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Sammanfattning 
	  

Revisorns	   oberoende	   är	   ett	   i	   hög	   grad	   omdebatterat	   område	   som	   är	   en	   av	  
grundpelarna	   i	   revisorns	   legitimitet.	   Många	   berörda	   aktörer	   gynnas	   av	   att	   en	  
oberoende	  part	  granskar	  och	  uttalar	  sig	  om	  redovisningens	  överensstämmelse	  med	  
de	   lagar,	   regler	   och	   principer	   företaget	   säger	   sig	   följa.	   Det	   har	   under	   en	   lång	   tid	  
funnits	   en	   politisk	   vilja	   att	   skapa	   kontroll,	   ordning	   och	   bekämpa	   ekonomisk	  
brottslighet.	   Den	   ökade	   regleringen	   har	   drivits	   dels	   av	   skandaler	   men	   också	   av	  
förändringar	   i	   omvärlden.	   Skandaler	   som	  nämns	   är	   Kreugerkraschen	   år	   1932,	   som	  
anses	   än	   idag	   vara	   den	   enskilt	   mest	   avgörande	   händelse	   för	   reglerad	   revision	   i	  
Sverige.	  Enronskandalen	  i	  USA	  2001	  är	  en	  av	  de	  största	  skandalerna	  globalt	  och	  ledde	  
bland	   annat	   till	   att	   revisionsorganisationen	   Arthur	   Andersen	   gick	   under.	   Den	  
påverkade	  hela	  revisionsbranschen	  globalt	  och	  ledde	  till	  en	  försiktighet	  generellt	  och	  
konsultuppdragen	  sågs	  som	  ett	  oberoendeproblem.	  Idag	  är	  HQ-‐Bankskandalen	  färsk	  i	  
minnet	   samtidigt	   som	   revisionsbolagens	   senaste	   trend	   är	   att	   flytta	   fram	   sina	  
positioner	  med	  managementkonsultuppdrag.	   Samtidigt	   framhåller	   revisionsbolagen	  
att	  de	  har	  en	  tydlig	  avgränsning	  mellan	  verksamheterna.	  Kritiken	  mot	  detta	  upplägg	  
med	   konsulttjänster	   till	   klienter	   är	   att	   revisorer	   kan	   bli	   ekonomiskt	   beroende	   av	  
dessa	  intäkter	  och	  att	  det	  rubbar	  oberoendet	  gentemot	  det	  reviderade	  bolaget.	  	  
	  
De	   övergripande	   frågeställningar	   som	   ställs	   är:	   Hur	   betryggar	   revisorerna	  
oberoendet	  rent	  praktiskt?	  Vilka	  är	  de	  största	  riskerna	  och	  hur	  skapar	  man	  trygghet	  
och	  tillförlitlighet?	  
	  
Syftet	  med	  studien	  är	  att	  beskriva	  och	  analysera	  hur	  revisorer	  i	  praktiken	  betryggar	  
oberoendet.	  Undersökningen	  baseras	  på	  en	  kvalitativ	  metod	  med	  en	  deduktiv	  ansats.	  
Författarna	   utför	   semistrukturerade	   intervjuer	   med	   godkända	   och	   auktoriserade	  
revisorer	  för	  att	  nå	  en	  fördjupning	  i	  ämnet.	  När	  datamaterialet	  är	  insamlat	  analyseras	  
empirin	   ur	   den	   teoretiska	   referensramen	   som	   grundar	   sig	   i	   revisionens	   olika	   delar	  
med	   fokus	   på	   revisionsprocessen,	   revisorns	   oberoende	   och	   betryggande	   åtgärder.	  
Respondenterna	  är	  medvetna	  om	  allmänhetens	  önskan	  om	  att	  revisorer	  ska	  vara	  helt	  
oberoende	  men	  att	  det	   i	   praktiken	   inte	   är	  möjligt	   till	   fullo	   eftersom	  revisionen	   inte	  
kan	   gå	   in	   och	   detaljgranska	   allt	   i	   ett	   företag.	   Genom	   att	   hålla	   sig	   inom	   lagar	   och	  
avstämningsmöjligheter	   från	   kollegor	   och	   sakkunniga	   som	   ges,	   byggs	   en	   säker	   och	  
trygg	  revision	  upp	  till	  en	  hög	  nivå	  av	  komfort	  för	  alla	  parter.	  
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1 Inledning 

I	  det	  inledande	  kapitlet	  presenteras	  bakgrunden	  till	  ämnet.	  Problemformuleringen	  leder	  sedan	  till	  
syftet	  med	  arbetet.	  
 

