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Sammanfattning

Uppsatsens syfte är att undersöka om det finns stöd för hypotesen att företagare i allmänhet 

upplever att den mindre revisionsbyråns revisor i högre utsträckning tillmötesgår krav och 

önskemål från klienten, är lättare att påverka och upplevs stå närmare klientens intresse än 

statens och utifrån dessa kriterier kan anses vara mindre oberoende. Detta betyder att 

uppsatsen utgår från företagens perspektiv. Uppsatsen bygger på ett antal uppställda 

frågeställningar och dessa är bland annat: Hur oberoende är en revisor enligt företagen? 

Stämmer det att en liten revisionsbyrå anses vara mer tillmötesgående gentemot sina klienter 

än en stor byrå? Föredrar företagen att anlita en stor eller en liten revisionsbyrå eller är 

storleken utan betydelse?  

Den uppställda hypotesen verifieras eller falsifieras genom en kvantitativ enkätundersökning 

som kompletteras med två kvalitativa intervjuer. Både enkätundersökningen och intervjuerna 

görs med slumpmässigt utvalda publika och ickepublika aktiebolag i Stockholms län. 

Uppsatsen grundar sig i agentteorin, analysmodellen och aktuella lagar som beskriver 

revisorns roll och betydelsen för en revisor att hålla en oberoendeställning gentemot sin 

klient. 

Trots att de flesta av de tillfrågade företagen upplever att de kan diskutera med och/eller 

påverka sin revisor menar företagen att revisorn visar prov på oberoende. Av de företag som 

har erfarenhet av både små och stora revisionsbyråer upplever drygt hälften att den mindre 

byrån är mer tillmötesgående och mer personlig. Storleken på revisionsbyrån verkar vara av 

mindre betydelse för de tillfrågade företagen, det är snarare tillgång eller avsaknad av resurser 

som är av vikt då små revisionsbyråer sällan har tillräckligt med resurser för att kunna bistå 

stora företag. Samtliga företag menar att revisorn finns där för att hjälpa företaget och en 

majoritet menar att revisorns intresse ligger närmast företagets. Slutligen har 

undersökningarna som gjorts visat att den uppställda hypotesen inte kan verifieras då knappt

en tredjedel av de undersökta företagen har tillräckliga erfarenheter för att kunna besvara 

huruvida den ställda hypotesen är sann eller inte. Samtidigt kan hypotesen inte heller 

falsifieras då mer än hälften av dessa faktiskt ger den stöd.    
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Kapitel 1- Inledning 

Detta avsnitt inleds med en bakgrundsbeskrivning kring ämnet och följs av en 

problemställning. Därefter presenteras ett antal frågeställningar och sedan formuleras 

uppsatsens syfte. Slutligen görs vissa avgränsningar.  

1.1 Bakgrund                                                                                                                                                                 

Sedan 1983 har alla aktiebolag i Sverige revisionsplikt vilket innebär att en kvalificerad 

revisor måste kontrollera bolagens redovisning.1 En revisors uppgift är på många sätt svår då 

det enligt lag krävs att revisorn agerar opartiskt, självständigt och objektivt vid sina uppdrag. 

Revisorns roll försvåras av att det faktum att det är företagen som själva utser och betalar en 

revisor för att utföra en granskning av företaget. Är företagen missnöjda finns det möjlighet 

att byta ut revisorn mot en annan som bättre tillgodoser företagets önskemål.

Lika länge som revision existerat lika länge har också debatten kring revisorers oberoende 

pågått. Näringslivets ökade komplexitet samt kapitalplacerares och intressenters stora behov 

av tillförlitlig ekonomisk information om företagen har lett till allt livligare debatter kring 

oberoendekravet. Dessutom har utredningar kring behovet av skärpta krav på detta område 

ökat. Detta är något som inte bara sker i Sverige utan även internationellt.2

Den 1 januari 2002 trädde den nuvarande revisorslagen i kraft. Lagens syfte är att ge 

vägledning om hur den principbaserade metoden för att hantera frågor kring revisorns 

opartiskhet och självständighet ska tillämpas. Metoden kallas för ”analysmodellen”. Med 

hjälp av denna modell kan revisorn analysera eventuella hot mot objektiviteten och därefter 

minska eller eliminera dessa hot.3  Sverige är det första landet i världen som lagfäste 

analysmodellen för prövning av revisorns opartiskhet och självständighet.4 Inför varje nytt 

uppdrag en revisor ställs inför samt då det uppkommer nya omständigheter i ett redan 

pågående uppdrag ska revisorn analysera huruvida det förekommer några hot som kan rubba 

dennes oberoende. I lagen finns fem typsituationer angivna då revisorn ska avböja eller 

avsäga sig uppdraget. Dessa är egenintressehot, självgranskningshot, partställningshot, 
                                                
1

http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00004/Beg_ran_om_utredning__4498a.pdf)
Justitiedepartementet, Stockholm, 2005-06-22, Begäran om översyn av revisionsplikten, s. 2 2008-05-12 13.24
2http://www.farsrs.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR/OM_BRANSCH/GOD_REVISORSSED/FAR%20ANALYS
MODELL%20060206.PDF FAR Promoria Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och 
självständighet s. 3 2008-05-12 13.26
3 Ibid s. 2 2008-05-12 13.33
4 Ibid s. 4 2008-05-12 13.33
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vänskapshot och skrämselhot.5 (Analysmodellen beskrivs närmare i 3.3) Om analysmodellen 

tillämpas på rätt sätt bör modellen vara ett hjälpmedel både för revisorerna, revisionsföretagen 

samt Revisorsnämnden som både hanterar oberoendefrågorna samt ser till att hanteringen blir 

trovärdig.6

Revisorers oberoende är ett ämne som behandlas i en mängd tidigare uppsatser dock med 

olika fokus och skiftande problemställningar. En övervägande del av uppsatserna utgår från 

revisorernas perspektiv vilket är intressant men följaktligen också väl utforskat. Väldigt få, 

om ens någon, utgår från företagens perspektiv i sina undersökningar och den luckan vill vi 

lämna ett bidrag till med denna uppsats.

1.2 Problem

Under ett samtal med en egenföretagare framkom dennes synnerligen intressanta och till viss 

del kontroversiella uppfattning om revisorer. Denne företagare menar att revisorers inställning 

till att bemöta företagens önskemål varierar beroende på revisionsbyråns storlek. Företagaren 

anser att en mindre byrå är mer ”rädda” om sina klienter då de står mer i en beroendeställning 

till företaget än vad en större byrå gör. Av den anledningen menar företagaren att det är lättare 

att påverka revisorn på ett sätt som gör att revisorns oberoendeställning kan ifrågasättas om 

revisionsbyrån är liten och beroende av att ha företaget som klient. Enligt denna företagare ses 

revisorn även som skatteverkets förlängda arm in i företaget och därför är det av stor 

betydelse vilken relation revisorn har till företaget. Detta är dock bara synen från en 

företagare och det vore därför intressant att undersöka om det är en allmänt rådande 

uppfattning då denna uppfattning inte verkar stödja kravet på en revisors oberoende. 

Samtidigt finns vetskapen om att det kan vara svårt att undersöka huruvida företagens 

uppfattning stämmer överens med detta då företagen kan uppfatta det som ett känsligt område 

vilket ökar sannolikheten för oärliga svar i undersökningarna. 

                                                
5http://www.farsrs.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR/OM_BRANSCH/GOD_REVISORSSED/FAR%20ANALYS
MODELL%20060206.PDF FAR Promoria Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och 
självständighet s. 5-6 2008-05-12 13.33
6 Ibid s. 5 2008-05-12 13.133  
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1.3 Frågeställningar 

 Hur oberoende är en revisor enligt företagen?

 Stämmer det att en liten revisionsbyrå anses vara mer tillmötesgående gentemot sina 

klienter än en stor byrå? 

 Föredrar företagen att anlita en stor eller en liten revisionsbyrå eller är storleken utan 

betydelse?

 Upplevs det som att ett gott förhållande till revisorn samtidigt genererar fördelar 

medan ett sämre förhållande är riskabelt ur någon synpunkt? 

 Upplever företagen att revisorn finns där för att hjälpa dem eller ses revisorn som 

skatteverkets förlängda arm in i företagen eller upplever företagen att revisorns enda 

intresse är ett rejält arvode? 

 Kan företagen ur någon synpunkt påverka revisorn?

1.4 Syfte

Uppsatsens syfte är att undersöka om det finns stöd för hypotesen att företagare i allmänhet 

upplever att den mindre revisionsbyråns revisor i högre utsträckning tillmötesgår krav och 

önskemål från klienten, är lättare att påverka och upplevs stå närmare klientens intresse än 

statens och utifrån dessa kriterier kan anses vara mindre oberoende. 

1.5 Avgränsning

Undersökningen begränsar sig till ett slumpmässigt urval av aktiebolag i Stockholmsområdet 

och då både publika och icke publika bolag. Anledningen till att ingen begränsning gjorts till 

antingen publika eller icke publika bolag är på grund av att det finns en revisionsplikt för 

samtliga svenska aktiebolag och därför blir samtliga i lika hög grad intressanta för uppsatsen.

Uppsatsens syfte begränsas då tanken inte är att påvisa någon form av sanning om 

verkligheten utan endast undersöka om den ställda hypotesen kan verifieras eller falsifieras 

utifrån gjorda undersökningar.



4

Kapitel 2 - Metod

I detta avsnitt behandlas uppsatsens tillvägagångssätt från den uppställda hypotesen till 

slutsatsen som syftar till att antingen verifiera eller falsifiera densamma. Det valda 

vetenskapliga förhållningssättet, de valda metoderna och det valda angreppssättet 

presenteras och motiveras närmare i avsnittet. Avslutningsvis framhålls den kritik som kan 

riktas mot valda metoder. 

 2.1 Vetenskapligt förhållningssätt

Uppsatsens förhållningssätt kan på många sätt kallas hermeneutiskt då uppsatsen utgår från 

författarnas förförståelse om verkligheten och genom att tolka den respons som ges från 

omgivningen nå en slutsats på ett uppställt problem. Uppsatsen utgår dock från en 

positivistisk metod som kallas den hypotetiskt deduktiva metoden. Det innebär att en hypotes, 

även kallad gissning, ställs upp som därefter följs av en undersökning huruvida hypotesen 

överensstämmer med verkligheten eller inte.7 Uppsatsen utgår således från en ställd hypotes 

och genom att observera men även tolka den respons som ges från omgivningen så verifieras 

eller falsifieras hypotesen i slutsatsen. 

2.2 Slutledningsmetod

Då uppsatsen undersöker om det finns belägg för en uppställd hypotes använder uppsatsen en 

deduktiv slutledningsmetod.8 Samtidigt kan inte den induktiva slutledningsmetoden sägas 

utebli helt då det delvis är empiriska data som leder fram till slutsatsen. När en blandning av 

den deduktiva och induktiva slutledningsmetoden används kallas det abduktion. Denna 

slutledningsmetod står nära det hermeneutiska synsättet och istället för att utgå från teori eller 

empiri får de båda mötas i en slags växelverkan. Undersökningen som uppsatsen utgår från 

grundar sig i teori, det vill säga befintliga teorier, lagar och modeller. Empirin som 

framkommer bygger sedan på dessa vilket leder till en ökad teoretisk förståelse om empiriska 

förhållanden. Detta kan närmast beskrivas som en växelverkan mellan teori och empiri. 9

                                                
7 Thurén T., Vetenskapsteori för nybörjare, 1999, s. 25-28
8 Andersen Ib., Den uppenbara verkligheten – Val av samhällsvetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur, 1998, 
s. 30
9 Alvesson & Sköldberg, Tolkning Och Reflektion: Vetenskapsfilosofi och Kvalitativ Metod,  1994, s.44-45
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2.3 Angreppssätt

För att undgå att förlora bredd i undersökningen används ett kvantitativt angreppssätt. Detta 

genom att mäta och beräkna den respons som givits från omgivningen i den 

enkätundersökning som gjorts och utifrån dessa beräkningar har vissa slutsatser kunnat dras. 

Samtidigt kombineras det kvantitativa angreppssättet med det kvalitativa då, utöver slutna 

frågor i enkätundersökningen, även öppna frågor givits visst utrymme. Dessa kräver ett 

kvalitativt angreppssätt då dessa svar inte är mätbara utan istället kräver tolkning. Enkäterna 

har även kompletterats med intervjuer vilka också förutsätter ett i huvudsak kvalitativt 

förhållningssätt. Efter att slutsatserna har fastställts har även en kvalitativ, så kallad, 

kontrollintervju genomförts med en auktoriserad revisor. 

2.4 Datainsamlingsmetod

Uppsatsen baseras på en enkätundersökning, två intervjuer samt en avslutande 

kontrollintervju vilket även kallas primärdata. Samtidigt har både enkätundersökningen och 

intervjuerna sin grund i insamlad sekundärdata, från lagar, litteratur och Internetsidor. Detta 

innebär att uppsatsen bygger på både primär- och sekundärdata.

2.5 Undersökningsmetod

För att kunna verifiera eller falsifiera den uppställda hypotesen har ett frågeformulär 

utformats riktad till företag. Detta för att skapa en bred bild av företagens uppfattning i de 

aktuella frågorna. Då området uppsatsen behandlar kan upplevas som känsligt bland företagen 

vilket i sin tur kan påverka de svar som ges har frågorna formulerats så neutralt som möjligt 

utan att för den skull gå miste om viktig information. Detta för att försöka undvika eventuella 

halvsanningar givna av företagen i syftet att exempelvis skydda någon. Dessutom har frågorna 

formulerats så att den hypotes uppsatsen bygger på inte ska framgå i frågorna. Detta för att 

undvika att respondenten påverkas och därmed också dennes svar. 

