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Sammanfattning

Sammanfattning
Revisorernas arbete har under de senaste åren blivit alltmer ifrågasatt där deras oberoende
varit ett hett diskussionsämne. De senaste årens företagsskandaler runt om i världen, där
revisionsbyråerna varit grundorsaken till skandalerna, har bidragit till ifrågasättandet av
revisorernas förtroende.
För att bemöta detta problem med oberoende har nya regleringar införts för att stärka
revisorernas förtroende. Den 1 januari 2002 tillämpades i Sverige en ny revisorslag med syfte
att garanterna revisorernas opartiskhet och självständighet. Den nya lagen omfattar en så
kallad analysmodell, en självgranskande modell där revisorerna inför varje uppdrag ska
pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för deras opartiskhet och
självständighet. Beroende på vilka omständigheter som föreligger ska revisorn antingen
acceptera eller avsäga sig uppdraget.
Vi undersöker om analysmodellen är ett bra verktyg för att stärka revisorernas oberoende
och öka deras förtroende gentemot klienterna. Avgränsningar görs till att främst studera
kvalificerade revisorers uppfattningar om oberoende, analysmodellen och förtroende. Vi
använder oss utav en kvalitativ metod där vi intevjuar två revisorer från en större och en
mindre revisionsbyrå. Öhrlings PricewaterhouseCoopers respektive Skeppargatans revision
är de två byråerna som är med i vår undersökning.
Utivfrån vår undersökning kan vi konstatera att revisorerna har lite blandade åsikter om
revisorns oberoende. Det svåraste verkar vara att bevisa oberoendet för de externa
intressenter som har nytta av revisionen. Ett införande av analysmodell är inte den optimala
lösningen för att effektivt stärka revisorernas opartiskhet och självständighet för att därmed
skapa ett högre förtroende. Revisorn som individ påverkar väldigt mycket huruvida om
allmänheten har ett förtroende för denne eller inte, då karaktärsfrågan spelar en större roll.
Även vilken byrå man respresenterar har en viss påverkan på förtroendet, en revisionsbyrå
som är mer känd än en annan kan ha ett bättre rykte och blir därmed mer trovärdig än en
mindre känd byrå.
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Inledning
I detta kapitel beskriver vi ämnet som vi kommer att undersöka där vi framför en
problemdiskussion som leder till vår problemformulering. Vi beskriver även uppsatsens syfte,
avgränsning samt disposition.

Bakgrund
20 § En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och
självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten skall
organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet säkerställs.
21 § En revisor ska för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det finns
omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller
självständighet…….1
Idag står vi inför stora problem vad gäller redovisning, revision och företagsstyrning.2
Kvalitén i de finansiella rapporterna har blivit alltmer sämre och revisorns oberoende har fått
mer uppmärksamhet och blivit alltmer ifrågasatt.3 Den 1 januari 2002 tillämpades en ny
revisorslag i Sverige med syfte att garanterna bland annat revisorers oberoende genom en så
kallad analysmodell.4 Tanken med modellen är att revisorn ska pröva om det finns
omständigheter som kan rubba ens oberoende. Prövning görs utifrån ett antal hot som ska
identifieras, hoten kan reduceras genom olika motåtgärder, antigen genom byråinterna
åtgärder eller externa kontrollåtgärder.
Enron och Worldcom är några av de internationella redovisningsskandalerna där
oberoendefrågan varit central.5 Vi har dessutom ett par inhemska skandaler så som Skandia
och Prosolvia skandalerna.
Enron var ett amerikanskt energiföretag som bildades 1985 genom fusion av två
naturgasbolag (Houston natural gas och Internorth). Framgången för företaget gick snabbt
och man blev till ett av världens största el-, naturgas- och kommunikationsföretag med
omsättning på omkring 100 miljarder dollar årligen. Enrons bokföring gav en missvisande
bild där det framgick att företaget var mer lönsamt och mindre skuldsatt än de i själva verket
var.6
Worldcom var ett telekombolag som grundades 1983, bolaget gav, på samma sätt som
Enron, en missvisande bild av företaget. Man hade angett 36 miljarder kronor som
investeringar istället för utgifter. Så småningom rasade samtliga aktier och bolaget gick i
1
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Imhoff,2003
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konkurs.7 Både Enron och WorldCom använde sig av samma revisionsbolag, nämligen Artur
Andersen.
Skandiafallet är en av de inhemska redovisningsskandalerna, där man dolde information om
ett bonussystem som kostade aktieägarna nästan en miljard kronor. Med anledning av det
sjönk aktierna med ca 90% på enbart tre år.8
Prosolviafallet handlade om att redovisningen av intäkter inte skett enligt kriterierna för att
redovisa intäkter. Revisorn (Nils Brehmer) som granskade Prosolvia gav en
revisionsberättelse där han inte tog med felaktigheterna som rådde.9

Problemdiskussion
De senaste årens redovisningsskandaler har blåst upp debatten kring revisorernas
oberoende där förtroendet ifrågastts.10 De största skandalerna skedde i USA där
rättssystemet och redovisningslagarna skiljer sig ifrån Sveriges, på grund av detta tror man
inte att det kan hända liknande skandaler i Sverige. Bokföringsnämndens ordförande Hans
Edenhammar (2002) menar att det argumentet inte håller, problemet ligger inte i lagarnas
utforming utan det handlar om revisorernas integritet och förnuft. Han grundar sitt
resonemang genom att hänvisa till Prosolviafallet som ett exempel på att
redovisningsskandaler inte endast har med lagstiftningen att göra.11
Ett annat problem som är av betydelse för oberoendet är rådgivningen som anses vara en
del i revisorns arbete. Problemet här uppstår vid gränsdragningen mellan vad som anses
vara tillåten rådgivning och ej tillåten rådgivning. Förutom att agera som granskare är
rådgivning också en viktig del av arbetet revisorn utför, rådgivningsverksamheten har till och
med visat sig vara mer lönsam än revisionsverksamheten enligt Van der Plaats (2000).12
Problemformulering

Till vår uppsats har vi dessa frågeställningar att utgå ifrån:

Har den nya regleringen gjort så att revisorernas oberoende stärkts?
 Vad är för- respektive nackdelarna med analysmodellen?

Syfte
Med denna uppsats vill vi undersöka om analysmodellen är ett bra verktyg för att stärka
revisorernas oberoende och öka deras förtroende.
7
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Avgränsning
Vi har valt att avgränsa oss till att främst studera revisorerna oberoende utifrån
analysmodellen som införts och se hur arbetssättet för revisorerna ändrats. Vi fokuserar på
de svenska revisorerna då det är lättare att få fram relevant information. Vi ska undersöka
revisorns oberoende utifrån revisorernas perspektiv.

Disposition
Inledning
Här beskriver vi om uppsatsens ämne, problemformulering, syfte och avgränsning.
Metod
Här tar vi upp om vårt val av metod och hur vi har samlat all vår information.
Teori
Vi beskriver om revisorns oberoende, analysmodellen och förtroende.
Empiri
Här tar vi upp resultatet av undersökning vi har gjort.
Analys
Här sammanlänkar vi teorin vi tagit upp med resultatet vi fick fram i undersökningen.
Slutsats
Egna slutsatser och diskussioner.
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Metod
Här presenterar vi vårt tillvägagångssätt gällande val av metod, utförande av
undersökningen och datainsamling, samt en redogörelse för uppsatsens trovärdighet.

