. En sådan simpel sak som att klienter ibland kan komma att kräva mer från revisorerna än 
vad som är acceptabelt, detta kan börja sätta igång ett ifrågasättande från revisorernas sida. 
Respondent F nämnde att det redan under ett tidigare skede under uppdragen kunde märka 
ganska snabbt ifall en klient förväntade sig mer än vad de borde från revisorerna. Hen nämner 
att en del klienter kan vid somliga tillfällen ha svårt att förstå att en revisor vid vissa 
omständigheter, inte kan rådgöra precis om allting. Respondenten har vid sådana 
omständigheter väglett klienterna till ekonomikonsulter som kan hjälpa klienterna med de 
frågor som revisorn inte kunnat hjälpa till med. På så sätt har respondenten agerat ansvarsfullt 
dels för att skött det etiska dilemmat på rätt sätt, men också försökt vägleda klienterna och 
således på ett ansvarsfullt sätt försökt förklara vad dem själva, revisorerna, och vad 
ekonomikonsulterna kan hjälpa till med enligt 21 a § b RevL. Revisorn har inte endast viftat 
bort klienten och dess frågor när denne har ställts inför osäkra situationer. Enligt Horton, 
Livne & Pettinicchio (2021) tillåts det att revisorer tar egna beslut kring oberoendefrågan men 
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att det är medvetna om att situationen inte kommer att äventyra deras professionella beteende. 
Med detta sagt kan revisorer ibland agera efter oberoende som tolkats i dennes sinne och har 
en påverkan i det beslut det tar kring oberoendet. Hur en revisor handskas i en viss situation 
är huruvida denna uppfattar oberoendet. 

5.6 Revisorer på olika marknader 

Den avslutande frågan som ställdes till respondenterna berörde övriga viktiga aspekter som bör 
uppmärksammas för vidare forskning. Exempel huruvida regler bör tydliggöras eller om fler lagar 
bör tillkomma för att tydliggöra gränsdragningen för oberoendet. Respondent E reflekterade 
vidare på att marknader och typ av bolag är något som kan påverka en relation mellan klienten 
och revisorn. Hen menar vidare att oberoendehot kan uppstå lättare eller mer sällan beroende på 
vilken marknad eller bolagstyp det rör sig om. Relationer mellan klienten och revisorn kan 
påverkas på olika sätt. Om en revisor på en byrå ständigt säger nej till en klient kan detta komma 
att skada ryktet om byrån, på en viss marknad.  
 
Respondenten gav vidare exemplet om byrån befinner sig på en liten ort och har etablerat sig för 
att vara framgångsrikt, att detta kan vara riskabelt för byråns eller revisorns rykte i hur man 
hanterar relationer mellan klient och revisor. Enligt Quick och Rasmussen (2005) visade det sig 
att det är lättare att skapa nära relationer på mindre marknad och därför kan det finnas skillnader i 
hur revisorer upplever oberoendet, beroende på vilken marknad det rör sig om. Självständighet är 
därför något som uppmärksammas mer i små marknader. Samtidigt är det lättare att det skapas 
rykten på en liten marknad eftersom det inte finns många klienter där. Det finns således olika 
sorters av frågor beroende på marknad och typ av bolag som avgör hur svår bedömningen är, för 
att definiera sig som oberoende eller inte i ett uppdrag. Trots strikta regler kring oberoendet finns 
det områden som är tveksamma för att bedöma ett oberoende. Det finns både regler och principer 
som är tydliga anser respondenterna och både självständighet och opartiskhet är något som alla 
respondenter är medvetna om. Enligt 20 § RevL tydliggörs denna, att alla uppdrag som revisorn 
utför ska hen uppträda opartisk och självständig. Revisorn ska i de fall det inte går att vara opartisk 
eller självständig avstå uppdraget enligt 21 § RevL. 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att samtliga revisorer är säkra i sitt oberoende och är 
medvetna om vikten att agera ansvarsfullt gentemot klienten. Självklart är en god relation mellan 
revisorerna och klienten något som ska eftersträvas men den goda relationen ska inte leda till att 
revisorn kringgår de regler och principer som existerar kring oberoendet. Klienter som förväntar 
sig konsultation av revisorn som senare ska granska bidrar till situationer där 
gränsdragningsproblematik uppstår. Enligt respondenterna är detta vanligt förekommande och 
därför är de måna om att ständigt ha sitt oberoende i åtanke och reflekterar över hur sådana 
incidenter kan hanteras på bästa möjliga sätt. Därmed kan det fastslås att revisorns oberoende är 
något som genomsyrar revisorns vardag varje dag och denna studie har bidragit med att förstärka 
detta faktum. 
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6. Slutsats 
Syftet med studien var att undersöka gränsdragningen kring revisorns oberoende och dess 
påverkan på yrkesrollen. Genom studien har det visats sig att revisorns oberoende är en bred 
fråga och kan definieras på en mängd olika vis. Oberoendet är något revisorerna konstant lever 
med, inte bara på arbetsplatsen utan även privat. Det är något som ska sitta i “ryggmärgen” och 
något som ska finnas i åtanke under varje uppdrag och under varje kontakt med klient. Under 
intervjuerna märktes en skillnad mellan respondenterna med lång erfarenhet och en kortare 
erfarenhet. Revisorer med längre erfarenhet tenderar att dra en tydligare gränsdragning kring 
oberoendet än de revisorerna med kortare erfarenhet. De gav tydligare och nyanserade svar än 
de med kortare erfarenhet. Upplevelsen av oberoende uttrycks utifrån olika perspektiv. 
Oberoendet är lagreglerad och är ett generellt perspektiv att se oberoendet ifrån, som alla 
revisorer följer och innehar kunskap om. Utifrån lag och principer är egenskaper som 
objektivitet, integritet och självständighet viktigt att besitta för att anses som oberoende.  
 