1.1 Problembakgrund 
 
Den revision som vi har idag började ta form redan i 1200-talets Venedig. Där hade de 
personer vars främsta uppgift var att verifiera räkenskaper. Oftast handlade det om granskning 
av offentliga räkenskaper, men även granskning av mer privat karaktär. De människor som 
utförde granskningen hade en position som kan liknas vid dagens revisorsyrke. De hade en 
aktad ställning, och om det förekom en tvist så hade den person som fått sina räkenskaper 
verifierade av en revisor lättnad i sin bevisbörda. (Diamant 2004, s. 33-34) Ersättning 
räknades fram som en procent av de felande belopp som revisorn fann i räkenskaperna. 
Eftersom att revisorerna blev allt mer organiserade ökade deras betydelse och den första 
sammanslutningen grundades i Venedig 1581. Där började sammanslutningen snart med 
kompetenskrav för medlemskapen. Vilket ledde till en monopolisering av deras tjänster. För 
tillträde till yrket började de med teoretiska såväl som praktiska krav. 
 
Inflytandet från de Italienska föreningarna började avta under 1600 och 1700-talet, och den 
revision som vi känner till idag fick sin inspiration från Skottland och England där juridiken 
hade ett större inflytande. Revisionen hade växt fram som syfte att separera ägandet av 
företaget och ledningen av densamma. Föreningarna fick under senare delen av 1800-talet 
kunglig stadfästelse, och med detta en behörighet att uppställa kompetenskrav på sina 
medlemmar. 
 
I Sverige lagstadgades revision av börsbolag för första gången 1895 då aktiebolagslagen 
trädde i kraft. Det dröjde till 1910 års ABL innan det ställdes krav på revisorns oberoende. Där 
framkom att revisorn skulle vara oberoende såväl till bolaget som till dess styrelse. Det har 
funnits en vilja att ha offentligt anställda revisorer men från statligt håll har det ansetts vara för 
dyrt för att vara lönsamt att satsa på. Samtidigt förväntades det i början av 1900-talet att en 
framtida, kompetent revisorskår skulle utvecklas och ta form (Sjöström 1994, s. 29-47), 
(Wallerstedt 2002). 
 
Den enskilt mest avgörande händelsen för reglerad revision är Kreugerkraschen 1932 
(Jönsson 1991, 1994). I och med den nya aktiebolagslagen som utformades 1944, tillkom 
kravet att anlita en auktoriserad eller godkänd revisor (Larsson 2005, s. 131). Innehållet 
reglerades i detalj och det gavs möjligheter att revidera företagsledningens förvaltning liksom 
att göra det samma för företagets finansiella aktiviteter. Som en direkt konsekvens av 
Kreugerkraschen blev det viktigt att få med att revisorns roll och uppdrag är att skydda 
investerares, allmänhetens och statens intressen och behov. Detta sätt att skydda de 
offentliga intressena låg mer i linje med den kontinentala och skandinaviska traditionen. Detta 
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blev basen för de åtföljande kraven på utökad roll som brottsbekämpare (Baker, et al. 2001) 
(Eilifsen 1998). Efter en tids stabilitet problematiserades återigen revisorsfunktionen i slutet av 
1960-talet och i början av 1970-talet. 
 
Revisorns oberoende är ett mycket omdebatterat område som är en av grundpelarna i 
revisorns legitimitet. Faktum är dock ändå att lagen som trädde i kraft år 1895 inte hade något 
innehåll beträffande revisorns oberoende mot det reviderade företaget (Carrington 2010, s. 7).  
Detta kan tyckas märkligt eftersom många berörda aktörer gynnas av att en oberoende part 
granskar och uttalar sig om redovisningens överensstämmelse med de lagar, regler och 
principer företaget påstår sig följa. För att nämna några av dem är anställda inom företaget 
berörda av fortlevnadsbedömningen. Kreditgivare, fackföreningar, leverantörer och 
skattemyndigheten är alla parter som också berörs direkt av vad revisorn kommer fram till 
(Carrington 2010, s. 8). I den mediala debatten dyker revisorns brist på oberoende som 
orsaker till allt möjligt och omöjligt.  
 