Kvalitativ eller kvantitativ metod
De två huvudsakliga metodvalen i undersökningar av denna karaktär ter sig oftast vara
kvantitativ- eller kvalitativ metod, i vissa fall även en kombination av dessa två. Vad som
skiljer de åt kan enkelt förklaras med att kvantitativa metoder används när man vill beskriva
en företeelse med siffror, medan kvalitativa metoder används när man vill beskriva en
företeelse med ord.
Den kvantitativa metoden är ett arbetssätt där forskaren samlar in och bearbetar data
genom statistiska former. Data för kvantitativa metoder är ofta hårda och mätbara där man
presenterar den med siffror i tabeller och figurer. Det är en systematisk och strukturerad
metod som ger möjlighet att studera en stor population på ett snabbt och enkelt sätt och
därmed dra generella slutsatser utifrån det. Slutsatserna som dras ska gälla för hela
populationen även om inte alla individer ingår i undersökningen. Målet med denna metod är
för att förklara en företeelse och bäst gör man det med hjälp av enkäter av olika slag.
Den kvalitativa metoden används inte för att ta fram statistiska resultat utan den används då
forskaren vill ha en djupare och bättre förståelse av en undersökning. Data som samlas är av
mjuk slag och kan inte uttryckas i statistiska mått som i den första metoden, här krävs det att
forskaren verbalt bearbetar informationen. Denna metod bygger på hermeneutik, det vill
säga förståelse genom tolkning av ett fenomen.
Intervjuer och observationer är två vanligt förekommande insamlingsmetoder för en
kvalitativ ansats, något som ofta kritiseras inom vetenskaplig forskning. För att
sammanställa resultat krävs subjektiva tolkningar av erfarenheter, upplevelser, känslor och
åsikter både från den intervjuade/observerade men även av individen/individerna som
genomför intervjun/observationen och analyserar den, dessa företer sig vara ”oupprepbara”
samt ”icke representativa” metoder för generalisering.13
Fördelar med kvalitativ metod:
- Ger en helhetsbild
- Missförstånd kan förklaras
- Möjlighet att ställa följdfrågor14
Då vår undersökning handlar om revisorns oberoende, ansåg vi att det skulle vara lämpligast
att fördjupa oss med den kvalitativa metoden. Den kvalitativa metoden är bättre lämpad för
att få en djupare förståelse av ett fenomen eller ett händelseförlopp då resultaten ger ett
helhetsperspektiv, ett holistiskt perspektiv. Fokus läggs på sammansättningen av de olika
delarna i en företeelse för att nå en slutsats.
13
14
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Datainsamling
Det finns två typer av datainsamlingsmetoder, sekundärdata och primärdata.
Sekundärdata är data som redan är insamlad av någon annan för ett annat ändamål. Vår
sekundära data hämtar vi från artiklar, tidsskrifter, läroböcker och databaser.
Primärdata är data som samlas in för den aktuella undersökningen, vår primära data får vi
från intervjuerna för att få en mer djupgående beskrivning och förståelse för
undersökningen.15

Primärdata
De primärdata som vi har använt oss av i vår undersökning kommer huvudsakligen från våra
intervjuer med de revisorer som vi valt. Vi hade som mål att intervjua minst 2 revisorer från
olika revisionsbyråer, där den ena ska vara från en etablerad och känd revisionsbyrå medan
den andra ska vara från en lite mindre. De revisionsbyråer vi har intervjuat är Skeppargatans
revision som är den mindre medan Öhrlings PricewaterhouseCoopers är den större.
Intervjun ska leda till svar från respondentens egna uppfattningar, tankar och åsikter. För att
få svar som kan hjälpa oss med vår undersökning så kommer vi att endast ställa frågor som
är relaterade till syftet med vår undersökning.
Vår intervjumall har vart strukturerat på ett sätt där vi har tagit med övergripande frågor
samt med följdfrågor/underfrågor, för att utveckla diskussionen mer vilket leder till att
respondenten kan fylla ut med svar efter sina egna uppfattningar och åsikter mer utförligt.

Reliabilitet
Reliabilitet visar på exakthet eller precision, att vår undersökning alltså är tillförlitlig. Det ska
visa att om man genomför samma undersökning vid olika tidpunkter eller nu i det här fallet
olika revisionsbyråer så ska resultatet visa samma då visar det en hög reliabilitet. Men att
säkerställa hög reliabilitet är inte lika enkelt när vi talar om kvalitativa undersökningar.16 I
intervjuer finns stor risk att respondenten påverkas av situationen och av intervjuaren och
att det kan leda till att man säger en viss sak just på grund av situationen man befinner sig i
under den tidpunkten. Respondenten kanske skulle ha sagt något helt annat vid ett annat
tillfälle om intervjuaren hade varit en annan person.
Reliabilitet handlar också om att informationen behandlas på ett noggrant sätt. Det är bättre
att flera personer gör intervjuerna, därför gick vi båda två och intervjuade revisorerna. Ju fler
som arbetar med samma sak desto högre validitet uppnås.17 En av oss ställde frågorna
medan den andra antecknade svaren som vi fick från våra respondenter. Vi gick igenom
svaren igen för att bekräfta om det var det respondenten menade. Vad gäller reliabiliteten
så finns det chans att en ny liknande undersökning kan ge olika svar då vi använt oss utav ett
begränsat antal respondenter.

15
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Validitet
Validitet handlar om relevans och giltighet, alltså att samla in data som är relevanta för den
frågeställning man valt.18 Det är enklare att försäkra sig om hög validitet i kvalitativa
undersökningar än kvantitativa. T ex vid intervjuer så kan man göra lite ändringar under
arbetets gång om man upptäcker att det finns detaljer som är viktiga för frågeställningen. En
flexibel process där man kan ändra på frågorna efterhand bidrar till högre validitet.19
Med validitet avses att man som forskare verkligen mäter det som man avser att mäta. Har
man klara mått och mätmetoder så finns det inga problem. Det viktiga är att veta vad måttet
står för och använda det konsekvent.20
Vi hade skickat in våra frågeformulär innan vi träffade respondenterna för intervjun, på så
sätt fick de tid på sig att förbereda sina svar. Våra frågor hade vi framtagit utifrån våra
problemformuleringar och syfte, vi har gått tillbaka till dessa delar under arbetets gång. På
ett sådant sätt har vi försökt öka validiteten i vår undersökning.

Urval
Kvalitativa metoden kännetecknas av få observationer, därför är det viktigt att vi begränsar
antalet intervjuer. För många intervjuer skulle innebära ett material som skulle bli svår att
analysera medan för några skulle leda till ett för tunt material. Vi valde att intervjua två
revisorer från en litet respektive större företag, på så sätt kan vi även undersöka om det
skiljer sig i tillämpningen av analysmodellen beroende på storleken av ett företag. Införandet
av analysmodellen i en stor redovisningsbyrå kan ha lett till fler och mer utvecklande interna
utbildningar om denna modell, än i de små redovisningsbyråarna. Därmed kan det vara så
att de stora byråarna anpassar analysmodellen till deras arbete på ett annorlunda sätt än de
mindre. För att kunna dra en generell slutsats av analysmodellen har vi valt att undersöka
hos en stor och en liten redovisningsbyrå.
Vidare valde vi revisorerna utifrån deras erfarenheter och kvalifikationer, på det sättet väljer
vi personer som är lämpade för vår undersökning. De kraven vi har är att de ska vara
kvalificerade revisorer, det vill säga antigen auktoriserad eller godkänd som revisor som
dessutom ska ha minst 10 års arbetserfarenhet. Revisorer med dessa egenskaper ser vi som
lämpliga att kunna svara på våra frågor angående analysmodellen och revisorns oberoende.
Efter att ha studerat ämnet vi behandlar genom litteratur och artiklar var det tid att ta
kontakt med möjliga respondenter. Vi hade kontakt med en person från Skeppargatans
revision som hjälpte oss att få kontakt med en av deras revisorer, han skulle representera
revisorn från det mindre företaget. Den andra revisorn kom vi i kontakt med från det större
och kändare företaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers.
Vägen till att få kontakt med de lämpade revisorerna var en lång process då många nekade
eller svarade inta alls på vår förfrågan, en anledning till dessa negativa svar var att de inte
18
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hade tid då slutet av ett år innebär för de ett pressat schema med mycket jobb. Till sist fick vi
tag på revisorerna som svarade på frågorna kort och koncist av någon anledning, men
fördelen med att ha valt en kvalitativ metod var att vi på plats kunde ställa följdfrågor och ha
en mer öppen diskussion som kunde ge oss de svar vi sökte efter.