Enkäterna skickades ut med e-post till 312 aktiebolag i Stockholms län. Detta gav, efter en 

väntetid på ungefär två veckor, en svarsfrekvens på drygt tio procent. För att komplettera och 

fylla ut vissa luckor som en enkätundersökning inte kan fylla samt ge en djupare förståelse till 

det resultat som framkommit i enkätundersökningen har även två intervjuer gjorts varav en 

med ett litet företag och den andra med ett stort företag. Dessa gjordes efter att 

enkätundersökningen sammanställts för att eventuella luckor i enkätundersökningen skulle 
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framkomma och därmed ges en chans att fyllas av intervjuerna. Företagen kontaktades 

personligen och tidpunkt för intervju avtalades.

   

Vid sammanställningen av enkätundersökningen och intervjuerna räknades och tolkades 

svaren. Dessutom gjordes ett antal kopplingar mellan frågorna för att sedan djupare analyseras 

i analysavsnittet. Därefter har chi2test utförts för att fastställa om det finns något samband 

mellan variablerna i de gjorda korstabellerna i empiriavsnittet. Avslutningsvis gjordes en 

personlig kontrollintervju med Göran Johansson som är auktoriserad revisor. Detta för att 

granska om resultatet ur företagens perspektiv stämmer överens med en revisors perspektiv.

2.6 Validitet

Uppsatsens validitet är förhållandevis hög då avsikten med uppsatsen är att mäta företags 

uppfattning om revisorers oberoende och ett frågeformulär samt intervjufrågor formulerats 

utifrån denna utgångspunkt som grundar sig i befintliga lagar, teorier och modeller. Vissa 

frågor som ställts har dock visat sig hålla lägre validitet då de formulerats mindre lämpligt. 

Detta nämns dock närmare i metodkritiken nedan. Därutöver kan validiteten också påverkas 

av att området som behandlas är känsligt vilket kan leda till oärliga svar från respondenterna. 

2.7 Reliabilitet

De företag som deltagit i enkätundersökningen har valts ut slumpmässigt bland Stockholms 

läns aktiebolag. Inget företag har prioriterats eller bortprioriterats vilket styrker 

undersökningens reliabilitet. Samtidigt bygger uppsatsen på endast 35 svar av 312 skickade 

enkäter vilket möjligen kan ifrågasätta mätningens reliabilitet. Om samma studie gjorts ännu 

en gång är det möjligt att samma resultat inte uppnåtts om svaren erhållits från andra företag. 

Dock är det viktigt att poängtera att de svar som erhållits är relativt samstämmiga. Det är 

väldigt få som sticker ut från mängden och det är inte orimligt att anta att resultatet som skulle 

ha framkommit om alla 312 bolag skulle ha svarat inte hade skiljt sig nämnvärt från det som 

framkommit av de 35 erhållna svaren. 

2.8 Kritisk granskning av metoden

Det kan kritiseras att vi valt att utgå från en hypotes med syftet att verifiera eller falsifiera den 

då detta eventuellt medfört att uppsatsen inte har formats med öppna sinnen. Eventuella 

intressanta fakta kan ha passerat utan att ha fått uppmärksamhet då allt fokus riktats på att 

verifiera eller falsifiera hypotesen. 
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Antalet enkäter som skickats ut till företag är för få och kan inte ge ett generaliserbart resultat 

vilket kan kritiseras. Detsamma gäller antalet intervjuer. Fler enkäter och fler intervjuer hade 

ökat inte bara generaliserbarheten utan eventuellt också reliabiliteten.  

Vissa frågor i enkäten är olämpligt formulerade då de antingen missförståtts eller varit 

ointressanta då svaret är förhållandevis uppenbart. Detta gäller fråga 18 och 21 (se bilaga) 

som utformats alltför snarlika. Fråga 23 (se bilaga) är inte formulerad på lämpligt sätt då det 

intressanta med denna fråga är ordet viktigt som därför borde ha betonats. Svaret på denna 

fråga kan nu uppfattas som självklart då de flesta förmodligen vill ha ett bra förhållande till 

den de arbetar tillsammans med oavsett om de träffas någon gång per år eller varje dag. 

Frågan hade varit av större intresse om den istället hade delats upp i två, ”Anser Ni att det är 

bra att ha ett bra förhållande till revisorn?” och ”Anser Ni att det är viktigt att ha ett bra 

förhållande till revisorn?”. Detta hade eventuellt fått respondenten att fundera på om det 

verkligen är viktigt och inte bara trevligt att ha ett bra förhållande till revisorn. Fråga 20 (se 

bilaga) hade kunnat ges en mer allmän hållning till revisorer. Ett företag som upplever att 

dennes revisor vill stjälpa företaget byter naturligtvis revisor. Istället borde frågan ha 

formulerats på ett annat sätt som hade gett företaget en chans att visa på dess allmänna 

inställning till revisorer. 

Generellt har intervjuerna upplevts som mer öppna och ärliga i jämförelse med enkätsvaren. 

Respondenterna av enkätundersökningen kan ha svarat på sådant sätt som de tror är det riktiga 

och inte hur dessas upplevelser är. Under intervjuerna kunde det poängteras att det handlar om 

respondentens upplevelser och att svaren är helt konfidentiella. Därför hade det eventuellt 

varit lämpligt att fokusera på intervjuerna och istället komplettera med en enkätundersökning. 

Med andra ord tvärtemot hur det gjorts i denna uppsats.

Slutligen så kan den gränsdragning som gjorts när det gäller både företag och revisionsbyråers 

storleksindelning vara alltför grov. Det är en stor skillnad på företag och revisionsbyråer med 

26 anställda och flera tusen anställda.
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Kapitel 3 - Teori 

I detta avsnitt presenteras analysmodellen, agentteorin och relevanta lagar. Dessa ligger till 

grund för hela uppsatsen. 

3.1 Agentteorin10

Agentteorin är en teori som uppkom på 1970-talet och används för att förklara till exempel 

varför en redovisningslösning har valts. Teorin utgår från att aktörerna är rationella och 

nyttomaximerande. Teorin fokuserar främst på relationer mellan aktörer på 

redovisningsområdet och dessa aktörer är den redovisningsskyldige agenten, controllern eller 

revisorn samt redovisningsmottagare principal/uppdragsgivare som kan vara aktieägarna eller 

kreditgivare.

Relationerna mellan aktörerna är konfliktfyllda då agenten försöker öka sin nytta på 

bekostnad av principalen. Om ersättningsnivån på något sätt är kopplat till vinstnivån, till 

exempel genom ett bonusavtal, så kommer agenten att välja en redovisningsmetod som ger så 

hög vinst som möjligt. Uppdragsgivaren belastas med olika kostnader för att dennes intresse 

skall tas till vara. Dels kommer denne att anlita en revisor som kontrollerar agenten men bara 

så länge den ekonomiska nyttan överstiger kostnaden för revisionsarvodet. Dels kan 

uppdragsgivaren ibland behöva binda upp agenten med olika typer av förmåner för att agenten 

skall agera i dennes intresse. Detta kan vara att koppla ersättning till agenten till den 

välfärdsökning som tillfaller aktieägarna på grundval av dennes agerande. De olika aktörerna 

vill ha olika redovisningsalternativ som gynnar det egna intresset. För att få den 

redovisningsteori som gynnar det egna intresset används lobbying där man försöker få fram 

att det egna förslaget är bra för allmänheten och det görs bäst genom att få någon respekterad 

redovisare att ta fram en teori som leder till en lösning som ger de önskvärda konsekvenserna. 

Idag finns det, enligt agentteorin, många olika normativa teorier och det beror på att det finns 

många olika aktörer som vill att just deras teori ska användas då det gynnar det egna intresset. 

Vissa vill använda en teori som ger ökad vinst medan andra vill ha en teori som ger det 

motsatta. I och med detta så finns det en efterfrågan på teorier som leder till att det finns utbud 

av olika teorier. På grund av att det finns olika aktörer som vill olika saker så kommer det 

aldrig att finnas en normativ teori. 

                                                
10 Artsberg, K. Redovisningsteori, -policy och –praxis s.83-85      
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3.2 Revisorslag

Den nuvarande revisorslagen trädde i kraft den 1 januari 2002.11 I den (revisorslag 2001:883) 

nämns aldrig ordet oberoende och det görs inte då man under lagstiftningsarbetet diskuterade 

begreppet oberoende och kom fram till att det inte finns något absolut oberoende i mänskliga 

sammanhang12. Istället används ord som opartisk, självständig och objektiv. I 20 § 

revisorslagen står det att revisionsverksamheten skall organiseras på ett sådant sätt att 

revisorns opartiskhet och självständighet säkerställs. Vidare står det i 21 § revisorslagen att 

inför varje uppdrag måste en revisor pröva om det finns några omständigheter som kan rubba 

förtroendet för dennes opartiskhet och självständighet. Exempel på omständigheter som kan 

rubba förtroendet till revisorn är då denne har någon form av ekonomiskt intresse i 

uppdragsgivarens verksamhet eller har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till 

någon person i dess ledning. Slutligen står det i den 21 § revisorslagen att revisorn bör avböja 

eller avsäga sig uppdraget om det föreligger något annat förhållande av sådan art att det kan 

rubba förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet. Det saknas dock en närmare 

förklaring till vilken innebörd som läggs i orden något annat vilket innebär att det krävs en 

bedömning från fall till fall huruvida förhållandet mellan revisor och klient kan anses rubba 

förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet.13

I förarbetena till den nuvarande revisorslagen står det att fristående rådgivning kan påverka 

revisorns möjlighet att hålla en oberoendeställning till alla parter. Detta då revisorn dels 

genom den fristående rådgivningen kan göra sig ekonomiskt beroende av sin kund och dels

kan komma att granska sin egen rådgivning i revisionen. Däremot ansåg regeringen att det 

under vissa förutsättningar finns skäl att tillåta den fristående rådgivningen då detta förbättrar 

revisorns kännedom om och möjlighet att identifiera problem i företaget. Även företagets 

intressenter ansågs ha intresse av att företaget får kvalificerad rådgivning.14

                                                
11http://www.farsrs.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR/OM_BRANSCH/GOD_REVISORSSED/FAR%20ANALYS
MODELL%20060206.PDF s. 2 2008-05-12 11.00
12 Moberg K. Bolagsrevisorn, 2006, s.83
13 Revisorslag (2001:883)
14 Moberg K., Bolagsrevisorn, 2006, s. 81
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3.3 Analysmodellen15

Analysmodellen är en modell som prövar revisorns opartiskhet och självständighet.

När en revisor får ett nytt uppdrag eller då det inträffar något nytt i ett redan pågående 

uppdrag som ger anledning till det så ska revisorn pröva om det finns omständigheter som kan 

rubba förtroendet för dennes opartiskhet eller självständighet.

Det finns fem typsituationer angivna i lagen då revisorn ska avböja eller avsäga sig uppdraget 

och dessa är om revisorn eller någon annan i den revisionsgrupp där denne är verksam

1) har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet. Detta 

kallas då egenintressehot.

2) vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en fråga som till 

någon del omfattas av granskningsuppdraget. Detta kallas då självgranskningshot.

3) uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt i någon 

rättslig eller ekonomisk angelägenhet. Detta kallas då partställningshot.

4) har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i dennes 

ledning. Detta kallas då vänskapshot.

5) utsätts för hot eller annan påtryckning som är ägnad att inge obehag. Detta kallas då 

skrämselhot.

3.3.1 Egenintressehot

Om revisorn eller någon annan i den revisionsgrupp där revisorn är verksam i har direkta eller 

indirekta ekonomiska intressen i revisionsklientens verksamhet finns det ett egenintressehot.

Med direkta ekonomiska intressen kan menas att revisorn har affärsmässiga band till 

revisionsklienten och som därför rubbar förtroendet för revisorns opartiskhet och 

självständighet. Exempel på detta kan vara att revisorn har innehav av revisionsklientens 

värdepapper eller handlar med dessa, att de deltar i gemensamma projekt, att antingen 

revisorn eller någon närstående till revisorn har lånat pengar till revisionsklienten eller gått i 

borgen för dennes skulder. 

                                                
15http://www.farsrs.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR/OM_BRANSCH/GOD_REVISORSSED/FAR%20ANALYS
MODELL%20060206.PDF FAR Promoria Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och 
självständighet s. 11-14 2008-05-12 13.36
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Med indirekta ekonomiska intressen menas till exempel att en närstående person till revisorn 

har en nära affärsrelation med revisionsklienten eller att revisorn har ekonomiska intressen i 

ett företag som äger andelar i revisionsklientens verksamhet. 

3.3.2 Självgranskningshot

När det gäller självgranskningshotet så innebär det att den revisor som skall utföra 

granskningen ska ha tagit ställning till de förhållanden som skall granskas i ett annat 

sammanhang. Detta hot förekommer exempelvis om revisorn eller någon annan i den 

revisionsgrupp som arbetar med revisionsklienten har gett råd eller liknande biträde i en fråga 

vid en så kallad fristående rådgivning för att sedan vara den som ska granska och ta ställning 

till detta. Vidare kan självgranskningshot förekomma om revisorn tidigare har arbetat hos sin 

revisionsklient.