Enronskandalen i USA 2001 är en av de största skandalerna globalt och ledde bland annat till 
att revisionsorganisationen Arthur Andersen gick under.  Konsekvenserna för 
revisionsbranschen globalt var att riskbenägenheten sjönk och konsultuppdragen sågs som ett 
problem för revisorers oberoende. Idag står vi i ett läge där nya EU-direktiv är under 
bearbetning, bland annat på grund av att även HQ-bankskandalen är färsk i minnet. Det visar 
sig heller inte minst i händelser som nu senast när 440 sparare i Habo Finans stämmer 
revisionsbyrån KPMG på närmare 60 miljoner kronor för att man anser att de borde upptäckt 
luftaffärerna och därmed inte gjort sitt jobb (di.se 2012). Den senaste trenden för 
managementkonsultuppdrag är att revisionsbolagen lyfter fram sina positioner samtidigt som 
man framhåller att man har en tydlig avgränsning mellan verksamheterna (affarsvarlden.se, 
2012). 
 
Till följd av Kreuger-kraschen 1932 kom 1944 års ABL att fokusera på revisorns oberoende. I 
den framkom vikten av att revisorn skulle inta en självständig hållning gentemot 
bolagsledningen.  
 
Revision grundas i tillämpandet av två granskningsansatser; substansgranskning eller 
granskning av den interna kontrollen uppnå tillförlitlighet och trygghet vilket ger bestyrkande åt 
företagsledningens påståenden. (Carrington 2010, s. 43-48, Eilifsen et al. 2006, s. 18) 
 
Revisorer har som skyldighet att rapportera eventuella felaktigheter som hon eller han finner i 
sin granskning. (Carrington 2010, s. 181) Det kallas för revisionsrådgivning och en stor del av 
intäkterna hos de större revisionsbyråerna kommer från just revisionsrådgivning. Genom 
rådgivning får de allt bättre förståelse för sina klienter vilket är en förutsättning för att leverera 
en bra revision av hög kvalitet. Dock framkommer det argument mot revisorns konsulttjänster 
till klienter, där de menar att revisorer kan bli ekonomiskt beroende av dessa intäkter, och 
utmed det tänka sig att acceptera eventuella påståenden i klientens årsredovisning som de i 
andra fall inte skulle.   
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Revisorns oberoende grundas i att revisorn har ett eget intresse i sin verksamhet och därför 
indirekt i den granskade verksamheten, vilket framgår av att revisorn har som incitament att 
maximera sitt välstånd. (Diamant 2004, s. 209) I svensk lagstiftning framkommer två typer av 
regler för oberoende. Den första framkommer i ABL, där revisorn inte är valbar som 
bolagsrevisor om han är jävig. Den andra lagen kommer från Revisorslagen, där det framgår 
att en revisor ska vara oberoende i förhållande till det reviderade företaget. Det framkommer 
även att en revisor ska vara opartisk, självständig och objektiv i sina ställningstaganden 
(Diamant 2004, s. 241) 

 
Figur 1. Genom oberoendet och tillförlitlighet skapas trygghet i revisionen och dess användare. Egen 
figur inspirerad av studien. 
 

1.2 Problemformulering 
 
De övergripande frågeställningarna som genomsyrar denna uppsats lyder: 
 

• Hur betryggar revisorerna oberoendet rent praktiskt? 	  
• Vilka är de största riskerna och hur skapar man trygghet och tillförlitlighet?	  

 

1.3 Syfte 
 
Syftet med studien är att beskriva och analysera hur revisorer praktiskt går tillväga för att 
skapa trygghet och säkerställa sitt oberoende. 
  

Oberoende	  

Tillförlitlighet	  Trygghet	  
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2 Metod 

Kapitlet	  förklarar	  och	  motiverar	  den	  valda	  metoden.	  Detta	  för	  att	  förstå	  forskningsprocessen	  i	  
uppsatsen.	  
 