Intervju genomförande
Intervjuer kan vara strukturerade, standardiserade eller ostrukturerade.
Strukturerade intervjuer kännetecknas av bestämda frågor och ordningsföljd där alla
respondenter får samma frågor. Denna typ av intervju är en kvantitativ metod eftersom att
många observationer görs för att kunna dra generella slutsatser utifrån resultatet. Exempel
på strukturerade intervjuer kan vara marknadsanalyser via telefonintervjuer.
Standardiserade intervjuer är även den en kvantitativ metod där enda skillnaden gentemot
strukturerade intervjuer är att det här inte finns fasta svarskategorier.21
Ostrukturerade intervjuer som vi använder oss utav kännetecknas av en så kallad
intervjuguide, det vill säga en lista med frågor finns som hjälp till intervjun men
respondenten ska ha en viss frihet att kunna prata om ämnet som tas upp. Intervjuaren är
där för att ställa uppföljningsfrågor och styra samtalet dit han vill.22
När vi utformade våra intervjufrågor utgick vi från några punkter som vi ansåg vara de mest
relevanta. Antalet frågor som skulle utgöra intervjun grundade vi på hur länge vi ville att
intervjun skulle fortlöpa. Risken finns att intervjun håller på för länge vilket leder till att
koncentrationen minskar och därmed får man otydligare svar.
För att undvika en alltför lång intervju såg vi till att inte avvika från huvudämnet, frågorna
skulle cirkulera kring analysmodellen och revisorns oberoende. Problem kan även uppstå om
man har frågor med laddade ord eller frågor som inte är så att säga neutrala, till exempel så
kan en fråga som lyder, varför är analysmodellen en dålig modell? leda till ett vinklat svar än
om man istället hade ställt frågan på ett neutralt vis, vad tycker du om analysmodellen?
Inför intervjun skickade vi över frågorna till respondenterna i syfte att de skulle få en
uppfattning om vad vi sökte för svar. På själva intervjutillfället började vi först med att ställa
några allmänna frågor om revisorn och dess arbete för att på så sätt känna sig trygga med
varandra. Detta gjorde vi för att få en mjuk start innan vi hoppade över till själva
huvudfrågorna.

21
22
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Teori
I detta kapitel lägger vi fram de teorier som är grunden till vår undersökning. Vi beskriver om
revision, revisorns roll, analysmodellen och om begreppet oberoende.

Historia
I Sverige började granskning av revisorer under 1600-talet, men det hade funnits sen tidigare
redan på 1200-talet.23 Det dröjde fram till början på 1900-talet innan ämnet revisorns
oberoende omnämndes i debatter så att allmänheten fick kännedom om det. Den svenska
revisionen utvecklades ytterligare efter kraschen som ägde rum i USA 1929, orsaken till
kraschen berodde på bristande rapporteringar om de finansiella förhållandena.24 Åtgärderna
man vidtog var att utveckla standards för de finansiella rapporterna, dessa började att gälla
från år 1937. Dessa standards utvecklades av SEC (amerikanska finansinspektionen), de
krävde att alla publika bolag skulle ha en oberoende revisor varje år som skulle granska de
finansiella rapporter. Det som inte stämde överens med reglerna som fanns då i Generally
Accepted Accounting Principles (god redovisningssed) skulle anmärkas i
revisionsberättelsen.25 På 60-talet och början på 70-talet utvecklades granskningen inom
redovisning med principer om väsentlighet och risk. Det menas med att revisorn granskar de
viktiga områdena, det vill säga de poster som har väsentlig betydelse för företagets
finansiella rapporteringar.
I slutet på 70-talet så uppmärksammades ett problem inom revisionen, kritik riktades mot
rollen som både oberoende revisor och rådgivare till klienterna i deras frågor. Detta ansågs
bidra till en sämre kvalité på rapporteringen av de finansiella rapporterna.26
International Federation of Accountants (IFAC) och Federation des Experts Comptables
Europeens (FEE) jobbade med en lösning på problemet med revisorers oberoende. Detta
började på 80-talet och FEE publicerade 1995 ett policydokument, Audit Independence and
Objectivity, där analysmodellen presenterades för första gången. Analysmodellen är ett
hjälpmedel som revisorerna använder sig utav för att stärka oberoendet.
I artikeln ”The impossibility of auditor independence” framgår det att problemet med
revisorns oberoende med tiden har blivit allt mer oroväckande. Konkurrensen mellan olika
revisionsbolag har ökat sedan 1900-talet och det har lett till att varje revisor försökt skapa
en god relation till klienterna för att inte riskera att förlora klienten till någon annan revisor.
The tensions regarding independence have existed for
decades. Recent developments in auditing, however,
threaten to exacerbate the problem. First, the auditing
environment has become far more competitive in the
1990s than in earlier decades, increasing the consequences
23
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of losing a client and the incentives for maintaining
good client relations.27

Revision
Revision innebär att en revisor genom planering, granskning och bedömning uttalar sig om
årsredovisning, bokföring och förvaltning i en revisionsberättelse. Liksom revisor finns det
olika typer av revision, extern, intern, statlig och kommunal revision är några av dem. I
revisionen ska det på ett korrekt sätt framgå årets resultat från resultaträkningen och
företagets tillgångar, skulder och eget kapital från balansräkningen.
Målet med revisionen är alltså att upprätta en revisionsberättelse som ska innehålla
trovärdiga uppgifter om bland annat företagets finansiella ställning. Denna
revisionsberättelse är till nytta för företagets intressenter såsom kreditgivare, leverantörer,
kunder, anställda, staten och kommunen.
För en lyckad revision krävs det att de tre grundpelarna inom revisionen uppfylls, nämligen
oberoende, tystnadsplikt och kompetens. Dessa tre grundkrav är nödvändiga för att en
revisor ska anses vara trovärdig i sina uppgifter.

Revisorsnämnden
Revisorsnämnden (RN) är en statlig myndighet som finns för att garantera kvalificerade och
oberoende revisorer. Denna myndighet grundades 1995 och arbetar under
Justitiedepartementet. De kontrollerar att de registrerade revisionsbolagen sysslar med
revisionsverksamhet av hög kvalité och att god revisors- och revisionssed uppfylls. RN har
också som uppgift att utreda anmälningar mot revisorer och revisionsbolag, dessa
anmälningar kommer oftast från klienter. De åtgärder som RN kan tillämpa mot en revisor är
erinran, varning eller upphävande. Tillsammans med varningen kan också en straffavgift
tilldelas revisorn och vid upphävande så förlorar revisorn sitt godkännande eller
auktorisation.28

Agentteorin
Agentteorin har varit den mest betydelsefulla teoretiska paradigmen inom revision de
senaste tjugo åren, den har beskrivits som det dominerande teoretiska paradigmet avseende
traditionella redovisnings- och revisionstjänster.29 Anledningen till att agentteorin har växt
fram är på grund av att värdet av redovisningen relateras till huruvida informationen hjälper
en investerare i sitt beslutsfattande.
Agentteorin har tillämpats i flera olika områden, redovisning, finansiering, marknadsföring,
statsvetenskap, organisatoriskt beteende och sociologi. Anledningen till att teorin används i
så stor uträckning är för att den tydligt beaktar olika intressekonflikter, incitament problem
samt de mekanismer som finns för att kontrollera olika problem som finns i olika modeller.
Varför detta är viktigt, är för att behovet av redovisning och revision är relaterade till
27

Bazerman et al, 1997
Revisorslag (2001:883)
29
Svanström, 2008
28

13

kontrollen av aktörernas olika incitament. Behovet av att en revisor är oberoende
härstammar från att vi inte litar på att företagsledaren självständigt kan leverera en pålitlig
rapport.30
Agentteorin infördes av Jensen och Meckling (1976), samt Watts och Zimmerman (1978).
Jensen och Meckling definierar agentrelationen som ett kontrakt mellan flera personer där
man anlitar en utomstående person för att utföra deras tjänster och vägnar. Enligt
agentteorin så kan ett optimalt kontrakt motivera agenten (revisorn) att agera å principalens
vägnar när agenten annars skulle ha andra intressen.
”Agency theory is a bransch of game theory that studies the design of contracts to motivate
a rational agent to act on the behalf of the principal when the agent´s interest would
otherwise conflict with those of the principal.31
Agentteorin antar att agenten tänker på sin egen risk, vilket innebär att agenten inte är
beredd att ta på sig risk utan kompensation i form av högre lön eller annan avkastning.
Möjligheten för företagsledaren att agera efter egen vinning gör att det utifrån
agentteoretiska resonemang uppkommer ett behov av att dels motivera agenten att handla
efter företagsledarens önskemål, dels övervaka dennes agerande. I slutändan innebär de
flesta agentförhållanden olika typer av agentkonstander, men trots det kommer viss
avvikelse att finnas mellan agentens beslut och de beslut som maximerar företagsledarens
välfärd.
Det man kan anta från agentteorin är att olika parter agerar på olika sätt då alla vill
maximera sin egen nytta. Det betyder att teorin inte kan öka någon annans välbefinnande
utan att se till egna intressen.
Ägarteorin

Ägarteorin handlar om att ägaren och bolagsledningen finns på olika håll och det innebär att
bolagsledningen som inte är ägare till företaget handlar enligt sin egen vinning.32 För att
säkra att alla arbetar för företagets bästa så krävs en revision som kontroll att företaget
sköts objektivt. Vidare så kan man använda sig utav en typ av bonussystem där ledningens
lön kopplas till företagets vinst för att bidra till företagets bästa. Enligt ägarteorin är revisorn
en kontrollerande extern part som ska försäkra om att företaget sköts på ett objektivt sätt.33