Även här kan det förekomma indirekta hot genom att närstående personer till revisorn ingår i 

revisionsklientens ledning eller har arbetat med det som revisorn ska granska. 

3.3.3 Partställningshot

Om revisorn eller någon annan i revisionsgruppen har gett sitt stöd för eller emot 

revisionsklientens ståndpunkt i en rättslig eller ekonomisk fråga där det råder 

meningsskiljaktigheter eller intressemotsättningar kan detta rubba revisorns opartiskhet. 

Exempel på när detta hot kan uppkomma är när revisorn företräder eller uppträder som biträde 

åt revisionsklienten när denne har kontakt med Skatteverket eller i en skatteprocess. Däremot 

uppstår inget hot om revisorn vidarebefordrar uppgifter till Skatteverket.

  

3.3.4 Vänskapshot

Vänskapshot förekommer om revisorn eller någon annan i revisionsgruppen har en nära 

personlig relation med revisionsklienten vilket kan leda till att revisorn blir alltför vänligt 

inställd till revisionsklientens intressen. Detta leder till att förtroendet för revisorns 

opartiskhet och självständighet minskar. Med nära personlig relation menas till exempel 

mångåriga vänskapsband eller ofta återkommande sociala kontakter. Även här pratar man om 

direkta och indirekta nära personliga relationer där indirekt syftar på att närstående personer 

till denna har en relation med revisionsklienten. Vänskapshot förekommer också då revisorn 

eller någon annan i revisionsgruppen har haft revisionsklienten som klient under många år. 
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3.3.5 Skrämselhot

Med skrämselhot menas att revisorn utsätts för hot och påtryckningar från revisionsklienten 

eller någon annan. Dessa hot ska vara utformade på ett sätt som inger revisorn obehag och 

leda till revisorns förmåga att vara opartisk och självständig rubbas. 

3.3.6 Generalklausulen 

Generalklausulen innebär att revisorn ska avböja eller avsäga sig uppdraget om det finns 

andra omständigheter än ovanstående situationer som kan rubba förtroendet för revisorns 

opartiskhet och självständighet. Här är det utvecklingen av god revisionssed som får utvisa 

vilka situationer det gäller. 

3.4 God revisorssed och God revisionssed

I revisorslagen 19 § står det att en revisor skall iaktta god revisorssed. Vad god revisorssed 

innebär utvecklas inte närmare i lagtexten. Det är revisorsnämnden som har ett 

tolkningsföreträde vad gäller innehållet i både god revisorssed och god revisionssed. Ytterst 

bestäms dock innehållet i god revisorssed och god revisionssed av domstol.16

God revisorssed innebär att skyldigheten inte begränsas till egentliga revisionsuppdrag, utan 

är tillämplig på revisorns yrkesverksamhet överhuvudtaget, alltså även på andra närliggande 

uppdrag som förekommer inom ramen för revisorsyrkets utövande, som rådgivning, 

skattefrågor och annat. God revisionssed innebär enkelt uttryckt detsamma som god sed bland 

erfarna revisorer med stor integritet och professionellt omdöme.17

3.4.1 Revisorsrotation

En revisors oberoende påverkas av mandattiden för uppdraget. Hur lång en mandattid får vara 

är inte lagstiftat eller förordnat men det finns krav på ”revisorsrotation” när det gäller företag 

av allmänt intresse. God revisorssed säger att svenska revisorer ska tillämpa en sjuårig 

revisorsrotation vid vissa revisionsuppdrag.18

                                                
16 FAR:s Samlingsvolym del 2 s. 2006
17 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38328&_dad=portal&_schema=PORTAL 2008-05-12 11.00
18

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=10&dok_id=DIR2006:96&rm=2006&bet=2006:96
2008-05-12 11.00
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3.5 JÄV 

I 19 kap 17 § aktiebolagslagen tas sju kriterier upp för vad en revisor inte får göra eller vara i 

sitt förhållande till uppdragsgivaren. För det första får revisorn inte äga aktier i bolaget eller i 

annat bolag i samma koncern. Revisorn får inte heller vara styrelseledamot, vara verkställande 

direktör i bolaget eller dess dotterbolag eller biträda vid bolagets bokföring, 

medelsförvaltning eller bolagets kontroll. Revisorn får inte heller vara anställd eller på annat 

sätt vara i en underordnad eller vara i beroende ställning. Det är inte heller tillåtet att revisorn 

arbetar i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid grundbokföringen, 

medelsförvaltningen eller bolagets kontroll. Revisorn får inte heller vara gift eller sambo med 

eller vara syskon eller släkt i rätt upp- eller nedstigande led till någon i en överordnad 

ställning hos uppdragsgivaren. Alltför nära släktskap med någon person med en ledande 

ställning hos uppdragsgivaren får inte förekomma. Slutligen får revisorn inte stå i låneskuld 

till bolaget eller annat bolag i samma koncern eller ha en förpliktelse som ett sådant bolag har 

ställt säkerhet för.19

3.6 FAR:s yrkesetiska regler

Som ett vägledande komplement till lagen finns FAR: s yrkesetiska regler. Dess syfte är bland 

annat att garantera revisorns oberoende gentemot sin klient. Enligt FAR: s yrkesetiska regler 

så menas med oberoende för det första faktiskt oberoende, vilket är det sinnestillstånd som 

tillåter en individ att ha en åsikt som inte äventyras av influenser som påverkar det 

yrkesmässiga omdömet samt agera med integritet, opartiskhet och professionellt omdöme.  

För det andra menas med oberoende, synbart oberoende vilket innebär att undvika sådana 

förhållanden och omständigheter som är så betydelsefulla att en kunnig och omdömesgill 

person med insikt om alla relevanta omständigheter, inklusive vidtagna motåtgärder, skulle 

anta att integriteten, objektiviteten eller den professionella skepticismen hos ett 

revisionsföretag, eller en person i ett bestyrkandeteam äventyras. Revision bygger på 

förtroende. Kompetens, oberoende och tystnadsplikt är grundkraven för att omvärlden ska 

kunna ha förtroende för revisorn.20

                                                
19 Aktiebolagslagen (2005:551) kap.19, 17§  
20 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38330&_dad=portal&_schema=PORTAL 2008-05-12 11.00
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Kapitel 4 – Empiri

Detta avsnitt inleds med en presentation av resultatet från enkätundersökningen. Därefter 

presenteras resultatet från intervjun med det lilla företaget och det stora företaget. Avsnittet 

avslutas med en presentation av resultatet från kontroll intervjun med en auktoriserad 

revisor.

4.1 Resultatredovisning - enkätundersökning

Av 312 skickade enkäter har totalt 35 svar inkommit efter två veckor. Av dessa är 21 stycken 

från små företag (1-25 anställda) och 14 från stora företag (26 eller fler anställda). För att vara 

konsekventa används samma storleksuppdelning även för revisionsbyråerna, det vill säga en 

liten byrå har 1-25 anställda och en stor 26 eller fler.

En presentation av deltagande företag vad gäller storlek och den anlitade 

revisionsbyråns storlek

                                                                    Företagets storlek

Revisionsbyråns storlek             Liten (21)                        Stor (14)

              Liten (13)

              Stor (22)

Av de små företagen anlitar tolv stycken en liten revisionsbyrå och nio stycken en stor och av 

de stora företagen anlitar endast ett en liten revisionsbyrå och övriga tretton anlitar en stor 

revisionsbyrå. 

Chi2test (för uträkningar se bilaga 9.1)

H0: Det finns inget samband mellan revisionsbyråns storlek och företagets storlek.

H1: Det finns ett samband mellan revisionsbyråns storlek och företagets storlek.

Det kritiska värdet är 6,63 då en signifikansnivå på 1 % har valts. Det observerade chi2värdet 

är 8,99 och det innebär att värdet ligger utanför den kritiska gränsen och därmed måste H0

förkastas. Det finns ett signifikant samband mellan revisionsbyråns storlek och företagets 

storlek.     

12 1

 9 13
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Företagens uppfattning om de kan påverka sin revisor eller inte

                                                           Revisionsbyråns storlek

Kan företaget påverka  

revisorn                                       Liten (13)                           Stor (22) 

               Ja (18)

              Nej (13)

          Ej svarat (4)

Av de 13 företag som anlitar en liten revisionsbyrå anser sex stycken att de kan påverka sin 

revisor, sex anser att de inte kan påverka och den sista valde att inte svara. Av de 22 företag 

som anlitar en stor revisionsbyrå har tolv stycken svarat att de kan påverka sin revisor, sju att 

de inte kan påverka och tre stycken har valt att inte svara.

Chi2test (för uträkningar se bilaga 9.1)

H0: Det finns inget samband mellan revisionsbyråns storlek och om företaget kan påverka 

revisorn.

H1: Det finns ett samband mellan revisionsbyråns storlek och om företaget kan påverka 

revisorn.

Det kritiska värdet är 9,21 då en signifikansnivå på 1 % har valts. Det observerade chi2värdet 

är 0,82 och det innebär att värdet ligger innanför den kritiska gränsen och därmed kan inte H0

förkastas. Det finns inget signifikant samband mellan revisionsbyråns storlek och om 

företaget kan påverka revisorn.

     

Hur företagen har valt sin revisionsbyrå

23 av företagen har valt sin revisionsbyrå genom rekommendation, nio har valt alternativet 

annat, tre på grund av att revisionsbyrån är känd, ett företag har valt att svara dels genom 

rekommendation men också på grund av att den är känd. 

6 12

6 7

1 3
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Företagens uppfattning om var revisorns intresse ligger närmast

                                                            Revisionsbyråns storlek

Var ligger revisorns

intresse närmast                           Liten                                 Stor 

Ert företags intresse (27)

Statens intresse (5)

Annat (10)

Inget svar (1)

                                             På denna fråga har vissa företag valt mer än ett alternativ

Av de 13 företag som anlitar en liten revisionsbyrå menar elva stycken att revisorns intresse 

ligger närmast företagets, endast två menar att revisorns intresse ligger närmast staten och tre 

anser annat. Av de tre som svarat annat menar ett företag att intresset ligger närmast revisorns, 

ett annat företag menar att intresset ligger närmast både banken och staten och det sista 

företaget har inte specificerat annat. Av de 22 företag som anlitar en stor revisionsbyrå är det 

16 företag som menar att revisorns intresse ligger närmast företagets intresse, tre har svarat 

staten, sju stycken har svarat annat och ett har valt att inte svara. Av de sju företag som svarat 

annat så har ett svarat aktieägarna, ett har svarat ”vet ej, rena spekulationer”, ett saknar 

uppfattning då företaget är nystartat, ett har inte specificerat annat, ett har svarat ”revisorns 

intresse, det vill säga få ett rejält arvode och undgå prickning från nämnd” (här kan det dock 

påpekas att företaget anser sig ha ett bra förhållande till sin revisor). Vidare har tre företag 

valt att svara att intresset ligger hos företaget och staten och revisorn.

11 16

2 3

3 7

1
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Den anlitade revisionsbyråns storlek och var revisorns intresse ligger närmast i 

förhållande till företagets relation till revisorn 

                              Revisionsbyråns storlek och var revisorns intresse ligger närmast

                                             Liten RB     Stor RB        Liten RB      Stor RB

                                               samt            samt              samt             samt

                                             företagets    företagets        annat/          annat/

Företagets                            intresse       intresse         flera alt.       flera alt. 

relation till                            (11)              (13)               (3)                (8)

revisorn

Mycket bra (20)

Bra (12)

Mindre bra (1)

Ingen uppfattning (2) 

Av de 20 företag som anser sig ha ett mycket bra förhållande med sin revisor är det

tio stycken som anlitar en liten revisionsbyrå och anser att intresset ligger hos företaget, nio 

stycken som anlitar en stor revisionsbyrå och känner att revisors intresse ligger hos företaget 

och ett företag som anlitar en liten byrå och har valt flera alternativ för var revisorns intresse 

ligger närmast (både företaget och staten).

Tolv stycken har svarat att de har ett bra förhållande till sin revisor. Av dessa är det ett företag 

som anlitar en liten revisionsbyrå och anser att intresset ligger närmast företaget, fyra anlitar 

en stor revisionsbyrå och anser att intresset ligger närmast företaget. Två företag anlitar en 

liten revisionsbyrå och anser att intresset ligger på annat varav ett företag har svarat att 

intresset ligger både närmast staten och banken och det andra företaget menar att revisorns 

intresse är att se till att allt fungerar som det ska och att följa de regler som gäller. Fem företag 

som anlitar en stor revisionsbyrå och anser att intresset ligger på annat eller har valt flera 

alternativ har svarat ”både företaget och staten och framförallt lagen”, ”vet ej rena 

spekulationer”, ”företagets intresse och revisorns egenintresse”, ”företaget, statens och 

revisorns intresse” och det sista företaget har valt att inte svara. 

10 9 1

1 4 2 5

1

2
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Två företag har ingen uppfattning om sitt förhållande med sin revisor och dessa anlitar båda 

en stor revisionsbyrå. Ett av företagen har svarat att revisorns intresse ligger närmast både 

företagets och statens och det andra har svarat att de är nystartade och därför saknar 

uppfattning i frågan. 

Chi2test (för uträkningar se bilaga 9.1)

H0: Det finns inget samband mellan revisionsbyråns storlek och var revisorns intresse ligger 

närmast i förhållande till företagets relation till revisorn.