2.1 Val av metod 
 
Målet utifrån den valda kvalitativa ansatsen var inte att generalisera utifrån statistik utan istället 
att fördjupa sig i ett fenomen (Johannessen & Tufte 2003, s. 84), (Lindblad 1998, s. 25). 
Genom att få ökad kunskap om det kunde problem identifieras, undersökas och 
förhoppningsvis leda till ett kunskapsbidrag inom området (ibid). Vidare fanns det två sätt att 
gå till väga; det ena var att genom en induktiv process samla in data för att bygga nya teorier 
ur. Vi valde istället det andra att genom ett deduktivt angreppssätt härleda slutsatser med hjälp 
av insamlat datamaterial. I detta arbete låg fokus på hur revisorer betryggar oberoendet 
gentemot sin klient. 

2.2 Urval 
 
Valet att studera revisorernas bild av deras arbete och vad de anser om oberoendet gjorde att 
det främst lämpade sig att intervjua praktiker inom området. (Johannessen & Tufte, 2003, s. 
84) Vårt urval var strategiskt eftersom vi valde respondenter utifrån särskilda kriterier. Dessa 
kriterier var att de skulle vara praktiserande revisorer där minst hälften skulle vara 
auktoriserade revisorer med lång erfarenhet och att de övriga skulle vara nyutbildade 
revisorer. Detta för att få både djup och att det var av intresse av att undersöka eventuella 
skillnader mellan erfarna och nyutbildade. Stockholms län valdes som sökområde enligt ett 
bekvämlighetsurval med hänsyn till vår tidsram och begränsade möjligheter att resa längre 
sträckor. (Denscombe 2009, s. 250) 
 
Undersökningen baserades på semistrukturerade intervjuer som utfördes genom att besöka 
godkända och auktoriserade revisorer som var aktiva i revisionsbranschen. För att nå önskat 
djup i empirin sökte vi aktivt att intervjua revisorer med lång erfarenhet men också nyutbildade 
för att få mer bredd i responsen. Ambitionen har hela tiden under processen varit att intervjua 
mellan sex och åtta personer men på grund av olika skäl såsom återbud av sjukdomsskäl och 
tidsbrist landat vid fyra respondenter. Totalt uppgick intervjuernas längd till knappt fyra timmar. 
Viktigt att nämna i sammanhanget är att samtliga respondenter arbetar på en av Big Fours 
byråer, PwC. Trots att författarna inte uppnått önskat antal intervjuobjekt, har möjligheten till 
återkoppling till samtliga respondenter bidragit till kompletteringar och ytterligare fördjupning. 
Förhoppningsvis har detta delvis vägt upp denna brist. 
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Tabell 1. Information om respondenterna. 
 

Revisor 
 

Ålder Position Godkänd/Auktoriserad, 
Årtal 

A 61 år Director Auktoriserad, 1985 
B 49 år Partner Auktoriserad, 1993 
C 27 år Assistant manager Godkänd, 2012 
D 29 år Manager Auktoriserad, 2012 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 
 
För att få ut så mycket som möjligt ur varje informant utfördes intervjuer med semistruktur. Det 
innebär att studien utfördes med hjälp av förutbestämda frågor som har en fri ordningsföljd. 
Frågorna var delvis öppna utan bestämda svarsalternativ för att bidra till ett rikare primärdata. 
Följdfrågor ställdes även vid behov av forskaren när tillfälle gavs. Alla intervjuer spelades in 
med ljud och kompletterades med pappersanteckningar. Fördelen med tillvägagångssättet var 
att det underlättade analysarbetet eftersom materialet kunde genomgås noggrant och 
upprepade gånger (Bryman & Bell 2005, s. 374). Intervjuerna skedde uteslutande vid 
respondenternas arbetsplats som är den naturliga miljön för deltagarna (Johannessen & Tufte 
2003, s. 99-100). 
 
En till viktig komponent för att få ut så mycket som möjligt till empirin var intervjuguiden som 
hjälpte till att få ut väsentlig information som sedan skulle svara upp till syftet med arbetet. 
Formuleringen av frågorna fick inte bli inriktade till den grad att svaren begränsades och 
väsentlig information utelämnades på grund av det. Frågornas syfte var att de skulle hålla kvar 
fokus på området av intresse sett ur intervjupersonernas perspektiv. Samma grundfrågor 
ställdes till alla intervjupersoner. Det fanns dock utrymme för fria följdfrågor och anpassning till 
intervjupersonens förutsättningar. Inga ledande frågor ställdes. Både generell och specifik 
information om intervjupersonerna noterades för att lättare koppla ihop svaren med 
sammanhangen. (Denscombe s. 234, 235) Se bilaga A för att ta del av intervjuguiden. 
 