Revisorn
Att kalla sig för revisor får vem som helst göra då titeln som revisor inte är skyddad. Det blir
straffbart när man kallar sig för auktoriserad eller godkänd revisor när man inte är det.
En revisor ska granska företagets räkenskaper, dess förvaltning samt om ledningen följt de
associationsrättsliga reglerna. Det ställs höga krav på revisorn utifrån aktiebolagslagen,
revisorslagen, revisionslagen, regler från FAR och SRS och föreskrifter från RN. Langsted
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(1999) anser att kraven på revisorn är på gränsen till att vara för hög för att kunna leva upp
till dem.34
En förutsättning för att revisorns granskning är av hög kvalité är dess kompetens, således
finns det olika kvalificerade revisorer att välja emellan för ett företag som behöver en
revisor. När man talar om revisor så brukar man oftast känna igen en auktoriserad och en
godkänd revisor, alla aktiebolag till exempel måste ha en utav dessa två kvalificerade
revisorer.
- Auktoriserad revisor blir du om du uppfyller kraven i revisorslagen som bland annat kräver
att du har en universitets- eller högskoleutbildning (160poäng) och minst fem års praktisk
utbildning.
- Godkänd revisor blir du om du har en kandidatexamen (120 poäng), revisorsexamen och
mins tre års praktisk utbildning.35
Genom hög kompetens kombinerat med opartiskhet och självständighet tillfredställs alla de
utomstående intressenterna till företaget. De utomstående intressenterna förväntar sig att
revisionen utförts av en oberoende revisor för att på så sätt kunna använda sig utav
revisionen till sin nytta. Till exempel så använder kreditgivarna revisionen till att besluta om
kapitalinsatser och staten använder revisionen som underlag för skatter och avgifter. Värdet
av revisionen minskar om någon intressent ifrågasätter revisorns oberoende.
De intressenter som en revisor måste tillfredställa visas i bilden nedan.36
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Figur. Intressentmodellen.37
Revisorns oberoende

Begreppet oberoende ses som ett krav som ställs på revisorns agerande för att han ska
uppnå till den efterfrågade opartiskheten och självständigheten. Men vad innebär kravet på
oberoende?
Om man söker på Nationalencyklopedin om vad oberoende innebär, så beskrivs det som en
person som inte är beroende av någon eller något i sitt handlande.38
Att man inte använder sig av begreppet oberoende i revisorsregleringar är för att man inte
kan uppnå fullständigt oberoende enligt Bohlin och Forsberg, författarna till uppsatsen
menar att i verkligheten finns det alltid förhållanden som begränsar oberoendet.39 Man
skriver istället i revisorslagen att en revisor i sin verksamhet ska utföra sina uppdrag med
opartiskhet och självständighet, samt att man ska vara objektiv i sin ställning och ens
antaganden. Det står också att revisorn inför varje uppdrag ska se om det finns
37
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omständigheter som kan leda till att förtroendet rubbas för revisorns opartiskhet och
självständighet.
Ska man anpassa det i verkligheten så måste exempelvis en revisor, när denne utför ett
uppdrag, göra sina bedömningar av fakta och inte kunna bli påverkad utav andra personers
önskemål eller intressen. Oberoendet är en karaktärsfråga, vilket innebär att man ska ha en
förmåga att självständigt och objektivt kunna ta ställning till insamlad information och även
kunna framföra kritik av innehållet. Dessa exempel ger en beskrivning av vad som krävs för
att en revisor ska vara oberoende. Dock är beskrivningen alltför vag, för att få en klarare bild
av begreppet oberoende så delas det in i faktiskt oberoende och synbart oberoende.40
Dessa två former av oberoende handlar om hur revisorerna säkrar och behåller sitt
oberoende. Faktiskt oberoende är vad revisorn uppfattar som oberoende, det vill säga dens
attityd till sitt uppdrag. Det räcker inte endast med att revisorn agerar på ett sätt som han
anser vara enligt ramen för oberoende, revisorn ska även uppfattas som oberoende av de
utomstående, det vill säga synbart oberoende. En revisor blir synbart oberoende när de
utomstående intressenterna uppfattar revisorn som oberoende, det är själva syftet med
revisorns arbete, att sälja sitt förtroende.41
Enligt Cassel (1996) kan en revisor vara faktiskt oberoende även om han inte är synbart
oberoende, det vill säga omvärlden uppfattar inte revisorn som oberoende. Samma situation
fast omvänt kan också förekomma.42
För att leverera revision av högsta kvalité krävs en hög grad av oberoende men det är svårt
att bevisa sitt oberoende till de utomstående. Revisorer stöter på många utmaningar som
kan rubba ens oberoende, de ekonomiska intressena får inte påverka en revisor att
prioritera något annat än att genomföra sitt arbete. Där kommer oberoende regleringarna in
som ett förebyggande av beroende.
Problemet med oberoende är att det finns många olika standarder i världen vilket har lett till
att definitionen om oberoende skiljt sig en aning. Oberoende för en revisor kan vara något
annat för allmänheten. SEC har kommit med regler som ett försök att definiera begreppet
oberoende, regler som förbjuder att revisorn har ekonomiska intressen i klientens företag.
Johnstone anser i sin artikel att endast regler inte är hela lösningen på problemet, han
menar att det behövs regler kombinerat med professionell utbildning för att minska
oberoendet på ett effektivt sätt.43
Olika länder har olika standarder vilket gör att uppfattningen och åsikterna skiljer sig åt vad
gäller oberoende, därför är det svårt att hitta en bra och effektiv lösning på problemet.
Många studier har gjorts men enligt Sutton (SEC:s ordförande) är ämnet komplext och
lösningarna inte enkla. Enligt Sutton är lösningen att undvika att hitta lösningar som låter bra
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men som i grunden är luddiga och saknar meningsfull innehåll. Sådana lösningar skulle på
sikt kunna leda till ännu högre grad av oro för revisorns oberoende.44
Revisorns rådgivning

Som vi nämnde tidigare har ett av problemen för revisorerna varit vad man får och inte får
säga vid rådgivning till klienterna. Det finns inte en klar och tydlig gräns mellan
revisionsrådgivning och fristående rådgivning. Med tiden har rådgivning blivit en viktig del av
revisorns yrke, den anses enligt Van der Plaats (2000) vara mer lönsam än
revisionsverksamheten.45 Risken med den fristående rådgivningen är att förtroendet för
revisorn minskar då det kan leda till att det skapas ett ekonomiskt beroende eller att
revisorn granskar resultatet av den rådgivning han givit.
Det finns även fördelar med den fristående rådgivning, Goldwasser (1999) menar att
rådgivningen kan förbättra revisorns kunskap om klienten vilket kan öka möjligheterna att
upptäcka problem i företaget.46
Tystnadsplikt

En revisor har tystnadsplikt (ABL, revisorslagen) vilket innebär att det som en revisor får veta
i sitt arbete inte får föras vidare, endast det som tas upp i revisionsberättelsen får andra ta
del av. Vad revisorn inte heller får göra är att dra nytta av den information som fås för egen
vinning. Anledningen till deras tystnadsplikt är för att skydda revisorn så att denne kan göra
sitt arbete på bästa möjliga vis. För att göra ett bra jobb behöver revisorn mycket
information om sin klient och finns det tvivel på revisorns tystnadsplikt kan det leda till att
viktig information inte lämnas ut vilket gör att revisorns arbete inte blir komplett och
därmed minskas värdet på revisionen.
Liksom vissa andra lagar finns det här också undantag från huvudlagen, enligt lagen har
revisorn rätt till att ge upplysningar till t ex en ny revisor eller till konkursförvaltare. Man
talar då om en revisors upplysningsplikt.47
Kompetens

Kvaliteten på en revisors arbete är av yttersta vikt då ett dåligt utfört arbete påverkar fler än
bara själva klienten, en slarvig utförd revision kan leda till ett sämre rykte som kan skada
revisorn och även själva byrån. Kompetens handlar också om att vara klar och tydlig i sin
relation med klienten.48
Vad som krävs av revisorn för att göra ett bra jobb är en kombination av bra utbildning och
praktisk erfarenhet samt att arbetet blir kvalitetskontrollerat, det som kontrolleras är om
revisorn tillämpar god revisorssed och god revisionssed. Det krävs från både revisorn och
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kontrollanten att de har hög kompetens för att få bra kvalité, kompetens innebär att
tillämpa all den kunskap och färdighet man har för att utföra en uppgift.49
Förtroende