H1: Det finns ett samband mellan revisionsbyråns storlek och var revisorns intresse ligger 

närmast i förhållande till företagets relation till revisorn.

Det kritiska värdet är 21,67 då en signifikansnivå på 1 % har valts. Det observerade 

chi2värdet är 22,29 och det innebär att värdet ligger utanför den kritiska gränsen och därmed 

kan H0 förkastas. Det finns ett signifikant samband mellan revisionsbyråns storlek och var 

revisorns intresse ligger närmast i förhållande till företagets relation till revisorn.

Företagens uppfattning om det är viktigt att ha ett bra förhållande till sin revisor

30 av företagen anser att det är viktigt att ha ett bra förhållande till sin revisor och något 

lägger till att ”annars byter jag”. Endast två anser att det inte är viktigt och dessa anlitar båda 

stora revisionsbyråer, två saknar uppfattning i frågan och även dessa anlitar stora 

revisionsbyråer och slutligen har ett företag valt att inte svara och detta företag anlitar en liten 

revisionsbyrå. 

Använder företaget sin revisor till revision och/eller rådgivning?

                                                             Revisionsbyråns storlek

       Revisorns funktion             Liten (13)                        Stor (22)

              Revision (11)

              Revision och 

             rådgivning (24)

13 av företagen anlitar en liten revisionsbyrå och 22 anlitar en stor. Av de företag som anlitar 

en liten byrå är det fyra som enbart använder sin revisor till revision och nio till både revision 

4 7

 9 15
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och rådgivning. Av de företag som anlitar en stor byrå är det sju som endast används till 

revision och 15 till både revision och rådgivning. Sammanlagt är det elva som enbart låter 

byrån utföra revision och 24 till revision och rådgivning. 

Chi2test (för uträkningar se bilaga 9.1)

H0: Det finns inget samband mellan revisionsbyråns storlek och revisorns funktion.

H1: Det finns ett samband mellan revisionsbyråns storlek och revisorns funktion.

Det kritiska värdet är 6,63 då en signifikansnivå på 1 % har valts. Det observerade chi2värdet 

är 0,004 och det innebär att värdet ligger innanför den kritiska gränsen och därmed kan inte 

H0 förkastas. Det finns inget signifikant samband mellan revisionsbyråns storlek och revisorns 

funktion.

Hur många av företagen har bytt revisionsbyrå och varför?

14 företag av 35 har någon gång bytt revisionsbyrå. Fyra stycken svarade att samarbetet 

mellan företaget och revisionsbyrån inte fungerade. Resterande svarade annat. Tre stycken av 

dessa hade revisorer som gått i pension. Två stycken har bytt till moderbolagets revisionsbyrå. 

Resterande som har svarat på vad de menar med annat är ”kunde ej jobbet”, ”vet ej, var ej 

delaktig i beslutet”, ”den tidigare byrån var för dyr” och ”upphandling måste ske med vissa 

mellanrum”.

Hur många av företagen har erfarenhet av både stora och små revisionsbyråer och 

upplever företagen att de blivit annorlunda behandlade av en liten revisionsbyrå?

Elva företag har erfarenhet av både små och stora revisionsbyråer. Fyra har någon gång bytt 

revisionsbyrå men har inte erfarenhet av små och stora.

Av de elva företag som har erfarenhet av både stora och små revisionsbyråer har sex svarat att 

de behandlas annorlunda av en liten byrå jämfört med en stor byrå. Fem av dessa har förklarat 

på vilket sätt: 

 ”Sämre objektivitet och mindre proffessionalitet.” Denna respondent vet inte om 

företaget har bytt från en liten till en stor revisionsbyrå eller vise versa. 
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 ”Den mindre byrån har mindre hierarkisk organisation vilket medför snabbare respons 

och lägre kostnader genom att färre personer är inblandade.” Detta företag har bytt 

från en stor till en liten revisionsbyrå.

 ”Personligare kontakt samt att det går lättare att föra en diskussion. Den revisor vi har 

idag är mer ”fyrkantig”. Vet dock inte om det beror på personliga egenskaper eller om 

det är en stor eller liten revisionsbyrå. Den revisorassistent vi har idag upplever vi som 

att vi har den personliga kontakt med som vi hade även när vi hade en liten 

revisionsbyrå.” Detta företag har bytt från en liten till en stor revisionsbyrå. 

 ”Lättare kommunikation.” Detta företag har bytt från en stor till en liten revisionsbyrå. 

 ”Hos en liten byrå är vi med strax över femtio anställda en klart mer betydelsefull 

kund än hos en stor byrå.” Detta företag har bytt till en revisionsbyrå av samma 

storlek.

För- och nackdelar med en liten revisionsbyrå 

De fördelar och nackdelar som företagen har tagit upp generellt med en liten revisionsbyrå är:

”Större flexibilitet och troligen billigare”, ”Mer personligt bemötande”, ”Personlig service”, 

”Bättre kontakter”, ”Liten byrå oftast småföretagare som ger järnet dygnet runt om så 

behövs”, ”Snabbare support”, ”Mindre hierarkisk organisation vilket medför snabbare respons 

och lägre kostnader”, ”Revisorn känner mig och vet vad som skall göras”, ”Snabbare, 

smidigare, obyråkratiskt dock inte lika förtroendeingivande som en stor mer känd byrå för ett 

mer publikt bolag”, ”Liten kunskapsbank”, ”Brister i resurser” och ”Lägre servicegrad”.

För- och nackdelar med en stor revisionsbyrå

De fördelar och nackdelar som företagen har tagit upp generellt med en stor revisionsbyrå är:

”Stor kunskapsbank”, ”Bättre och bredare kompetens”, ”Resurser av annat slag med stor, 

kunde kanske bli opersonligt”, ”För ett bolag som ingår i en utländsk koncern finns fördelar, 

då koncernupphandling görs och våra lokala revisorer har/kan ha kontakt med sina kollegor 

som reviderar andra företag inom koncernen”. Det internationella nätverket och den samlade 

kunskapen hos byrån är värdefull”, ”Seminarier och annan utbildning som ingår i arvodet”, 

”En stor byrå väger tyngre i kontakter med myndigheter, främst finansinspektionen men även 

externt gentemot våra kunder som består av såväl företag som privatpersoner”, ”Fördelarna är 

att det finns mycket kunskap inom huset hos en stor revisionsbyrå, även om revisorn själv inte 

sitter inne med allt. Nackdelen är att det ofta kan ta lite mer betalt för samma tjänster på grund 
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av sitt namn”, ”Olika personer, bristande kontinuitet”, ”För formella, långa bollar och trög i 

administrationen”, ”En liten kund kommer alltid i sista hand även om vi får ”draghjälp” av 

moderbolaget, mycket ofta ny personal som skolas in på mindre uppdrag”, ” Det stora 

revisionsbolaget prioriterar det större kundbolagen framför det mindre. De resurser en större 

revisionsbyrå har kommer inte till nytta för ett fåmansbolag” och ”Byråkratiskt”.

Förhållandet mellan företagens uppfattning om dess revisors oberoende, möjlighet till 

diskussion och påverkan samt företagens kännedom om lagen

                                       Anser företaget att revisorn visar prov 

                                       på oberoende

Ja: 18

Nej: 1 

Diskussion kring                                       Påverka revisorn

tvivelaktigt

redovisad post                             Ja (19)                       Nej (13)

       Ja (32)

      Nej (-)

                                     Företagens kännedom om de fem typsituationer

                                     som finns angivna i lagen då revisorn ska avböja

                                     eller avsäga sig uppdraget

Till fullo: 6

Till viss del: 12

Inte alls: 1

33 av företagen anser att revisorn visar prov på en oberoende ställning medan två företag är 

tveksamma. Dessa två anlitar båda en stor revisionsbyrå. Det resterande företaget har valt att 

inte svara på denna fråga.

Ja: 13

Nej: -

19 13

Till fullo: 1

Till viss del: 9

Inte alls: 3
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32 av de 35 företagen har besvarat dels om de kan påverka sin revisor eller inte, dels om det 

är möjligt att föra en diskussion med revisorn kring en tvivelaktigt redovisad post. Av dessa 

32 har 19 svarat att de både kan påverka sin revisor samt att de kan föra en diskussion kring 

poster som redovisats tvivelaktigt. Av dessa har sex företag svarat att de till fullo känner till 

analysmodellens fem typsituationer, tolv företag har svarat att de till viss del känner till de 

fem typsituationerna och endast ett företag känner inte alls till situationerna. 13 företag har 

svarat att de inte kan påverka sin revisor men föra en diskussion kring tvivelaktigt redovisade 

poster. Av dessa är det endast ett företag som till fullo känner till analysmodellens fem 

typsituationer, nio känner till dem till viss del och tre inte alls.

Tre företag finns inte redovisade i matrisen. Detta då två företag har valt att inte besvara 

någon av frågorna och en endast besvarat frågan gällande diskussion kring tvivelaktigt 

redovisade poster. På denna fråga har respondenten svarat att det är möjligt att föra en 

diskussion kring tvivelaktigt redovisade poster.

Nedan följer citat på olika situationer som företagen menar att de kan påverka sin revisor i:  

”Till exempel avskrivningstider, kundförluster med mera”, ”Diskussioner om värderingar och 

liknande”, ”Lösningar av ett redovisningsproblem där vi har en bättre totalbild”, ”Vi har 

öppna diskussioner och har alltid möjligheten att argumentera”. Grunden måste dock vara väl 

fungerande rutiner”, ”När det faktiskt visar sig att det är mänskligt att fela och vi visar oss ha 

rätt i sakfrågor”, ”Vet inte om det räknas som påverkan, men revisorerna kan ändra sin 

uppfattning efter diskussion och kunskapsinhämtande”, ”Ibland för man ju en diskussion om 

hur vissa saker ska ses”, ”Till exempel när vi har en annan åsikt kan vi diskutera detta med 

vår revisor”, ”Man kan diskutera saker och få en bättre redovisning”, ”Endast som svar på 

hans frågor om alternativa lösningar. Annars är han stenhård!”, ”Vi har byggt upp ett 

ömsesidigt förtroende sedan jag startade företaget år 2000, vilket gör det lättare att beskriva 

och få gehör för att verkligheten ibland kan vara annorlunda än vad den först ser ut att vara”, 

”I vissa redovisningsspecifika frågor där vi har utrymme att argumentera/diskutera vår sak”, 

”Vi för ständiga dialoger om diverse frågor där våra revisorer tar våra synpunkter på allvar”, 

”Tidpunkt för när revisionen ska vara genomförd”, ”Då myndigheterna är fyrkantiga och de 

själva inte är insatta i regelverket på grund av okvalificerade tjänstemän, hög 

personalomsättning, då gäller det att ha en revisor som kan sätta allt tillrätta och knäppa 

byråkraterna på näsan och tala om var skåpet ska stå och ge tips om hur pappersexercisen 

skall bantas och regelverket rättas till” och ”Besvaras ej”
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Chi2test på sambandet mellan företagets möjlighet att påverka revisorn och företagets 

möjlighet att föra en diskussion (för uträkningar se bilaga 9.1)

H0: Det finns inget samband mellan företagets möjlighet att påverka revisorn och företagets 

möjlighet att föra en diskussion.

H1: Det finns ett samband mellan företagets möjlighet att påverka revisorn och företagets 

möjlighet att föra en diskussion.

Det kritiska värdet är 6,63 då en signifikansnivå på 1 % har valts. Det observerade chi2värdet 

är 0 och det innebär att värdet ligger innanför den kritiska gränsen och därmed kan inte H0

förkastas. Det finns inget signifikant samband mellan företagets möjlighet att påverka 

revisorn och företagets möjlighet att föra en diskussion.

Chi2test på företagets möjlighet att påverka revisorn och företagets uppfattning om revisorn 

visar prov på oberoende (för uträkningar se bilaga 9.1)

H0: Det finns inget samband mellan företagets möjlighet att påverka revisorn och företagets 

uppfattning om revisorn visar prov på oberoende

H1: Det finns ett samband mellan företagets möjlighet att påverka revisorn och företagets 

uppfattning om revisorn visar prov på oberoende

Det kritiska värdet är 6,63 då en signifikansnivå på 1 % har valts. Det observerade chi2värdet 

är 0,72 och det innebär att värdet ligger innanför den kritiska gränsen och därmed kan inte H0

förkastas. Det finns inget signifikant samband mellan företagets möjlighet att påverka 

revisorn och företagets uppfattning om revisorn visar prov på oberoende

Chi2test på sambandet mellan företagets möjlighet att påverka revisorn och företagets 

kännedom om de fem typsituationerna som finns angivna i lagen (för uträkningar se bilaga 

9.1)

H0: Det finns inget samband mellan företagets möjlighet att påverka revisorn och företagets 

kännedom om de fem typsituationerna som finns angivna i lagen

 H1: Det finns ett samband mellan företagets möjlighet att påverka revisorn och företagets 

kännedom om de fem typsituationerna som finns angivna i lagen.
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Det kritiska värdet är 9,21 då en signifikansnivå på 1 % har valts Det observerade chi2värdet 

är 4,01 och det innebär att värdet ligger innanför den kritiska gränsen och därmed kan inte H0

förkastas. Det finns inget signifikant samband mellan företagets möjlighet att påverka 

revisorn och företagets kännedom om de fem typsituationerna som finns angivna i lagen.