Generellt anses lagar och principer tydliga och inga tveksamheter kring detta nämndes. Dock 
upplevdes det för detaljregelstyrt inom vissa regleringar och det kan ge flera nackdelar än 
fördelar och istället komplicera ett effektivt arbetssätt för revisorer. Detta uppmärksammades 
framförallt inom revisorsrotationen som enligt tidigare studier är i förebyggande syfte, att 
förhindra oberoendehot i långa relationer mellan klient och revisorn. Undersökningen av 
revisorsrotationens betydelse och nytta för att förebygga oberoendehot samt att identifiera sig 
som oberoende eller inte, visade sig vara relevant rent teoretisk för respondenterna men inte i 
lika stor utsträckning praktiskt. Revisorsrotationen har upplevts för detaljregelstyrd och att 
tillämpa revisorsrotationen inför varje uppdrag för börsnoterade bolag är inte alltid det optimala 
sättet. När ledningen byts ut i bolag i snabbare takt än revisorn ska rotera föreligger det inte 
underlag för att vänskapsband kan skapas och hot är inte förekommande, därmed är det endast 
kostsamt för klienten och tidskrävande för den nya revisorn att tillämpa en rotation vilket 
komplicerar och medför att revisorns arbete blir mindre effektivt.  Tillsyn och principer är till 
mer nytta än regler vid sådana uppdrag, för att bedöma om revisorn är oberoende eller beroende 
i ett visst uppdrag. Mer reglering kring oberoendet är inte något som krävs. Det finns tillräckligt 
tydliga regler och principer som ska tillämpas. Tillsynen av de mindre byråerna var något som 
uppmärksammades. Det medgavs att de mindre byråerna bör granskas i större omfattning då det 
är enklare för dem att skapa relation med ledningen, eftersom de inte påverkas av 
revisorsrotationen. Därmed påverkas de inte i samma utsträckning av reglerna som ett större 
företag. Utifrån ett etiskt och moraliskt perspektiv av det faktiska oberoendet, tar revisorn vidare 
beslut utifrån oberoende som sitter i sinnet. När ledningen byter personal i snabbare takt än 
revisorn roterar, är revisorn mentalt oberoende men enligt lag är revisorn inte oberoende. 
Situationer där etik, moral och lag krockar, ger inte revisorn chans att utföra sitt jobb effektivt. 
Vilket är ett problem där gränsdragningen för oberoendet påverkar revisorns yrkesroll. 
 
Analysmodellens är både funktionell och enkel att tillämpa samt underlättar för att upptäcka 
oberoendehot inför och under ett uppdrag, den uppfyller således sitt syfte. Dock noterades kritik 
av analysmodellen där det påstås att användaren av den bör besitta tillräcklig kunskap för att den 
ska medföra nytta. Revisorerna har upplevt problem då kollegor tillämpat analysmodellen på ett 
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sådant sätt som kommit att påverka revisorns arbete genom att denne varit tvungen att kliva av ett 
uppdrag, detta medförde även att arbetssättet blev ineffektivt.  
 