Som revisor gäller det att sälja sitt förtroende till de externa intressenter, Cassel menar att
en förutsättning för ett förtroende är oberoende. Förtroende kan även skapas på grund av
ens professionella kompetens.50 De senaste årens redovisningsskandalerna har blåst upp
debatten kring revisorns oberoende där revisorernas förtroende ifrågasätts, studier om
begreppet förtroende har gjorts med problematik.Ett av problemen har varit att hitta en klar
och tydlig definition av begreppet förtroende, det finns olika tolkningar av förtroende. Enligt
Mayer et al är det som är gemensamt för alla förtroendesituationer ”villigheten att utsättas
för en risk”. Det handlar om villigheten att ta risker inte att ta en risk.51 En annan men
liknande definition av begreppet förtroende har Brien som menar att förtroende förutsätter
en situation med tendens till risk, det vill säga att man endast har förtroende för någon som
kan ställa motparten i en sämre situation.52
Andra problem med förtroende förutom definitonen är resultatet av skapat förtroende och
oklarheter i relationen mellan förtroende och risk.

Revisorslagen
Efter de stora redovisningsskandalerna som skett under 2000-talet har uppmärksamheten
och ifrågasättandet av revisorernas oberoende ökat markant. Detta har lett till skärpta krav
på redovisningen och revisorer både nationellt och internationellt. Nya lagförändringar har
införts med syfta att stärka detta oberoende.
Den 1 januari 2002 ersattes lagen (1995:528) om revisorer med revisorslagen
(2001:883).(not) Den nya lagen behandlar frågor om bland annat revisorns skyldigheter och
Revisorsnämndens möjligheter att komma med disciplinära åtgärder. Vad gäller revisorns
skyldigheter så innebär det att denne med opartiskhet och självständighet tar sig an ett
uppdrag utan att påverkas av andra parter. Genom den så kallade analysmodellen som
trädde i kraft med revisorslagen kan revisorer testa sin opartiskhet och självständighet, det
talas med andra ord om ens oberoende. Inför varje uppdrag som en revisor behandlar har
han/hon nu som skyldighet att pröva och dokumentera ifall något hot förekommer som kan
påverka deras oberoende. Det är revisorn själv som bär ansvaret att använda sig av
modellen för att kontrollera oberoendet.
Christoffersson et al har behandlat frågan om analysmodellen är ett medel för att öka
revisorns förtroende i deras arbete. Deras undersökning visade att de egenskaper som
skapar förtroende för en revisor inte har samband med den teoretiska referensramen.
Användandet av analysmodellen ifrågasätts och kritiseras mot huruvida modellen ses som
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hjälpmedel för ett ökat förtroende gentemot revisorn.53
Följande seder bör en revisor följa för att stärka oberoendet och förtroendet.
God revisorssed

Det är en plikt för alla revisorer att iaktta god revisorssed enligt 19§ revisorslagen. God
revisorssed är yrkesetiska regler för revisorer som syftar till att reglera revisorernas
beteende vad gäller deras arbete.54
God revisionssed

Enligt aktiebolagslagen ska revisionen utföras enligt god revisionssed, det innebär att
revisionen ska byggas på kompetens, oberoende och tystnadsplikt för att omgivningen ska
ha förtroende för revisorn.55
God redovisningssed

God redovisningssed handlar om att följa de regler och principer som återfinns i lagen, det
innebär att redovisningen ska utföras enligt god praxis. Bokföringslagen reglerar inte exakt
hur bokföringen och revisionen ska utföras, därför behövs regler och principer som en
komplement till lagen.56

53

Christoffersson et al, 2002
www.far.se
55
IBID
56
www.bfn.se
54

20

Analysmodellen

Figur: Analysmodellen57
Här nedan följer en beskrivning om analysmodellen enligt den svenska revisorslagen:
1,2) Då en revisor får ett nytt uppdrag eller om nya omständigheter dyker upp i ett befintligt
uppdrag ska han/hon först se om uppdraget tillhör revisionsverksamheten eller
konsultverksamheten.
4,5,6)Om uppdraget tillhör konsultverksamheten ska revisorn se om det finns någon
berörningspunkt med ett revisionsuppdrag eller inte. Finns det något uppdrag i
revisionsbyrån som har en viss anknytning med det nya uppdraget som kan påverka
revisorns oberoende? Hittar man ingen berörningspunkt med ett revisionsuppdrag kan
revisorn behålla uppdraget, men om det finns en berörningspunkt ska man underrätta den
ansvarige för revisionsuppdraget.
3,7-11) Om uppdraget tillhör revisionsverksamheten ska revisorn se om det förekommer jäv
enligt reglerna i aktiebolagslagen. Jäv innebär att vara partisk och situationer då en revisor
57
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kan tänkas vara jäv och inte anses vara lämplig att utföra ett visst uppdrag är till exempel då
han/hon äger aktier i företaget, har släkt/vänner i företaget och har lån i företaget. I sådana
omständigheter anses revisorn inte ha förtroende och ska då inte ta sig an uppdraget. Om
det däremot inte förekommer jäv ska revisorn testa om det föreligger något hot mot
revisorns oberoende. De hot som beaktas är egenintressehot, självgranskningshot,
partställningshot, vänskapshot, skrämselhot eller annat hot. Hittar man inga hot mot
revisorns oberoende kan uppdraget behållas, men även om det finns hot kan uppdraget
fortfarande behållas och genomföras förutsatt att man vidtar motåtgärder för att motverka
dessa hot. Vilka motåtgärder som krävs för att kunna behålla ett uppdrag varierar, ju fler och
starkare hot som finns ju starkare motåtgärder behövs.
12) Om ett uppdrag accepteras ska deras analys av modellen dokumenteras för att det
senare ska kunna bedömas. Det som ska finnas med i dokumentationen är väsentlig
information som kan användas i bedömningen om revisorns oberoende. Revisorn
dokumenterar de faktorer man identifierat och hur man har ställt sig till de faktorerna, samt
vilka åtgärder som vidtagits för att eliminera dessa hot mot revisorns opartiskhet.

Figur: Dokumentationsblankett till analysmodellen58

58

Wernerman, 2006

22

De fem hoten
Egenintressehot

När en revisor eller någon i revisionsgruppen har ett ekonomiskt intresse, antigen direkt eller
indirekt, i företaget som granskas så förekommer det ett hot mot revisorns oberoende.59
Ett direkt ekonomiskt intresse förekommer då revisorn har affärsmässiga relationer till
företaget utöver revisionsuppdraget, till exempel då revisorn äger aktier i företaget eller har
lån till företaget. Ett indirekt ekonomiskt intresse förekommer då någon närstående till
revisorn har ekonomiska intressen i företaget som granskas.
Även när revisorn är ekonomiskt beroende av företaget hotas revisorns oberoende, till
exempel om revisorn väntas få ersättning beroende på företagets resultat.60
Självgranskningshot:

Förekommer då revisorn som ska sköta granskningen tagit ställning till de förhållandena som
nu skall granskas. Det händer även att någon kollega till revisorn gett fristående rådgivning
som revisorn senare blir tvungen att ta ställning till. Man gör skillnad på rådgivning som är
en del av revisorns arbete och rådgivning som inte utgör revisionsverksamheten.61
Partställningshot:

Förekommer då en revisor eller någon kollega i revisionsgruppen uppträder till stöd för eller
emot företaget i en rättslig eller ekonomisk fråga Exempel på när partställningshot råder är
ifall revisorn skulle företräda företaget gentemot Skatteverket eller om man deltar i
förhandlingar om förvärv eller försäljning av tillgångar.62
Vänskapshot:

Om revisorn eller någon kollega har en nära personlig relation med företaget anses
vänskapshot förekomma. Risken finns att revisorn agerar på ett sätt som gynnar företaget på
ett positivt sätt. Även i de fall då en revisor haft ett uppdrag för ett företag under flera år
anses vänskapshot förekomma då revisorn kan ha kommit i en nära relation med företaget
att det kritiska tänkandet reducerats.63
Skrämselhot:

Att revisorn jobbar under hot och press att han känner obehag med uppdraget. Revisorn
agerar efter företagets intressen och önskemål och därmed blir revisorns arbete inte
självständigt.64

59

Johansson, 2002
Revisorsnämndens förhandsbesked, 2005
61
IBID
62
IBID
63
IBID
64
IBID
60

23

Empiri
Här kommer vi att presentera de resultat vi fick från vår undersökning. Inledningsvis så
presenterar vi de revisorer vi intervjuat och därefter en sammanfattning av de svar vi fick.