Företagens uppfattning om revisorn finns där för att hjälpa eller stjälpa

Nästan alla företag, det vill säga 31 stycken, känner att deras revisor finns där för att hjälpa 

dem. Resterande fyra företag uppger att de inte har någon uppfattning i frågan.

 4.2 Resultatredovisning - intervjuer

Två intervjuer har gjorts varav en intervju med ett litet företag med cirka 25 anställda och en 

med ett stort företag med cirka 300 000 anställda.

Intervju med ett litet företag

Företaget har cirka 25 anställda och respondenten är delägare samt konsult inom företaget. 

Företaget anlitar i dagsläget en stor revisionsbyrå. Respondenten känner att företaget inte kan 

påverka sina revisorer men däremot att det kan föras diskussioner kring frågor där företaget 

och revisorn inte är överens. Respondenten menar att revisorernas intresse ligger närmast 

statens, ”staten i första hand i alla lägen”. Respondenten påpekar vidare att kraven har ändrats 

för revisorerna. Tidigare litade revisorerna på sina klienter i större utsträckning och 

respondentens upplevelse är att det tidigare rådde mer av en ”låt gå” attityd.  Respondenten 

nämner också att en stor revisionsbyrå de tidigare anlitat stod sig själv närmast då 

revisionsbyrån valde att göra det byrån tjänade på och även efter att ha gett felaktiga råd tagit 

betalt för dessa. Respondenten anser dessutom att större revisionsbyråer har en tendens att slå 

ner mer på detaljer än vad små byråer gör. Företaget är inte nöjd med sitt förhållande med 

nuvarande revisionsbyrå och håller just nu på att byta till en annan byrå. Respondenten menar 

att det är viktigt att ha ett bra förhållande till sin revisor eftersom företaget blottar sitt företags 

angelägenheter och företaget såklart betyder mycket för ägarna. ”Man måste kunna prata med 

sin revisor”. 

Vidare tror respondenten att rådgivning inte ska ske genom revisionsbyrån utan med 

utomstående experter såsom till exempel skattejurister.



25

Företaget har bytt revisionsbyrå ett antal gånger. 1997 anlitade företaget en liten revisionsbyrå 

men efter att företaget upplevde att det var svårt att kommunicera med sin revisor valde det att 

byta till en stor byrå. Inte heller här stämde kemin då företaget kände att byrån prioriterade de 

stora företagen. Därefter har företaget bytt ytterligare två gånger (både till liten och stor byrå) 

och planerar än en gång att byta byrå då den nuvarande slarvat bort viktiga dokument. 

Respondenten menar att de fördelar som finns med en liten revisionsbyrå är att den ger ett 

bättre bemötande, det finns en större grad av stabilitet, det är hela tiden samma personal och 

de har koll på saker och ting samt att den har en lägre timpenning. Nackdelarna är att byrån 

inte har samma kapacitet som en stor byrå samt att det är personberoende, om revisorn blir 

sjuk kanske det inte finns personal som kan ersätta denne. Respondenten tycker ”att lika barn 

leka bäst” det vill säga att små företag passar bättre ihop med små byråer och vice versa. 

”Hellre vara en stor fisk i en liten damm än en liten fisk i en stor damm”. Med detta menar 

respondenten att hellre vara ett stort företag i förhållande till övriga företag på den lilla byrån 

och därmed vara viktig för byrån än att vara det minsta företaget på den stora byrån och 

därmed vara en mindre viktig klient för byrån.  

Respondenten tror att mindre byråer är mer beroende av sina klienter och speciellt de stora 

företagen och det gör att risken är större att små byråer kan påverkas och oberoendet 

ifrågasättas.

Respondenten kände inte till vilka de fem typsituationerna i analysmodellen är.  

Intervju med ett stort företag

Företaget har ca 300 000 anställda över hela världen och respondenten är ”senior accountant” 

(enligt företagets benämning) inom företaget. Företaget anlitar en stor revisionsbyrå och 

menar att de inte kan påverka revisorn men att det går att diskutera kring frågor där parterna 

inte är överens. Respondenten poängterar att företaget vill göra rätt för sig och att det är bra 

om revisorerna är duktiga och kritiska vid de tillfällen då företaget inte har gjort rätt för sig. 

Rent spontant menade respondenten att revisorns intresse ligger närmast bolaget men ändrade 

sig sedan och minns att det är viktigt att revisorerna följer lagar och föreskrifter och att det 

därmed är statens intresse som ligger närmast. Vidare menar respondenten att det är väldigt 

viktigt att ha ett bra förhållande till revisorn. Respondenten har tidigare haft erfarenhet av att 

revisorn har varit helt fel person för jobbet och därmed har förhållandet blivit en pina och 

respondenten menar att om revisorn inte fungerar tillsammans med sina klienter så har denne 
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nog valt fel yrke. Respondenten ser sitt förhållande med företagets revisor som ett bra 

samarbete, men kan känna att revisorn skapar mycket extrajobb med sina frågor. Det positiva 

väger dock över det negativa. Vidare menar respondenten att det är väldigt personberoende 

och att byrån går ner mycket på detaljer. Vissa frågor om företagets redovisning som 

respondenten tror är avklarade ställs det dock fler frågor kring.  

Företaget har enligt vad respondenten känner till alltid anlitat samma revisionsbyrå. Dock har 

respondenten personliga erfarenheter av flera revisionsbyråer i olika storlekar. Respondenten 

ville inte jämföra små och stora byråer utan menar att det handlar om personer och inte om 

byråns storlek. Det handlar snarare om att en liten byrå inte alltid har kapacitet att ha ett stort 

företag som klient, kunskapen kan vara den samma i små och stora byråer. Respondenten 

menar dock att små byråer jobbar mer med rådgivning och blir mer engagerade i företaget på 

gott och ont, ”de ska ju vara oberoende”. Respondenten menar att små företag kan behöva 

mer rådgivning än ett stort företag som ofta har egna experter att tillgå.

Respondenten säger med tveksamhet att revisorn är oberoende men kommer in på att det 

generellt är ett konstigt system att det är företaget som ska betala för att bli granskade och om 

man inte är nöjd byter företaget ut revisorn.

Respondenten känner att revisorn finns där för att hjälpa företaget men också är en belastning 

då den nya lagen (revisorslagen) gjort att revisorn ställer flera frågor då de gör en mer 

detaljerad granskning än tidigare. Respondenten känner dock att det inte är revisorns 

granskning som är besvärligast utan det är alla internkontroller som har kommit till sedan det 

uppdagats ett flertal skandaler i USA. 

Respondenten kände inte till vilka de fem typsituationerna i analysmodellen är. 

4.3 Resultatredovisning - kontrollintervju

En kontrollintervju har gjorts med Göran Johansson, auktoriserad revisor. Han arbetar på en 

revisionsbyrå med två anställda. Byrån använder ett väl utvecklat nätverk av specialister 

såsom advokater, skattejurister, IT-specialister, redovisningskonsulter samt 

försäkringskonsulter för att kunna ge fullt stöd till sina klienter.
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Enligt Göran Johansson är det viktigt, oavsett om det gäller en liten eller stor revisionsbyrå, 

att kunna diskutera med sina klienter, annars fungerar man inte som revisor. Göran Johansson 

menar att ”diskutera är ett honnörsord för oberoende”. Vidare menar han att påverkan ska 

komma från båda håll, det vill säga både från företag och revisor. Från revisorns håll ska 

påverkan ske när klienten till exempel ska ledas bort från felaktigheter som till exempel när 

aktieutdelning är mindre lämplig och är en för stor påfrestning för företaget. Det är viktigt att 

revisorn förstår vad som händer i företaget och det är här klienten ska kunna påverka sin 

revisor. Göran Johansson anser att det är viktigt att kunna påverka och påverkas. Han avslutar 

med att säga att ordet påverkan är ett värdeladdat ord och för honom betyder ordet påverkan 

att man inte leds till någonting. 

Företagens uppfattning om att en liten byrå kan kännas mer tillmötesgående då det är lättare 

att kommunicera och diskutera, att det finns en lägre grad av objektivitet, mindre professionell 

samt upplevs som mer personliga än en stor byrå handlar om en upplevelse enligt Göran 

Johansson. Han menar att det kan bero på att företaget som anlitar en mindre revisionsbyrå 

kommer närmare den påskrivande revisorn, företaget slipper byråkrati och resultat kan 

snabbare nås. Göran Johansson hoppas vidare att den mindre byrån inte har mindre grad av 

objektivitet. Det skulle i så fall innebära att det finns en A och B liga enligt honom. För att 

undvika detta utsätts alla revisionsbyråer för kvalitetskontroller som sker vart fjärde år och 

som utförs av en oberoende revisionsbyrå eller Tillsynsmyndigheten. Vidare nämner Göran 

Johansson att det är viktigt att ha så pass många klienter inom byrån för att revisorn inte ska 

hamna i en rävsax utan att revisorn känner att det finns möjlighet att säga ifrån när det behövs.

När det gäller storleken på företaget och storleken revisionsbyrån instämmer Göran Johansson 

i att ”lika barn leka bäst”. Det menar han beror på att företag av en viss storlek har en viss 

kommunikationslina med omvärlden och har man inte rätt utrustning så stupar man redan där 

och av den anledningen är det lätt att säga att ”lika barn leka bäst”. De stora 

världsomspännande företagen har sådana krav att det är svårt som liten byrå att hänga med då 

byrån måste investera mycket i bland annat IT. En annan anledning till att ”lika barn leka 

bäst” är att större företag kan uppleva det som väldigt sårbart att endast ha en revisor. 

Däremot kan mindre företag vilja ha en större byrå för att få en kvalitetsstämpel och på så sätt 

få en garanterat oberoende revisor.
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Göran Johansson menar att förtroende skapas genom att man har en rak kommunikation med 

sin klient. Det är viktigt att klienten kan känna att det inte finns några dumma eller 

överflödiga frågor eller bli bemött av en suck från revisorn när en fråga ställs. Samtidigt 

menar han att revisorn inte får vara alltför inställsam. Vidare menar Göran Johansson att om 

en klient inte frivilligt ger sin revisor den information som behövs kan ett samarbete inte 

fortsätta. Det är viktigt att klienten litar på revisorn och att det finns ett förtroende mellan de 

båda. Förhållandet bygger på det i det långa loppet. 

Göran Johansson berättar att revisorn väljs av ägarna och att det är de som är uppdragsgivarna 

och därmed är det där intresset främst ska ligga. Men trots det ska ingen av övriga intressenter 

bli lidande. Det finns många regler som måste följas men han menar att regelverket ska 

utnyttjas så mycket som möjligt, både moraliskt och etisk, till företagets bästa. Företagens 

upplevelse om att revisorn är till stor hjälp menar Göran Johansson beror på att det finns så 

mycket komplexa regler, till exempel 3:12-reglerna och tantiemreglerna, som är svåra att sätta 

sig in i för företagare och att företaget på så sätt känner att revisorn finns där för att hjälp dem. 

Det ska dock ske inom ramen för att alla intressenter ska acceptera det. 

När det gäller om företaget kan påverka sin revisor i någon situation berättar Göran Johansson 

att inom linjen för att revisorn inte exakt förstår företagets verksamhet måste denne få ”göra 

bort sig själv” genom att ställa dumma frågor. Det är omöjligt att veta allting och som revisor 

ska man vara lyhörd och inte sätta sig själv på en piedestal och säga att så är det. På så sätt 

menar Göran Johansson att företaget kan påverka revisorn. 

När det gäller revisorsrotation menar Göran Johansson att det finns betydligt bättre alternativ 

till att säkra revisorns oberoende. Detta skulle till exempel kunna vara att en byrå inte får ha 

uppdrag som slukar mer än en viss mängd av byråns intäkter och totala resurser. Samtidigt så 

ser Göran Johansson inga problem med revisorers oberoende då det idag finns uppdragsbrev 

och styrelsens uttalanden, som är väl fungerande dokumentationskrav, samt kvalitetskontroll, 

eventuell tillsyn och krav på vidare utbildning som gör oberoendet naturligt. Han menar att 

om revisorsrotation skulle lagstiftas skulle små byråer få problem men att det faller i och med 

att revisionsplikten kommer att försvinna för 96 % av företagen. 

Göran Johansson ser inte vänskapshotet som ett problem då den typen av vänskap inte finns 

då det är förenat med för stora risker. Däremot kan förtroendekriser förekomma dels för att 
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klienten kan bli besviken då frågeställningar och rapporteringar kan komma som denne inte är 

beredd på och dels för att revisorn kan få stå till svars för kritik som är obefogad.

Göran Johansson menar att det finns utrymme till att ge företag både rådgivning och revision 

men då är det viktigt att veta vad som menas med rådgivning.  Han menar att det är naturligt 

att som revisor ge rådgivning om hur till exempel 3:12-reglerna eller tantiemreglerna 

fungerar, som ligger i nära anslutning till bokslutet. Om det istället gäller till exempel 

skatteupplägg för hur företaget ska kunna betala mindre skatt så handlar det om en annan typ 

av rådgivning och det menar han att en revisor inte alls ska syssla med. Däremot menar han 

att då rådgivning och revision ges av samma byrå kan det aldrig garanteras att 

självgranskningshot inte uppkommer.  
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Kapitel 5 – Analys

Empirin bygger på fler små företag än stora. De stora företagen anlitar nästan uteslutande 

stora revisionsbyråer medan det är mer jämnt fördelat mellan de små företagen. Anledningen 

till att de stora företagen anlitar stora revisionsbyråer är att små revisionsbyråer kan sakna 

resurser att bistå stora företag, speciellt de internationella stora företagen som kan ha upp till 

flera hundratusen anställda. De små företagen har inte samma resursbehov och kan av den 

anledningen anlita både en liten och en stor byrå. Det är dock några i undersökningen som 

påpekar att lika barn leker bäst. Enligt det gjorda chi2testet finns det ett samband. Dock är 

detta samband svagt då det observerade chi2värdet ligger nära det kritiska chi2värdet. Det kan 

bero på att sambandet för stora företag är starkt medan sambandet för små företag är nästintill 

obefintligt.