Avslutningsvis kan det konstateras att det inte finns ett upplevt större problem med 
gränsdragningen kring oberoendet från respondenternas synvinkel. Dock finns det en tydlig 
indikation på att revisorer med en längre erfarenhet inom branschen är säkrare inom sin 
oberoendeställning än de med mindre erfarenhet. Revisorer med en längre erfarenhet känner sig 
trygga i sitt oberoende och upplever inte på något vis osäkerhet kring det. Revisorns oberoende 
kan upplevas som ett känsligt ämne, detta märktes tydligt i början av studien när sökandet efter 
respondenter sattes igång, men även under intervjun undveks enstaka frågeställningar att besvaras. 
En del frågor är känsligare än andra och därför kan kanske vissa svar inte vara fullt ut 
sanningsenliga, detta har beaktats under intervjuns gång.  
 
Oberoendet påverkar revisorns yrkesroll kontinuerligt. I vilken utsträckning revisorn är oberoende 
inför varje uppdrag, ska inte bara undersökas innan själva uppdraget utan även under pågående 
uppdrag ifall det uppstår en omständighet som kan komma att hota oberoendet samt i vissa lägen 
kommunicera detta med kollegor. Klienter som inte förstår innebörden av revisorns oberoende är 
inte ovanligt förekommande, vilket även det påverkar revisorns yrkesroll på ett sätt som bidrar till 
att denne behöver kartlägga för klienten om detta, bland annat frågor som berör begränsningen 
gällande konsultation med en klient som sedan ska granskas. Ett sätt för att undvika att vissa 
former av hot mot oberoendet uppstår, såsom vänskapsrelationer mellan revisorn och klienten, 
måste revisorn anpassa sig till en rad regler som exempelvis revisorsrotationen, vilket i vissa fall 
kan komplicera arbetssättet. I denna studie har det framkommit att alldeles för detaljerade regler 
inte alltid är en fördel för revisorns yrkesroll.  

6.1 Studiens bidrag 
Gränsdragningsproblematiken i den utsträckningen revisorn kan ge konsultation för klienter utan 
att hamna i en situation som kan leda till att oberoendehot uppkommer, har undersökts och bidragit 
studien med att en sådan gränsdragningsproblematik förekommer men är inte ett större problem 
för studiens respondenter. Studien har vidare bidragit med ett förtydligande kring områden för 
oberoende regleringar som komplicerat, försvårat eller givit fler nackdelar än fördelar för revisorer 
att utföra sitt arbete. Revisorernas uppfattning om regleringar och dess nytta i arbetsvardagen har 
undersökts i denna studie, samt ett försök om att tydliggöra definitionen kring oberoendet genom 
att jämföra tolkningar från lag, principer, tidigare studier och revisorns definition. 
Analysmodellen, revisorsrotationen är två centrala verktyg som undersökts om dess nytta och 
tillämpning. Både praktiskt och teoretiskt under studiens gång, detta för att få en djupare förståelse, 
om de två “verktygen” förenklar eller försvårar för revisorer att dra en gränsdragning för 
oberoendet. Syftet med studien var såvida att undersöka hur deras yrkesroll påverkas av olika 
regleringar och för oberoendet. Studiens bidrag ämnar en djupare förståelse för hur revisorer i 
Sverige upplever oberoenderegleringar och principernas nytta i deras yrkesroll, som i tidigare 
studier inte anses ha framkommit särskilt djupgående.  
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7. Framtida forskning  
I Sverige är oberoendefrågan hårt reglerad och därför hade det varit intressant att undersöka hur 
det ser ut i andra mindre reglerade länder. En framtida forskning skulle därför kunna innebära att 
det görs en jämförelse mellan Sverige och ett mindre reglerat land för att se hur stor påverkan 
regleringen har. Ett annat intressant forskningsområde är samma titel som vår studie fast ur ett 
klientperspektiv. I studien har det utgåtts från revisorernas perspektiv eftersom fokuset var där, 
men det har slagit oss att klienternas uppfattning om oberoendet också har en betydelse. När 
revisorerna berättade om sina eller kollegornas upplevelser märktes det ganska tydligt att vissa 
klienter inte hade så mycket kunskap kring ämnet. Under vissa omständigheter förväntade 
klienterna sig att få hjälp med sådant som kan trigga igång ett hot mot oberoendet och detta var 
något de själva inte förstod. Det hade därmed varit intressant att veta hur mycket information och 
kunskap de har inom ämnet och hur de tolkar oberoendefrågan.  
 