Presentation av revisorerna
Michael Christensson- Skeppargatans revision

Skeppargatans revision är ett oberoende revisions- och konsultföretag som rymmer många
års erfarenhet som revisorer och redovisningskonsulter för små och medelstora företag. De
har sina kontor i Stockholm och Linköping. Deras tjänster omfattar revision, redovisning,
ekonomikonsultationer, bokslut, årsredovisningar, deklarationer, skatterådgivning,
koncernredovisning, IFRS, USGAAP Intern kontroll/Intern revision, bolagsbildning,
Likvidationer mm.
Revisorn vi har intervjuat heter Michael Christensson, han är auktoriserad revisor, med mer
än 14 års erfarenhet av revision. Michael har tidigare arbetat på Ernst & Young i Stockholm
med ansvar för revisionen av börsnoterade företag. Michael har även stor erfarenhet av
revision av små och medelstora företag i olika branscher.65
Anonym revisor (Person A)- Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges största revisions- och konsultföretag. Det finns
drygt 3 000 medarbetare på 130 kontor runt om i Sverige. Internationellt är de i 150 länder
med ca 150 000 . Deras tjänster omfattar revision, redovisning, skatterådgivning, risk
management, corporate finance och management consulting. Respondenten är auktoriserad
revisor och har arbetat inom branschen i 15 år, innan det har han arbetat två år vid
skattemyndigheten.66

Oberoende
Enligt Michael är oberoende en självklarhet för alla revisorer. Han menar på att det finns
tydliga gränser på vad en revisor får göra och inte göra gentemot sin klient. Problemet är när
revisorn känner sig som oberoende men de externa intressenterna inte anser en vara
oberoende. Som revisor har man andra erfarenheter och kunskaper som intressenterna
kanske inte har och då blir det att man ser på oberoendet från olika perspektiv, därför kan
det bli svårt att mötas på vägen. En revisors uppgift blir då att marknadsföra sitt oberoende
till de externa intressenterna, vilket inte alltid kan vara lätt.
65
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En förutsättning för att kunna arbeta opartiskt och självständigt så att oberoende
förekommer är enligt person A en hög grad av kompetens. Han menar att ju mer kompetens
en revisor är ju mer integritet har man och därmed blir man mindre påverkad av sin klients
frågor angående om vad som är rätt och fel.

Analysmodellen
Michael menar att analysmodellen är en bra modell eftersom den gör att revisorn funderar
en gång till innan den tar sig an ett uppdrag, det är alltid bra med extra kontroller menar
han. Modellen kräver att man dokumenterar sitt ställningstagande och det gör det lättare
för myndigheterna att kontrollera och övervaka.
Vidare säger person A att analysmodellen har funnits tidigare fast nu hamnar den på ett
dokument, alla dessa hot mot oberoendet som tas med i modellen är sådant som har tagits
till hänsyn av revisorerna tidigare men det har inte krävts någon dokumentation.
Modellen enligt person A tar upp det viktiga faktorer som kan tänkas påverka en revisors
arbete även om vissa punkter kan definieras på olika sätt. Användningen av den nya
modellen har inte varit svår att tillämpa, det har blivit ett extra moment att utföra och
kontinuerliga interna utbildningar har hjälpt till med anpassningen.
Nackdelen med modellen är enligt båda revisorerna att det lätt kan hända att modellen fylls i
bara för att det ska göras plus att bedömningen som görs blir subjektiv.

De fem hoten
Egenintressehot

Person A menar att det oftast finns ett ekonomiskt beroende till det företaget man granskar
för att revisorer vill utföra sitt arbete så lönsamt som möjligt för att därmed kunna få
ersättning av byrån han arbetar för. Han menar att det alltid finns ett beroende mellan en
redovisningsbyrå och deras klienter därför behövs en balans mellan dessa aktörer.
Exempelvis kan man se det att en byrå som har ett visst antal klienter kommer att öka sitt
beroende såvida det skulle hända att man förlorar några klienter.
Michael anser att när det uppstår ett viss ekonomiskt beroende för revisorn så händer det
sällan att man med egen vilja avsäger sig ett uppdrag, det krävs att en tredje part
ifrågasätter revisorns oberoende. Detta beror enligt Michael på att en stor summa pengar
står på spel.
Vidare säger revisorerna att situationer där revisorn har någon nära vän/släkt eller har lån till
klienten inte är så vanligt.
Självgranskningshot

Person A berättar att självgranskningshot är ganska vanligt på grund av att många klienter
har bristande kunskap om redovisning att de behöver rådgivning utöver revisionsrådgivning.
Revisionsrådgivning är råd som är en del av revisorns arbete men så fort det inte har något
med deras arbete att göra så uppstår ett självgranskningshot. Råd som revisorn ger för att på
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så sätt gynna byrån anses vara rådgivning som inte har med ens arbete att göra, däremot om
man ger råd till klienten om hur man t ex följer god redovisningssed eller en lag så klassas
det som revisionsrådgivning.
Båda revisorerna tycker att det inte finns tydliga gränser på vad som är revisionsrådgivning
eller fristående rådgivning samtidigt som man har en uppfattning om vad som känns rätt
eller fel i takt med erfarenhet man samlar på sig.
Partställningshot:

Revisorerna menar att vad man får göra som revisor är att hjälpa klienterna med frågorna
från t ex skatteverket eller banken. Det som är tillåtet är att förklara och förtydliga frågorna
men svaren ska klienterna själva skriva ned, det händer att en revisor själv utformar svar till
klienterna för att det går mycket snabbare.
Michael säger att man inte heller bör blanda sig i klientens förhandlingar vad gäller förvärv
eller försäljning av ett bolag.
Vänskapshot:

Person A anser att vänskapshot uppstår om man är nära vän med klienten, det krävs att man
har en mycket bra kontakt med den personen för att de ska anses vara nära vänner. Att bara
känna någon räcker inte för att man ska anses vara nära vän, en person med många
kontakter skulle då kunna ha ett problem han inte kan rå för.
I de fall då en revisor haft ett uppdrag hos en klient under flera år anses vänskapshot
förekomma då revisorn kan ha kommit i en nära relation med företaget så att det kritiska
tänkandet reducerats. Michael håller inte med om det, han tycker istället att man kan
fortsätta hos klienten så länge deras relation är affärsmässig.
Skrämselhot:

Michael menar på att detta hot är väldigt sällsynt och om det skulle inträffa så skulle man
förmodligen inte ta med det i dokumentationen, man hade troligtvis avsagt sig uppdraget
långt innan. Person A tror att anledningen till att det inte är så vanligt med hot är att
klienterna inte bryr sig så mycket om hur revisorn gör sitt arbete så länge man får
revisionsberättelsen underskriven.
Förtroende

När vi frågade våra respondenter om vad förtroende är i deras roll som revisor samt hur de
gör för att behålla den så svarade båda två på liknande sätt. De tycker att det är av stor vikt
att klienterna litar på revisorn men också att revisorn ska vara ärlig och resolut. Michael
hävdar att det är av stor vikt att våga säga ifrån vid vissa situationer, person A anser att
förtroende är förknippat med oberoende och med det menar han att en revisor ska stå för
sin sak och hålla fast vid sin åsikt. När en revisor går med på nästan vad som helst så kan
förtroendet gentemot revisorn skadas. De båda anser att en revisor ska agera professionellt
och inte ingå i närmare relationer än vad en revisor ska ha till sin klient. Person A tar upp att
en revisor måste ha förtroende till sin klient eftersom det företag som revisorn ska granska
bör vara ärlig och seriös, och att de gör det som är bäst för företaget. Han anser att en
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revisor ska vara öppen och kunna våga visa fördelar samt brister, man ska kunna ha en
öppen relation till sin klient.
Michael som är revisor på den mindre revisionsbyrån menar att det existerar ett förtroende
till revisionsbyråns varumärke, det vill säga ju mer känd en byrå är, ju bättre revisorer finns
det. Själv tycker han att revisorn som person är viktigare än namnet på en revisionsbyrå. Han
menar på att yrkeskompetensen är viktigare än vilken byrå man jobbar för, men många
företag har ändå mer förtroende för de större revisionsbyråarna. Han poängterar att hans
klienter väljer revisorn och inte en sorts revisionsbyrå, eftersom det kan bli väldigt
opersonligt vid stora revisionsbyråer.
När vi frågade om de anser att allmänheten har mer förtroende nu i och med införandet av
analysmodellen så tyckte de lite olika. Michael tror inte allmänheten ser någon skillnad
mellan tidigare regler och nu eftersom att han anser att allmänheten inte är medveten om
införandet av analysmodellen. Han tror att det som allmänheten vill se är en hårdare
kontrollinstans som kan granska revisorns arbete bättre.
Person A tyckte lite annorlunda, han tyckte att det är mycket dyrare med alla kontroller men
att det är värt eftersom förtroende är något en revisor ska visa sin klient att de kan ha. Han
anser att förtroendet har stärkts efter analysmodellens införande. Han tycker att ”det är ett
smidigt sätt att dokumentera sin prövning. Visar på ett strukturerat vis vilka prövningar man
genomfört samt vilka ställningstaganden man gjort.” Han menar att förtroendet har ökat
sedan tidigare, dock inte avsevärt, men att analysmodellen har haft en påverkan till ett ökat
förtroende.
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Analys
Här ska vi analysera och koppla ihop undersökningen som vi har gjort med de teorier vi
presenterat. Kapitlet avslutas med en sammanställning av de slutsatser vi kommit fram till ur
uppsatsen.