Enligt agentteorin är revisorns roll att se till att alla intressenters intressen tillgodoses och 

enligt den gjorda enkätundersökningen upplever företagen i stor utsträckning att revisorns 

intresse ligger hos företaget. Detta gör att det kan ifrågasättas om alla intressenters intressen 

verkligen tillgodoses, i synnerhet då vissa svarar att om de inte är nöjd med revisorn så byter 

de till någon annan som får samarbetet att fungera tillfredsställande. Samtidigt kan 

anledningen till att företagen upplever att revisorns intresse ligger närmast företaget bero på 

att revisorn är så psykologisk att alla intressenter upplever att just deras intresse är viktigast 

för revisorn. 

Enligt analysmodellens andra punkt får revisorn, som ska utföra företagets revision, inte 

lämna råd i en fråga som till någon del omfattas av granskningsuppdraget.21 De två 

intervjuade respondenterna menar att mindre företag oftare anlitar små revisionsbyråer och 

behöver mer rådgivning då de ena menar att det inte finns expertkunskaper i samma 

utsträckning som i stora företag som därmed inte heller behöver rådgivning i samma 

utsträckning. Detta skulle innebära att små revisionsbyråer, enligt de intervjuades uppfattning, 

också arbetar mer med rådgivning än stora byråer. Detta skulle kunna tyda på att mindre 

revisionsbyråer i högre utsträckning riskerar att bryta mot denna punkt i analysmodellen. Den 

gjorda enkätundersökningen stöder dock inte denna uppfattning då majoriteten av företagen 

oavsett om de anlitar små eller stora byråer, använder revisorn till både revision och 

                                                
21http://www.farsrs.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR/OM_BRANSCH/GOD_REVISORSSED/FAR%20ANALYS
MODELL%20060206.PDF FAR Promoria Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och 
självständighet s. 12 2008-05-12 13.38
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rådgivning. Enligt det gjorda chi2testet finns det inget signifikant samband mellan företagets 

storlek och revisorns funktion. Det visar sig dock att en stor del av företagen använder sig av 

både revision och rådgivning vilket borde öka risken att någon av dessa revisorer utför 

granskning inom eget rådgivningsområde och därmed också gör sig skyldig till 

självgranskningshot och således bör avsäga sig uppdraget. Frågan är om det finns något som 

revisorn kan ge rådgivning kring då denne ska granska hela företagets bokföring, 

årsredovisning och styrelsens och VD: s förvaltning.22

Vidare står det i revisorslagen att revisorn ska vara opartisk, självständig och objektiv vilket 

innebär att revisorn inte bör låta sig påverkas av någon av företagets intressenter.23 Det som 

har framkommit ur enkätundersökningen och intervjuerna är att ungefär hälften känner att de 

kan påverka revisorn. Anledningen till att så många känner att de kan påverka revisorn kan 

vara att respondenterna tolkat ordet påverka olika. Vissa kan ha tolkat det ordagrant vilket då 

kan upplevas som ett starkt ord medan andra kan ha tolkat det som en synonym till att 

diskutera vilket då kan upplevas mildare. Att påverka sin revisor är säkert något som många 

upplever som olämpligt och därför också svarat att de inte kan. Med tanke på att intervjuerna 

gav en till viss del annorlunda syn på detta så kan det ifrågasättas om de som svarat på 

enkäten verkligen är ärliga i sina svar. När något blir skrivet svart på vitt så kan det upplevas 

kraftigare jämfört med om det kommer fram under ett samtal där så många andra aspekter 

spelar roll, exempelvis att det är sagt i ett visst sammanhang eller att det är sagt med ett viss 

tonfall. 

Vänskapshot förekommer om revisorn eller någon annan i revisionsgruppen har en nära 

personlig relation med revisionsklienten vilket kan leda till att revisorn blir alltför vänligt 

inställd i revisionsklientens intressen. Det gäller både direkta och indirekta nära personliga 

relationer.24 Majoriteten har svarat att de har ett bra eller ett mycket bra förhållande med sin 

revisor. Gränsen för vad som är vänskap kan vara svår att dra och speciellt svår för en liten 

byrå då den enskilda klienten har större betydelse och därmed är viktig att behålla. I de gjorda 

undersökningarna har många svarat att små byråer är mer personliga, en svarade till och med 

att ”revisorn känner mig och vet vad som skall göras”. Dessutom påpekade en av de 

                                                
22  Moberg K., Bolagsrevisorn, 2006, s. 106
23 Revisorslag (2001:883)
24http://www.farsrs.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR/OM_BRANSCH/GOD_REVISORSSED/FAR%20ANALYS
MODELL%20060206.PDF FAR Promoria Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och 
självständighet s. 13 2008-05-12 13.39
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intervjuade att små byråer blir mer engagerade, på gott och ont. Frågan är om dessa relationer 

mellan revisor och klient har passerat gränsen för när relationen utgör ett vänskapshot eller 

om de kan hålla relationen på en professionell nivå. Det är här en tydlig skillnad mellan hur 

små och stora byråer upplevs. Gränsen för vänskapshotet verkar lättare att passera för små 

byråer än för stora vilket grundas på de gjorda undersökningarna. 

14 av de 35 företagen, det vill säga 40 %, har någon gång bytt revisionsbyrå och de flesta av 

dessa har erfarenhet av både små och stora byråer. Den förhållandevis låga siffran tyder på att 

en majoritet av företagen är nöjda med sin revisionsbyrå. Endast fyra av företagen har bytt på 

grund av att samarbetet inte fungerat medan tre har bytt då deras revisor har gått i pension. 

Enligt god revisorssed ska en mandattid på högst sju år tillämpas på företagets revisor när det 

gäller företag av allmänt intresse och vid vissa revisionsuppdrag.25 Vad som menas med 

företag av allmänt intresse och vissa revisionsuppdrag är diffust men de flesta företag borde 

vara i allmänhetens intresse då de åtminstone betalar skatt till staten som allmänheten i sin tur 

kan dra nytta av. I den gjorda enkätundersökningen och vid intervjuerna har det inte 

framkommit att något företag haft olika revisorer även om det skulle vara inom samma byrå. 

Snarare tvärtom, vissa företag har påpekat värdet av att ha samma revisor under en längre tid. 

En stor byrå har större möjlighet att rotera revisorerna mellan uppdragen men en liten byrå 

med få eller enstaka revisorer kan med svårighet tillämpa revisorsrotation utan måste i så fall 

söka nya klienter med jämna mellanrum. Av de 35 slumpmässigt utvalda aktiebolagen borde 

det vara rimligt att minst ett fåtal, om inte alla, ligger i allmänhetens intresse liksom att något 

uppdrag borde räknas till vissa revisionsuppdrag. Trots det verkar företagen inte reflektera 

över revisorsrotation.

En viktig faktor för att företagens lämnade information skall få allmänhetens förtroende är att 

den granskande revisorn visar prov på oberoende. I den gjorda enkätundersökningen samt 

under intervjuerna ställdes frågan om företagets revisor visat prov på oberoende vilket i 

princip alla svarat ja på. Endast två företag var tveksamma. Det kan upplevas som en mycket 

allvarlig anklagelse att hävda att ens revisor inte varit oberoende och därför blir svaret gärna 

ja. Det har dock visat sig i undersökningarna att många företag upplever att de kan diskutera 

med/påverka sin revisor. Frågan är bara var gränsen går och hur mycket det är rimligt att 

diskutera med/påverka sin revisor utan att revisorns oberoende kan ifrågasättas. Genom 

                                                
25http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=10&dok_id=DIR2006:96&rm=2006&bet=2006:96
2008-05-12 11.05 
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gjorda undersökningar framkommer det att företagen ofta upplever att diskussion förs eller 

påverkan görs därför att företaget anser att revisorn saknar kunskap om företaget och dess 

bransch. Det kan vara rimligt för företagaren att informera revisorn när denne saknar kunskap, 

att informera och diskutera är dock två olika saker. Risken att rubba revisorns oberoende blir 

större då informationen övergår i diskussioner.

Den avslutande kontrollintervjun med Göran Johansson visar på att revisorns upplevelse 

många gånger överensstämmer med företagens upplevelser om revisorns oberoende. Till 

skillnad från uppsatsens utgångspunkt som gett orden ”diskutera” och ”påverka” en negativ 

tolkning har Göran Johansson istället valt att ge dessa ord en positiv tolkning. Göran 

Johansson menar att ordet ”diskutera” är ett honnörsord för revisorns oberoende och att orden 

”påverka” och ”påverkas” är viktiga. Det är svårt att säkerställa vilken tolkning företagen valt 

men med tanke på att många av företagen uppgett att de både kan diskutera och påverka sin 

revisor är det sannolikt att företagens tolkning i hög grad samstämmer med Göran Johanssons. 

När det gäller företagens upplevelse om små revisionsbyråer kan Göran Johansson förstå 

varför företagen upplever det som de gör men han hoppas och tror samtidigt med tanke på alla 

kontroller att de mindre byråerna har samma grad av objektivitet som de stora byråerna. Han 

instämmer i att ”lika barn leka bäst” bland annat då det krävs mer resurser till större företag 

som större revisionsbyråer har möjlighet att införskaffa om det inte redan finns. Det lilla 

företaget som väljer en stor byrå kan göra det för att få en ”kvalitetsstämpel”. Detta kan vara 

en förklaring till varför den observerade fördelningen när det gäller sambandet mellan 

företaget och revisionsbyråns storlek ser ut som den gör (se matris sida 14). Precis som de 

undersökta företagen menar Göran Johansson att revisorns intresse främst ligger hos företaget 

men samtidigt påpekar han att övriga intressenter inte får bli lidande.    



34

Kapitel 6 – Slutsatser

 Enligt de tillfrågade företagen visar revisorerna prov på oberoende trots att de flesta 

upplever att de kan diskutera med och/eller påverka sin revisor. 

 Drygt hälften av företagen med erfarenhet av både små och stora revisionsbyråer 

upplever att de behandlats annorlunda av en liten byrå jämfört med en stor. Företagen 

upplever den mindre byrån som mer tillmötesgående då det är lättare att diskutera och 

kommunicera men även att det finns en lägre grad av objektivitet och att de är mindre 

professionella. Den mindre byrån upplevs vara mer personlig än en stor byrå. 

 Stora företag har ingen eller liten möjlighet att anlita en mindre byrå. Detta då den 

mindre byrån kan sakna de resurser som krävs för ett stort företag. De små företagen 

har en jämn fördelning av storleken på anlitade revisionsbyråer vilket ger en 

fingervisning om att storleken är av liten betydelse. Det finns dock respondenter som 

anlitat både små och stora byråer som menar att lika barn leka bäst. 

 Samtliga företag menar att det är viktigt att ha ett bra förhållande med revisorn och 

något poängterar att de annars byter revisor. Fördelar med ett bra förhållande till 

revisorn är att företaget vågar vara öppen mot revisorn. Dels genom att våga fråga om 

hjälp och dels genom att våga stå på sig när det behövs. Eftersom företaget blottar sitt 

företag inför den utomstående revisorn är det också viktigt att företaget kan lita på 

denne. Om förtroendet saknas kan det kännas riskabelt för företaget att behöva lämna 

ut känslig information till revisorn. På detta sätt kan det sägas att företagen som 

tillfrågats upplever att ett gott förhållande genererar fördelar medan ett sämre 

förhållande är mer riskabelt. 

 Samtliga företag upplever att deras revisor finns där för att hjälpa dem ”annars byter 

jag” som någon svarade. Majoriteten upplever att revisorns intresse ligger närmast 

företaget och det inte finns någon skillnad mellan små och stora revisionsbyråer. 

 Majoriteten av företagen känner att det finns situationer då de kan påverka sin revisor. 

Dessa situationer är främst då företaget upplever sig ha bättre kunskap än revisorn i 

den specifika frågan.

 Det är knappt en tredjedel av de undersökta företagen som har tillräcklig erfarenhet för 

att kunna besvara huruvida den ställda hypotesen är sann. Utav dessa är det drygt 

hälften som fullt ut stöder den. Detta tyder på att det kan finnas stöd för hypotesen 

men för att hypotesen verkligen skall kunna verifieras krävs ytterligare 

undersökningar. Av den anledningen kan hypotesen varken verifieras eller falsifieras.
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Kapitel 7 – Avslutande diskussion

Ett sätt att säkra revisorns oberoende kan vara revisorsrotation. Idag är inte revisorsrotation 

lagstiftad, endast företag av allmänt intresse och vid vissa revisionsuppdrag ska använda sig 

av revisorsrotation. Vi anser dock att detta borde gälla samtliga företag och uppdrag eftersom 

samtliga företag är av allmänt intresse och oberoendefrågan är så pass viktig för allmänhetens 

förtroende för företagen. Detta skulle eventuellt kunna innebära en större otrygghet för 

revisorer och framförallt för revisorer på mindre byråer då dessa kanske inte har tillräckligt 

många revisorer anställda för att kunna rotera och ändå behålla klienten inom företaget. Detta 

kan vara en anledning för revisorer att protestera mot en sådan lagstiftning men mycket 

handlar om vad man har för inställning till och förväntningar på branschen och revisorsyrket. 