En annan fråga som uppmärksammades för vidare forskning, var hur frågor kring oberoendet kan 
skilja sig åt beroende på vilken marknad en revisor befinner sig i och vilken typ av bolag denne 
utför revision för. Ett intressant område att forska kring, eftersom detta var något som stack ut i 
det empiriska underlaget, är huruvida en revisor tänker kring oberoendet i olika typer av 
marknader samt olika typ av bolag de utför uppdrag för. Konsekvenser av att säga nej till en klient 
som uppmärksammades under denna studie, kan komma att påverka en byrås rykte exempelvis. 
På så sätt är det intressant att veta vilka frågor det rör sig kring i olika marknader och hur det 
skiljer sig åt att ta svåra beslut kring oberoendet. 
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9. Bilagor: 
 
Bilaga 1. Intervjufrågor 
 
Inledning:  

1. Kort presentation om dig, namn, ålder, erfarenhet osv. 
2. Hur länge har du varit auktoriserad/ godkänd revisor? 
3. Hur många klienter utför du uppdrag för? 

 
Oberoende:  

4. Hur definierar du begreppet oberoende? 
5. Har du tidigare upplevt ditt oberoende i förhållande till klienten som ett problem?  
6. Kan du ge ett exempel på en sådan situation, där oberoendehot kan förekomma? 
7. Vilka är de svåraste oberoende hoten som du tidigare har mött i din roll som revisor och 

hur hanterade du en sådan situation?  
8. Har du upplevt svårigheter med att hålla en bra relationen till kunden men samtidigt 

förhålla dig till regelverket?  
9. Har du ett exempel på hur dessa svårigheter hanteras? 
10. Har du förslag på hur man kan förebygga oberoendehot ytterligare idag? (Bör det komma 

fler lagar osv.) 
11. Har den nya revisorslagen som kom 2001 förenklat eller försvårat situationen att hantera 

oberoendehotet? Hur har den förenklat/försvårat situationen? 
 
Analysmodellen:  

12. Hur ofta används “Analysmodellen” hos er byrå?  
13. Vilka problem har ni stött på vid användning av analysmodellen? 
14. Anser du att den är ett tillförlitlig när det gäller att kontrollera oberoendet? 
15. Har analysmodellen förenklat eller försvårat din möjlighet att bedöma oberoendehot? 
16.  Har du vid något tillfälle avböjt ett uppdrag på grund av oberoendehot enligt 

analysmodellen? Om ja i vilken situation gällde detta? 
 
Revisor Rotationen 

17. Anser du att revisorrotationen är till fördel för att förstärka oberoende? 
18. Behövs det ett rotationssystem för revisorer tycker du? fördelar/ nackdelar? 

 
Avslut: 

19. Tycker du att det fattas någon väsentlig fråga eller en annan viktig aspekt som vi bör  
uppmärksammas i intervjun? 
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Bilaga 2: Samtyckesblankett 
 
Information och samtyckesblankett  
Vi är två tjejer, Sandy Hanna och Hulya Karatas, som skriver C-uppsats om revisorns oberoende 
och gränsdragningsproblematiken. Vi vill få en bredare uppfattning om hur revisorer ser på 
oberoendet och gränsdragningsproblematiken samt hur de använder analysmodellen och andra 
verktyg. Intervjun kommer att ta cirka 30–40 minuter och kommer efter ert samtycke att spelas in 
för lättare bearbetning. Vi vill också vara noga med att poängtera att inga obehöriga kommer ta 
del av inspelningen och ni är självklart anonyma, både som person och byrå. Innan publicering av 
uppsatsen kommer ni om önskemål finns, kunna ta del av tolkningen av era svar. 
 
Tack för er medverkan som är till stor hjälp vid uppsatsskrivandet!  
 
Samtyckesblankett  
Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att bli intervjuad. 
  
Ort och datum: _______________________________ 

Namnteckning: _______________________________ 

Namnförtydligande: ___________________________ 
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Bilaga 3: Analysmodellen 

 
Källa: FAR, 2016, sid. 3 
 
 