Oberoende
“En revisor ska ha ett etiskt förhållningssätt till sin uppgift och vara besjälad av etiska värden
i en sådan grad att han bättre än lagstiftaren kan värdera behovet av information hos
omvärlden och kan agera bättre än vad lagarna kräver.” 67
Det finns inte någon vetenskaplig undersökning som slår fast när man befinner sig i absolut
objektivt tillstånd där vi är helt opåverkade av annat än det konkreta uppdragets
problemställningar och upplysningar. Möjligen vet vi det inte därför att det inte är möjligt.68
Istället för att tala om oberoende så menar man att revisorerna med ”opartiskhet och
självständighet” ska utföra sina uppdrag. Bohlin och Forsberg är inne på det spåret och
menar att verkligheten är annorlunda, det finns alltid förhållanden som begränsar
oberoendet.
I revisorslagen 20§ skrivs det att en revisor i sin verksamhet ska utföra sina uppdrag med
opartiskhet och självständighet samt att man ska vara objektiv i sin ställning och ens
antaganden. Tidigare har vi nämnt att en revisor ska pröva de situationer som kan rubba
förtroendet för självständigheten eller opartiskheten enligt analysmodellen.
Att oberoende är en självklarhet för en revisor tycker Michael stämmer, han anser att det
finns näst intill tydliga gränser för hur en revisor ska agera, det vill säga vad denne får göra
och inte göra mot sin klient. Vidare menar han att det finns externa intressenter som kan
tycka annorlunda om begreppet oberoende och huruvida revisorn fullföljer sig till att vara
det eller inte. Han nämner också att som revisor har man andra erfarenheter och kunskaper
än intressenterna och det kan vara anledningen till att de externa intressenterna ser
oberoendet från ett annat perspektiv. För revisorer handlar det inte enbart att se sig själv
som oberoende, omvärldens uppfattning är minst lika viktig. Det handlar om att vara både
faktiskt och synbart oberoende, men som Cassel (1996) säger så kan det förekomma
omständigheter där endast ett av de två formerna uppfylls.
För revisor A så anser han att oberoendet förekommer när man arbetar med hög grad av
kompetens, ju mer kompetens en revisor har ju mer integritet har man och därmed blir
revisorn mindre påverkad av sin klients arbete om vad som är rätt och fel. Samtidigt
poängterar han att fullständigt oberoende inte kan nås, i verkligheten finns det alltid en
smula beroende från revisorernas sida. För att tjäna sitt levebröd så behöver revisorerna
67
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göra sitt jobb och därför så behövs klienterna vara tillgängliga för granskning. Ett exempel på
det hela är en byrå som har ett visst antal klienter, skulle det hända att många revisorer inte
kan gå igenom analysmodellen på ett lyckat sätt att man förlorar några klienter så kommer
det leda till att beroendet till de klienter som finns kvar att öka. På det sättet menar han att
det alltid finns ett beroende mellan en redovisningsbyrå och deras klienter men beroendet
måste hållas på en accepterad nivå.
Cassel tar också upp att kompetens innebär förutom ett bra utfört arbete att man kan
uttrycka sina ställningstaganden till klienten på ett tydligt sätt.
Efter att hört hur Michael anser att revisorer och de externa parterna kan tycka olika om
begreppet oberoende så inser vi att det kan vara ett ganska stort problem. Om man inte
möts halvvägs mellan en revisor och sin klient där man har samma syn på oberoende
begreppet så kan det leda till misstro och förtroendet ökar inte.

Analysmodellen
Analysmodellen används för att garantera revisorers opartiskhet och självständighet. Inför
varje uppdrag ska revisorerna pröva om det finns omständigheter som kan rubba
förtroendet för denna opartiskhet och självständighet. Beroende på vilka omständigheter
som föreligger ska revisorn antingen acceptera eller avsäga sig uppdraget.
Analysmodellens uppbyggnad kan delas upp i tre steg som revisorn enligt lagen måste följa.
Första steget handlar om att identifiera hoten mot revisorns oberoende, dvs. finns det någon
omständighet som kan tänkas skada revisorns förtroende. Efter identifieringen av de fem
hoten gäller det att undersöka ifall den rådande omständigheten är till grund för att
ifrågasätta revisorns opartiskhet och självständighet och i så fall behöver vissa speciella
åtgärder vidtas för att motverka hoten. Till sist ska revisorn dokumentera de faktorer som
identifierats och hur man har ställt sig till de faktorerna, samt vilka åtgärder som vidtagits för
att eliminera dessa hot mot revisorns opartiskhet och självständighet.
Problem med analysmodellen

Enligt person A ses analysmodellen som en modell som alltid existerat omedvetet hos
samtliga revisorer, den enda skillnaden nu är att allt måste dokumenteras på papper.
Tidigare har ingen dokumentation krävts från revisorerna och tillämpningen av
analysmodellen har inte infört något nytt förutom ett formulär som skall fyllas i. Varje
revisor vet att ens eget oberoende är något som måste skyddas och innan analysmodellen
infördes gick man igenom processen i sitt huvud utan någon som helst dokumentation.
Analysmodellen behöver inte betyda en garanti för alla revisorers opartiskhet och
självständighet, våra respondenter anser att det lätt kan leda till att fler och fler fyller i
formuläret rutinmässigt utan någon som helst analys av de olika stegen. Förutom det så
utförs analysmodellen av revisorn själv vilket innebär att granskningen inte blir riktigt
objektivt då möjligheten att gynna sig själv alltid finns där. Då det inte finns en tredje part
förutom revisorn som kontrollerar granskningen av ens oberoende, blir utförandet av
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analysmodellen ännu mer subjektiv. Den enda externa granskningen som finns är den som
görs i efterhand, det saknas nämligen en tredje part i samband med användningen av
analysmodellen. Varför det inte finns en extra granskare beror på att det först och främst
skulle innebära extra kostnader, dessutom så har revisorer tystnadsplikt vilket innebär att
information om klienterna inte får lämnas ut till någon annan.
Christer Lefrell, tidigare myndighetschef vid Revisorsnämnden tvivlar på analysmodellen och
menar att modellen är svår att tillämpa och att det kommer ta lång tid innan man byggt en
praxis så att man ser var gränserna går.
Efter intervjuerna ser vi att Lefrell har rätt i det han säger, det finns inte klara och tydliga
gränser på vad som är rätt och fel. Person A anser att för att vänskapshot ska förekomma så
krävs det att man är nära vän med klienten, man ska ha en mycket bra kontakt med den
personen. Problemet är att det här inte finns någon tydlig markering på när man har lärt
känna en person så pass mycket att det kan bli till ett hot. Ett annat exempel på oklara
gränser är när man har haft ett uppdrag hos en klient under flera år, där en sida menar att
vänskapshot förekommer i sådana situationer. Michael står på den andra sidan som menar
att så länge relationen mellan revisorn och klienten är affärsmässig så finns inget
vänskapshot och arbetet mellan de två kan fortsätta.
Vidare så säger både person A och Michael att tvivel uppstår när råd ges till klienterna, även
här finns det inga tydliga gränser mellan revisionsrådgivning och fristående rådgivning. Hur
kan man vara säker på att ens råd till en klient inte går utöver ens arbete? Vanligtvis kommer
klienterna till revisorerna och ber om hjälp med frågorna från skatteverket eller banken, som
revisor får man en viss känsla som säger åt en att detta är tillåtet men inte det andra.
Förklaring och förtydligande av frågor är med sunt och förnuft rådgivning som anses tillåtet
men det finns vissa revisorer som själva utformar svar till klienterna med anledning att det
går snabbare och smidigare. Person A och Michael har den uppfattningen att i takt med
ökad erfarenhet skapas en bild på vad som anses vara rätt och fel gällande rådgivning till
klienterna. Rådgivning behöver inte alltid vara ett problem, Goldwasser (1999) tar upp det
här med rådgivning som något positivt där kunskap om klienterna förbättras.
Fördelar med analysmodellen