Förväntar man sig den trygghet som finns idag blir en lagförändring svår att acceptera. En 

allmän lagstiftning om revisorsrotation skulle bland annat innebära att revisorerna måste hitta 

nya klienter hela tiden och möjligen skulle många mindre revisionsbyråer inte klara av en 

sådan lagändring. Det är dock mycket sannolikt att dessa skulle ersättas med nya byråer och 

revisorer med en annorlunda inställning. Många företag, exempelvis inom konsultbranschen, 

lever idag med den otryggheten. Däremot anser Göran Johansson som är auktoriserad revisor 

och som har jobbat inom branschen sedan länge att revisorsrotation inte är lösningen på att 

säkra revisorns oberoende. Han menar att det som görs idag med bland annat uppdragsbrevet 

är tillräckligt för att säkra revisorns oberoende, möjligtvis skulle det kunna införas en regel 

om att ett uppdrag inte får sluka mer än en viss mängd av byråns intäkter och totala resurser.

Den uppfattning som vi har fått av de tillfrågade företagen är att de haft samma revisor under 

en längre tid vilket har gett företaget ett mervärde. Risken med detta är att en vänskap uppstår 

som kan hota revisorns oberoendeställning. Samtidigt kan en rotation inte säkerställa att inte 

olämplig vänskap uppstår då detta kan uppstå inom en vecka, en månad, ett år beroende på 

personliga egenskaper. Det kan dock vara svårare för en revisor på en liten byrå att erkänna 

för sig själv att relationen till klienten blivit alltför vänskaplig och uppdraget således inte är 

lämpligt och därför avsäga sig uppdraget. Detta då klienten kan vara viktig för företagets 

överlevnad.    

I den här uppsatsen har orden diskutera och påverka fått en negativ tolkning, att det är något 

som rubbar revisorns oberoendeställning. En anledning till att företaget ändå vill diskutera 
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och påverka sin revisor kan vara för att företaget har större kunskap om sin bransch än 

revisorn. Det rubbar således inte nödvändigtvis revisorns oberoendeställning. 

Genom intervjuerna har det framkommit att det upplevs underligt att den som granskar 

företaget även kan ge företaget rådgivning. Det står även i analysmodellen att den revisor som 

skall utföra granskningen inte ska ha tagit ställning till de förhållanden som skall granskas i 

ett annat sammanhang (självgranskningshot).26 Det är dock många av de tillfrågade företagen 

som anlitar sin revisionsbyrå både för revision och rådgivning. Risken är stor att revisorn ger 

rådgivning i sådant denne sedan kommer att granska. Dessutom kan ett egenintresse uppstå i 

företaget då risken är att revisionsbyrån gör sig ekonomiskt beroende av företaget.27 Frågan är 

om revisionsbyråerna gör sig skyldiga till att bryta mot detta. Det tillåtna området upplever vi 

vara ytterst begränsat och därför också svårt att hålla sig inom. Vi anser att revision och 

rådgivning bör utföras av två skilda byråer. Detta kommer dessutom att sätta ytterligare press 

på byråerna att följa lagar och regler då de på ett sätt kan sägas kontrollera varandra. Det kan 

dock naturligtvis vara krävande att två skilda byråer måste sätta sig in i ett och samma företag.

Vårt förslag på fortsatta undersökningar är att fördjupa sig i vad lagstiftad revisorsrotation 

skulle innebära för de små revisionsbyråerna. 

                                                
26http://www.farsrs.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR/OM_BRANSCH/GOD_REVISORSSED/FAR%20ANALYS
MODELL%20060206.PDF FAR Promoria Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och 
självständighet s. 12 2008-05-12 13.40
27 Moberg K., Bolagsrevisorn, 2006, s. 81
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Kapitel 9 - Bilagor

9.1 Chi2uträkningar

Samband mellan revisionsbyråns storlek och företagets storlek

 Den observerade frekvensen (O)

                                                                    Företagets storlek

Revisionsbyråns storlek             Liten (21)                        Stor (14)

              Liten (13)

              Stor (22)

                                

                                                          Den förväntade frekvensen (E)

                                                                    Företagets storlek

Revisionsbyråns storlek             Liten (21)                        Stor (14)

              Liten (13)

              Stor (22)

Rad 1 E=13*21/35=7,8 E=13*14/35=5,2 

Rad 2 E=21*22/35=13,2 E= 14*22/35=8,8

Chi2= (O-E)2/E

Chi2=  (12-7,8)2/7,8+(1-5,2)2/5,2+(9-13,2)2/13,2+(13-8,8)2/8,8=

2,26+ 3,39+1,34+2,00=8,99

Antalet frihetsgrader

F= (r-1)*(k-1)= (2-1)*(2-1)=1

12 1

 9 13

7,8 5,2

 13,2 8,8
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Samband mellan revisionsbyråns storlek och om företaget kan påverka revisorn

Den observerade frekvensen (O)

                                                           Revisionsbyråns storlek

Kan företaget påverka  

revisorn                                       Liten (13)                           Stor (22) 

               Ja (18)

              Nej (13)

          Ej svarat (4)

Den förväntade frekvensen (E)

                                                           Revisionsbyråns storlek

Kan företaget påverka  

revisorn                                       Liten (13)                           Stor (22) 

               Ja (18)

              Nej (13)

          Ej svarat (4)

Rad 1 E=18*13/35=6,69 E=18*22/35=11,31 

Rad 2 E=13*13/35=4,83 E= 13*22/35=8,17

Rad 3 E=4*13/35=1,49 E= 4*22/35=2,51

Chi2= (O-E)2/E

Chi2=  (6-6,69)2/6,69+(12-11,31)2/11,31+(6-4,83)2/4,83+(7-8,17)2/8,17+ (1-1,49)2/1,49+(3-

2,51)2/2,51=

0,07+ 0,04+0,28+0,17+0,16+0,10=0,82

Antalet frihetsgrader

F= (r-1)*(k-1)= (3-1)*(2-1)=2

6 12

6 7

1 3

6,69 11,31

4,83 8,17

1,49 2,51
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Samband mellan revisionsbyråns storlek och var revisorns intresse ligger närmast i 

förhållande till företagets relation till revisorn.

Den observerade frekvensen (O)

Revisionsbyråns storlek och var revisorns intresse ligger närmast

                                             Liten RB     Stor RB        Liten RB      Stor RB

                                               samt            samt              samt             samt

                                             företagets    företagets        annat/          annat/

Företagets                            intresse       intresse         flera alt.       flera alt. 

relation till                            (11)              (13)               (3)                (8)

revisorn

Mycket bra (20)

Bra (12)

Mindre bra (1)

Ingen uppfattning (2)

Den förväntade frekvensen (E)

                    Revisionsbyråns storlek och var revisorns intresse ligger närmast

                                             Liten RB     Stor RB        Liten RB      Stor RB

                                               samt            samt              samt             samt

                                             företagets    företagets        annat/          annat/

Företagets                            intresse       intresse         flera alt.       flera alt. 

relation till                            (11)              (13)               (3)                (8)

revisorn

Mycket bra (20)

Bra (12)

Mindre bra (1)

Ingen uppfattning (2)

Rad 1 E=20*11/35=6,29 E=20*13/35=7,43   E=20*3/35=1,71 E=20*8/35=4,57

Rad 2 E=12*11/35=3,77 E= 12*13/35=4,46  E=12*3/35=1,03 E= 12*8/35=2,74

Rad 3 E=1*11/35=0,31 E= 1*13/35=0,37    E=1*3/35=0,09 E= 1*8/35=0,23

Rad 4 E=2*11/35=0,63 E= 2*13/35=0,74    E=2*3/35=0,17 E= 2*8/35=0,46

10 9 1

1 4 2 5

1

2

6,29 7,43 1,71 4,57

3,77 4,46 1,03 2,74

0,31 0,37 0,09 0,23

0,63 0,74 0,17 0,46
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Chi2= (O-E)2/E

Chi2= (10-6,29)2/6,29 + (9-7,43)2/7,43 + (1-1,71)2/1,71 + (0-4,57)2/4,57 +(1-3,77)2/3,77 + 

(4-4,46)2/4,46 + (2-1,03)2/1,03 + (5-2,74)2/2,74 + (0-0,31)2/0,31 + (0-0,37)2/0,37 + 

(0-0,09)2/0,09 + (1-0,23)2/0,23 + (0-0,63)2/0,63 + (0-0,74)2/0,74 + (0-0,17)2/0,17 +

(2-0,46)2/0,46= 

2,19+0,33+0,29+4,57+2,04+0,05+0,91+1,86+0,31+0,37+0,09+2,58+0,63+0,74+0,17+5,16=2

2,29

Antalet frihetsgrader

F= (r-1)*(k-1)= (4-1)*(4-1)=9

Samband mellan revisionsbyråns storlek och revisorns funktion

Den observerade frekvensen (O)

                                                             Revisionsbyråns storlek

       Revisorns funktion             Liten (13)                        Stor (22)

              Revision (11)

              Revision och 

             rådgivning (24)

Den förväntade frekvensen (E)

                                                             Revisionsbyråns storlek

       Revisorns funktion             Liten (13)                        Stor (22)

              Revision (11)

              Revision och 

             rådgivning (24)

Rad 1 E=11*13/35=4,09 E=11*22/35=6,91 

Rad 2 E=24*13/35=8,91 E= 24*22/35=15,09

Chi2= (O-E)2/E

Chi2=  (4-4,09)2/4,09(7-6,91)2/6,91+(9-8,91)2/8,91+ (15-15,09)2/15,09=

0,002+ 0,001+0,0009+0,0005=0,004

4 7

 9 15

4,09 6,91

 8,91 15,09
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Antalet frihetsgrader

F= (r-1)*(k-1)= (2-1)*(2-1)=1

Samband mellan företagets möjlighet att påverka revisorn och företagets möjlighet att 

föra en diskussion.

Den observerade frekvensen (O)

Diskussion kring                                       Påverka revisorn

tvivelaktigt

redovisad post                             Ja (19)                       Nej (13)

       Ja (32)

      Nej (-)

Den förväntade frekvensen (E)

Diskussion kring                                       Påverka revisorn

tvivelaktigt

redovisad post                             Ja (19)                       Nej (13)

       Ja (32)

      Nej (-)

Rad 1 E=32*19/32=19 E=32*13/32=13

Rad 2 E=0*19/32=0 E= 0*13/32=0

Chi2= (O-E)2/E

Chi2=  (19-19)2/19+(13-13)2/13+(0-0)2/0+(0-0)2/0= 

0+ 0+0+0=0

Antalet frihetsgrader

F= (r-1)*(k-1)= (2-1)*(2-1)=1

19 13

19 13
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Chi2test på företagets möjlighet att påverka revisorn och företagets uppfattning om 

revisorn visar prov på oberoende

Den observerade frekvensen (O)

Anser företaget att                           Påverka revisorn

revisorn visar

prov på oberoende                   Ja (19)                       Nej (13)

       Ja (31)

      Nej (1)

Den förväntade frekvensen (E)

Anser företaget att                             Påverka revisorn

revisorn visar

prov på oberoende                       Ja (19)                       Nej (13)

       Ja (31)

      Nej (1)

Rad 1 E=31*19/32=18,41 E=31*13/32=12,59

Rad 2 E=1*19/32=0,59 E= 1*13/32=0,41

Chi2= (O-E)2/E

Chi2=  (18-18,41)2/18,41+(13-12,59)2/12,59+(1-0,59)2/0,59+(0-0,41)2/0,41= 

0,009+0,013+0,285+0,41=0,72

Antalet frihetsgrader

F= (r-1)*(k-1)= (2-1)*(2-1)=1

18 13

1

18,41 12,59

0,59 0,41
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Chi2test på sambandet mellan företagets möjlighet att påverka revisorn och företagets 

kännedom om de fem typsituationerna som finns angivna i lagen

Den observerade frekvensen (O)

Företagets kännedom                           Påverka revisorn

om de fem

typsituationerna                         Ja (19)                       Nej (13)

       Till fullo (7)

      Till viss del (21)

      Inte alls (4)

Den förväntade frekvensen (E)

Företagets kännedom                           Påverka revisorn

om de fem 

typsituationerna                         Ja (19)                       Nej (13)

       Till fullo (7)

      Till viss del (21)

      Inte alls (4)

Rad 1 E=7*19/32=4,16 E=7*13/32=2,84

Rad 2 E=21*19/32=12,47 E=21*13/32=8,53

Rad 3 E=4*19/32=2,375 E=4*13/32=1,625

Chi2= (O-E)2/E

Chi2=  (6-4,16)2/4,16+(1-2,84)2/2,84+(12-12,47)2/12,47+(9-8,53)2/8,53+

(1-2,375)2/2,375+(3-1,625)2/1,625= 

0,81+1,19+0,02+0,03+0,80+1,16=4,01

Antalet frihetsgrader

F= (r-1)*(k-1)= (3-1)*(2-1)=2

6 1

12 9

1 3

4,16 2,84

12,47 8,53

2,375 1,625
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9.2 Enkätundersökning 

Hej

Vi heter Karolina Sow och Johanna Stinnerbom och vi läser Företagsekonomi C med 

inriktning mot redovisning och revision på Södertörns högskola. Nu är det dags för oss att 

skriva vår kandidatuppsats och vårt val av uppsatsämne är att försöka ta reda på hur 

förhållandet ser ut mellan företag och dess revisor/er ur företagets synvinkel. Det vi alltså 

närmare vill undersöka är hur företagen upplever sin/sina revisor/revisorer och dess/dessas 

arbete.

Till vår hjälp i uppsatsarbetet har vi utformat en enkät med 25 frågor som vi hoppas att ni har 

tid och möjlighet att besvara. Det skulle glädja oss mycket då era svar skulle bidra med för 

oss i hög grad värdefull information.

För att få en så rättvisande bild som möjligt så ser vi helst att Ni som svarar också är den 

person som står i direktkontakt med företagets revisor/er.

Enkätundersökningen är helt konfidentiell och därför kommer varken Ert eller Ert företags 

namn att nämnas i uppsatsen. 

Om Ni har några frågor kan Ni kontakta någon av oss via mail. 

Vi uppskattar verkligen Er hjälp!

Vänliga Hälsningar

Karolina Sow Johanna Stinnerbom

karolina01.sow@student.sh.se johanna01.stinnerbom@student.sh.se

Instruktioner för att besvara enkäten:

1. Tryck på svara/replay (se till att ursprungsmailet följer med så att du har möjlighet att där 

föra in dina svar)

2. Markera på valfritt sätt det valda alternativet, exempelvis med en *. I vissa fall är frågorna 

öppna dessa är markerade med : och dessa besvaras med egen text.

3. Tryck på skicka/send



46

Frågor

1. Hur många anställda har Ert företag?

 1-25     

 26-50    

 51-2000   

 2001 eller fler

2. Vilken position har Ni i företaget?

 Ägare    

 Ekonomichef   

 Redovisningsansvarig    

 Annan:

3. Vilken/vilka funktion/er har Er revisor?

 Revision    

 Rådgivning   

                 (det går bra att välja båda)

4. Anlitar Ni en liten eller stor revisionsbyrå? 

 Liten (1-25 anställda)   

 Stor (26 eller fler) 

5. Hur valde Ni Er nuvarande revisionsbyrå?

 Genom rekommendation    

 Revisionsbyrån kontaktade Er    

 På grund av att revisionsbyrån är känd    

 Annat: 

6. Har Ni alltid anlitat samma revisionsbyrå?

 Ja     

 Nej
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Om Ni har svarat ja på fråga 6 kan Ni fortsätt på fråga 13

7. Har Ni bytt från 

 Liten till stor   

 Stor till liten   

 Samma storlek

8. Varför har Ni bytt?

 Revisionsbyrån avsade sig redan pågående uppdrag på grund av att revisorn 

opartiskhet eller självständighet hotats    

 Samarbetet mellan företaget och revisionsbyrån fungerade inte   

 Annat:

9. Har bytet motsvarat Era förväntningar?

 Ja     

 Nej

10. Har Ni erfarenhet av både små och stora revisionsbyråer?

 Ja     

 Nej

11. Upplever Ni att en liten byrå behandlar Er annorlunda jämfört med en stor byrå? 

 Ja    

 Nej

12. Om ja, på vilket sätt har det visat sig?:

13. Upplever Ni att det finns fördelar respektive nackdelar med en stor revisionsbyrå? 

Vilka?:

14. Upplever Ni att det finns fördelar respektive nackdelar med en liten revisionsbyrå? 

Vilka?: 



48

15. Var anser Ni att Er revisors intresse ligger närmast?

 Ert företags intresse    

 Statens intresse (skatteverket)   

 Annat:

16. Ett viktigt redskap för en revisor är dennes oberoendeställning. Tycker Ni att Er 

revisor visar prov på det?

 Ja    

 Nej

17. Om Nej, på vilket sätt har detta visat sig?:

18. Finns det situationer där Ni känner att Ni kan påverka Er revisor/er?

 Ja    

 Nej

19. Om ja, i vilka situationer?:

20. Upplever Ni att revisorn vill

 Hjälpa Er    

 Stjälpa Er    

 Ingen uppfattning

21. Om revisorn anser att Ni redovisat en post tvivelaktigt, har Ni då möjlighet att föra en 

diskussion kring detta?

 Ja    

 Nej
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22. Hur anser Ni att Ert förhållande är till Er revisor?

 Mycket bra    

 Bra    

 Mindre bra    

 Dåligt    

 Ingen uppfattning

23. Anser Ni att det är viktigt att ha ett bra förhållande till revisorn?

 Ja    

 Nej    

 Ingen uppfattning

24. Känner Ni till vilka fem typsituationer som finns angivna i lagen då revisorn ska       

            avböja eller avsäga sig uppdraget?

 Ja, till fullo   

 Nej, inte alls    

 Till viss del

25. Övriga synpunkter:
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9.3 Intervjumall

Frågor

1. Vilken position har Ni i företaget? (Ägare, ekonomichef, redovisningsansvarig, annan)

2. Vilken/vilka funktion/er har Er revisor? (Revision eller/och rådgivning)

3. Anlitar Ni en liten eller stor revisionsbyrå? (Liten: 1-25 anställda, Stor: 26 eller fler) 

4. Hur valde Ni Er nuvarande revisionsbyrå? (Genom rekommendation, revisionsbyrån 

kontaktade Er, på grund av att revisionsbyrån är känd, annat)

5. Vad heter byrån? 

6. Har Ni alltid anlitat samma revisionsbyrå? (ja, nej)

Om nej (ja:15)

7.   Har Ni bytt från: liten till stor, stor till liten eller samma storlek?

8. Varför har Ni bytt? (ex: revisionsbyrån avsade sig redan pågående uppdrag på grund 

av att revisorns opartiskhet eller självständighet hotats, samarbetet mellan företaget 

och revisionsbyrån fungerade inte)

9. Har bytet motsvarat Era förväntningar? (ja, nej)

10. Har Ni erfarenhet av både små och stora revisionsbyråer? (ja, nej)

Om ja (nej:15)

11. Upplever Ni att det finns fördelar respektive nackdelar med en LITEN revisionsbyrå? 

Vilka?
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12. Upplever Ni att det finns fördelar respektive nackdelar med en STOR revisionsbyrå? 

Vilka?

13.  Upplever Ni att en liten byrå behandlar Er annorlunda jämfört med en stor byrå?  (Ja, 

nej)

Om ja (nej:15) 

14.  På vilket sätt har det visat sig?

15.  Var anser Ni att Er revisors intresse ligger närmast: Ert företags eller statens 

(skatteverket)?

16.  Ett viktigt redskap för en revisor är dennes oberoendeställning. Tycker Ni att Er 

revisor visar prov på det? (Ja, nej)

Om nej (ja:18)

17. På vilket sätt har detta visat sig?

18.  Finns det situationer där Ni känner att Ni kan påverka Er revisor/er? (Ja, nej)

Om ja (nej:20)

19.  I vilka situationer?

20.  Upplever Ni att revisorn finns där för er skull? (Ja, nej)

21.  Om revisorn anser att Ni redovisat en post tvivelaktigt, har Ni då möjlighet att föra en 

diskussion kring detta? (Ja, nej)

22. Hur ser Ni på förhållandet till Er revisor/revisorer? (Anser Ni att det är viktigt att ha 

ett bra förhållande till revisorn?)
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23. Känner Ni till vilka fem typsituationer som finns angivna i lagen då revisorn ska 

avböja eller avsäga sig uppdraget? (egenintressehot, självgranskningshot, 

partställningshot, vänskapshot, skrämselhot, generalklausul) (Ja, nej)

Övriga synpunkter
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9.4 Kontrollintervju 

Frågor

1. ”Enligt de tillfrågade företagen visar revisorerna prov på oberoende trots att de flesta    

    upplever att de kan diskutera med och/eller påverka sin revisor.”

    

- Känner du att dina klienter kan diskutera eller påverka dig? 

- Var går gränsen för dig innan revisorns oberoendeställning kan ifrågasättas när det gäller att 

diskutera och påverkas.

2.  ”Drygt hälften av företagen med erfarenhet av både små och stora revisionsbyråer upplever 

att de behandlats annorlunda av en liten byrå jämfört med en stor. Företagen upplever den 

mindre byrån som mer tillmötesgående då det är lättare att diskutera och kommunicera men 

även att det finns en lägre grad av objektivitet och att de är mindre professionella. Den mindre 

byrån upplevs vara mer personlig än en stor byrå.”

- Stämmer detta?

3. ”Stora företag har ingen eller liten möjlighet att anlita en mindre byrå. Detta då den mindre 

byrån kan sakna de resurser som krävs för ett stort företag. De små företagen har en jämn 

fördelning av storleken på anlitade revisionsbyråer vilket ger en fingervisning om att 

storleken är av liten betydelse. Det finns dock respondenter som anlitat både små och stora 

byråer som menar att lika barn leka bäst.”

- Hur många anställda har ni?

- Har ni både små och stora företag som kunder?

- Hur stort är det största företaget som ni har som klienter?

- Känner du att ni skulle kunna ta er an ett stort företag?



54

- (Varför inte?)

- Är det så att lika barn leka bäst?

4. ”Samtliga företag menar att det är viktigt att ha ett bra förhållande med revisorn och något 

poängterar att de annars byter revisor. Fördelar med ett bra förhållande till revisorn är att 

företaget vågar vara öppen mot revisorn. Dels genom att våga fråga om hjälp och dels genom 

att våga stå på sig när det behövs. Eftersom företaget blottar sitt företag inför den utomstående 

revisorn är det också viktigt att företaget kan lita på denne. Om förtroendet saknas kan det 

kännas riskabelt för företaget att behöva lämna ut känslig information till revisorn. På detta 

sätt kan det sägas att företagen som tillfrågats upplever att ett gott förhållande genererar 

fördelar medan ett sämre förhållande är mer riskabelt.”

- Känner du att dina klienter litar på dig till fullo?

- Har du någon gång känt att någon klient är rädd att lämna ut någon information till dig?

- Om ja, hur hanterar du det? (avsäger du dig uppdraget eller något annat?)

5. ”Samtliga företag upplever att deras revisor finns där för att hjälpa dem ”annars byter jag” 

som någon svarade. Majoriteten upplever att revisorns intresse ligger närmast företaget och 

det inte finns någon skillnad mellan små och stora revisionsbyråer.”

- Tycker du att det stämmer eller är revisorn så pass professionell att denne ger intrycket att 

det är företagets intresse om ligger närmast trots att det faktiskt ligger någon annanstans. Kan 

det vara så att intresset ligger hos alla men revisorn får varje intressent att känna att just de är 

viktigast?

- Vart ser du att ditt intresse ligger närmast?

- Några företag har beklagat sig över nya regler som inneburit en mer detaljerad granskning, 

har detta påverkat ditt förhållande till dina klienter? Har detta inneburit att du känner att du 

står närmare dig själv än tidigare, att du måste tänka mer på dig själv just för att det krävs en 

mer detaljerad granskning?
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6. ”Majoriteten av företagen känner att det finns situationer då de kan påverka sin revisor. 

Dessa situationer är främst då företaget upplever sig ha bättre kunskap än revisorn i den 

specifika frågan.”

- Finns det några situationer då du känner att din klient kan påverka dig?

- Känner du att denna påverkan påverkar din oberoendeställning eller är denna påverkan 

acceptabel för att din klients revision ska stämma?

7. ”Ett sätt att säkra revisorns oberoende kan vara revisorsrotation. Idag är inte 

revisorsrotation lagstiftad, endast företag av allmänt intresse och vid vissa revisionsuppdrag 

ska använda sig av revisorsrotation.”

- Tycker du att det finns ett problem med revisorers oberoende?

- Hur ser du på revisorsrotation? 

- Tror du att revisorsrotation  skulle kunna säkra revisorns oberoende?

- Hur skulle en lagstiftning om revisorsrotation påverka din byrå?

- Skulle det kunna fungera enligt din mening eller finns det något annat som du tror mer på?

- Hur länge brukar du ha kvar dina klienter? När det gäller vänskapshotet i analysmodellen, är 

det inte sannolikt att det uppkommer en vänskaplig relation med i alla fall någon klient? Har 

det hänt dig att du har fått avsäga dig ett uppdrag på grund av att en alltför vänskaplig relation 

har uppstått? 

8. ”Genom intervjuerna har det framkommit att det upplevs underligt att den som granskar 

företaget även kan ge företaget rådgivning. Det står även i analysmodellen att den revisor som 

skall utföra granskningen inte ska ha tagit ställning till de förhållanden som skall granskas i

ett annat sammanhang (självgranskningshot). Det är dock många av de tillfrågade företagen 

som anlitar sin revisionsbyrå både för revision och rådgivning.”
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- Upplever du att det finns utrymme att ge rådgivning i frågor och sedan granska företaget 

utan att det uppstår ett självgranskningshot?

- Om man som byrå ger både rådgivning och revision, anser du att man kan garantera att ett 

självgranskningshot inte uppkommer?

- Tycker du att en byrå ska ge både rådgivning och revision till samma företag eller bör olika 

byråer sköta varsin del?

- Övriga synpunkter