Trots en del brister som finns i analysmodellen anses den ändå ha bidragit till positiva
effekter, modellen är till nytta då den får revisorerna att tänka till minst en gång till innan ett
uppdrag accepteras eller avböjs. Analysmodellen kräver också att varje revisor ska
dokumentera ens analys av modellen vilket har underlättat för myndigheterna att
kontrollera och bedöma revisorns oberoende utifrån varje dokument.
Användningen av analysmodellen har inte varit svår att tillämpa, respondenterna säger att
kontinuerliga interna utbildningar har hjälpt till med anpassningen och man ser nu modellen
som endast ett extra moment att utföra i sitt arbete.
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Förtroende
När vi frågade om allmänhetens förtroende för revisorer så menade revisor A att oberoende
och förtroende är sammankopplat med varandra, att allmänheten enbart har förtroende till
en revisor om han anses vara oberoende. Även Cassel menar att det finns en koppling
mellan förtroende och oberoende, enligt honom är oberoende en förutsättning för ett
förtroende. Som vi nämnde tidigare är oberoende väldigt svårt att förmedla till övriga
intressenter, men som revisor A menar så kan man påverka hurvida allmänheten ska ha ett
förtroende till revisorn eller inte. Han menar att om man visar att man står för sin sak och
håller fast vid sin åsikt även om ens egen klient misstycker så leder det till ett ökat
förtroende till revisorn. Att gå med på vad som helst kan i kort sikt gynna klienten, men att i
lång sikt så förloras förtroendet till revisorn. Dessutom så ska en revisor som är oberoende
inte ingå i närmare relationer än vad en revisor ska ha till sin klient, vilket endast ska vara
yrkesmässig relation och inte mer. Även fast man inte ingår en närmare relation så skapas
ändå ett starkt förtroende mellan parterna.
Michel anser att det finns ett ”osynligt/grundlöst” förtroende till revisorer som arbetar på
större revisionsbyråer. Förtroendet är grundat i de flesta fall efter byråns varumärke och inte
efter revisorn själv. Det tycker han är fel då förtroendet varierar från person till person,
karaktär- och yrkesmässigt. Att man känner sig mer bekväm vid stora byråer som har skapat
ett stort namn på marknaden är inget nytt, men man måste komma ihåg att alla revisorer
inte arbetar likadant. Ett förtroende ska vara mellan parterna som uppstår efter erfarenhet.
En av svårigheterna med begreppet förtroende har varit vid mätning av resultatet av skapat
förtroende, flera forskingar har gjort om ämnet med skilda tolkningar. Christoffersson har i
sin undersökning kommit fram till att de egenskaper som skapar förtroende för en revisor
inte har samband med den teoretiska referensramen. Användandet av analysmodellen
ifrågasätts och kritiseras mot huruvida modellen ses som hjälpmedel för ett ökat förtroende
gentemot revisorn.
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Slutsats
Syftet med denna uppsats var att beskriva och undersöka ifall analysmodellen är ett lämpligt
och effektivt verktyg för att stärka revisorernas oberoende och öka deras förtroende
gentemot de viktiga intressenterna såsom kunder, ägare och staten.
Revisorns oberoende är ett begrepp som är svårdefinierat men de mesta av informationen vi
har hittat samt från de intervjuade revisorerna ser man att grunden är densamma, det vill
säga att revisorn ska handla på ett opartiskt och självständigt sätt.
Begreppet oberoende kan teoretiskt beskrivas på ett mer eller mindre bra sätt, men väldigt
svårt att bevisa i praktiken. Det vill säga när en revisor anser sig vara oberoende så kan det
vara svårt att visa det för de externa intressenterna som kanske inte har samma perspektiv
som revisorn angående oberoendet. Som tidigare nämnt så spelar karaktärsfrågan väldigt
stor roll för intressenterna om de anser att en revisor är oberoende eller inte. Det menas
med att revisorn har passande karaktär till yrket, att han har förmågan att självständigt och
objektivt ta ställning till insamlad information och även kunna föra fram kritik av innehållet.
Oberoendet lyfter fram ett förtroende från intressenterna gentemot revisorn. Att en revisor
anses ha professionell kompetens och är oberoende så frambringar det ett förtroende hos
de externa intressenterna. Det betyder att aktörer på marknaden kan lita på sin revisor och
att man kan möta varandra på vägen under arbetet, vilket leder till tillit mellan båda parter
och ett lyckat arbete.
Utifrån vår genomförda undersökning kan vi konstatera att analysmodellen har en del brister
där vi ifrågasätter hur pass förtroendeingivande denna självgranskande modellen är. Vi
ställer oss frågan hur förtroendet skall kunna ökas när revisorer utan någon tredje part
granskar sig själv, risken för att revisorn gör bedömningar efter ens eget bästa finns alltid.
Resultatet av analysmodellen blir inte riktigt trovärdigt även om förtroendet ökar till en viss
grad då den får revisorn att tänka till en extra gång. Modellen i sig är ett bra hjälpmedel och
innehåller viktiga faktorer som kan tänkas påverka en revisors arbete även om vissa punkter
kan definieras på olika sätt. Tar vi till exempel vänskapshotet så finns det inte någon specifik
tid på hur länge en revisor kan handhålla ett uppdrag, vi tror inte att det stärker ens
förtroende när man skapar en långvarig relation med sina klienter. En rotation på
revisorerna tror vi skulle vara en bra lösning som gynnar de på ett bättre sätt.
Innan vi undersökte om vårt ämne så trodde vi att analysmodellen hade infört ett förtroende
generellt till alla revisorer, men efter att ha intervjuat och jämfört det med de teorier vi lagt
fram så har vi kommit fram till att så är inte riktigt fallet. Att man ser revisorn som
oberoende har mycket med förtroendet till revisorn att göra och från intervjuerna fick vi svar
på att förtroendet har mycket med revisorns karaktär att göra vilket varierar väldigt mycket
från revisor till revisorer från olika byråer.
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INTERVJUFÖRFRÅGAN
Hej,
Vi är två studenter på Södertörns högskola som håller på att skriva vår kandidatuppsats om
revisorns oberoende. Vi gör en undersökning om den nya regleringen som införts
(analysmodellen), hur den har ändrat revisorns arbetssätt, samt om den nya regleringen
gjort så att förtroendet för revisorn har ökat efter de stora skandalerna som till exempel
Enronskandalen.
Vi skulle vara jätte tacksamma om du kunde svara på dessa frågor då det hjälper oss med vår
undersökning.
Med vänliga hälsningar
Aryan Khaffaf (aryan_swe@hotmail.com)
Youssef Echelhi (echelhi_youssef@hotmail.com)
INTERVJUFRÅGOR
Allmänna inledande frågor
Vilken utbildning har ni?
Är ni auktoriserad eller godkänd revisor?
Hur många år har ni jobbat som revisor?
Huvudfrågor med underfrågor
1. Vad är oberoende för dig?
Finns det något problem med revisorns oberoende?
2. Vad tycker ni om analysmodellen?
Vad anser du om de olika hoten som kan förekomma för en revisor?
Egenintressehot
Självgranskningshot
Partställningshot
Vänskapshot
Skrämselhot
3. Hur har anpassningen av analysmodellen hanterats arbetsmässigt för er revisorer? Har
utbildningar skett?
4. Är analysmodellen objektiv när den är självgranskande?
5. Har analysmodellen förändrat ert arbete?
6. Hur ser du på revisorernas förtroende gentemot de externa intressenterna?
Finns det något problem med att få ett bra förtroende?
7. Anser de externa intressenterna att ni är mer förtroendeingivande nu efter införandet
av analysmodellen?
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