2.4 Bearbetning av data 
 
Datamaterial som samlades in var det som kom från intervjuerna med revisorer i form av 
ljudinspelningar och anteckningar. Efter att insamlingen av data var klar, transkriberades, 
strukturerades och komprimerades de för att sedan kunna presenteras och analyseras utifrån 
den valda referensramen. Vidare gjordes en kort sammanfattning med syftet att erbjuda 
läsaren en kort överblick av empirin. (Johannessen & Tufte 2003, s. 105-106) 
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2.5 Metod och källkritik 
 
Kritik kan riktas mot både metoden och det strategiska valet av urval. För att få fram data som 
är mer representativt för en bransch, skulle respondenter från flera större och mindre 
revisionsbyråer gett mer tyngd åt undersökningen. Den andra sidan av myntet finns alltid 
närvarande. Väljer man att gå en väg öppnas möjligheter men en del dörrar stängs av samma 
anledning. Risken med besöksintervjuer är att det vid tidpunkten för studien kan vara svårt att 
få folk att ställa upp. Vilket också skedde i detta fall. Från våren fram till och med midsommar 
är det högsäsong för revisorerna. Arbetsbelastningen är högre än vanligt. Det har märkts inte 
minst när författarna ringt upp revisorer och att ytterst få svarat på e-post.  
 

2.6 Etiska principer och riktlinjer 
 
Studien baserades på en kvalitativ metod som utfördes genom att intervjua personer om deras 
arbete och deras åsikter. Men sökandet efter empirin har inte skett på ett sätt som strider mot 
det svenska vetenskapsrådets vetenskapsetiska principer och regler. Respondenterna 
informerades på förhand om syftet med studien och tilläts ställa krav på att få behålla sin 
anonymitet i enlighet med individskyddskravet. (Johannessen & Tufte 2003, s. 61-63) Allt 
insamlat material såsom ljudinspelningar och anteckningar eller annan information som 
förvarades och skyddades på ett sådant sätt att obehöriga inte kunnat ta del av dem. Allt 
insamlat material användes endast för studiens ändamål. (Denscombe 2009, s. 243) 
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3 Referensram 

Referensramen	  är	  den	  teoretiska	  basen	  för	  uppsatsen	  och	  utgör	  källan	  till	  analysen.	  I	  huvudsak	  
behandlas	  revisionsämnet.	  	  
 

3.1 Revisionsprocessen 
 
Revisionsprocessen utgörs av en modell som huvudsakligen består av fyra delar. 
Företagsledningens påståenden, bestyrkande åtgärder, dokumentation och rapportering. 
(Carrington 2010, s. 40-41) 

 
Figur 2. Revisionsprocessen. 
 
Från 2004 till och med 2010 har Sverige tillämpat revisionsregelverket Revisionsstandard i 
Sverige (RS). Från och med första januari 2011 har dock Svensk lagstiftning avskaffat RS och 
gett rum till International Standards on Auditing (ISA), vilket samtliga arbetande revisorer 
måste följa. (ifac.org 2012). (FAR) International Federation of Accountants (IFAC) är en 
internationell organisation för revisorer och redovisare som ger ut ISA genom dess 
revisionskommitté International Audit and Assurance Standards Board (IAASB) (farkomplett.se 
2012). IFAC har en uttalad strävan efter att deras revisionsstandard ISA ska bli allmänt 
accepterad världen över (FAR – Revision, 2012). De svenska förhållandena regleras genom 
Föreningen Auktoriserade Revisorer (far.se 2012). ISA innehåller grundläggande principer och 
viktiga tillvägagångssätt med vägledande förklaringar och kommentarer. Det är i praktiken 
ogörligt att utarbeta en standard som uttryck för god revisionssed som är tillämpningsbar 
överallt och som täcker alla situationer. Som följd av detta ska revisorerna betrakta standarden 
som grundläggande principer som de kan följa vid utförandet av revisionsuppdrag. (FAR – 
Revision 2012, s. 9)  

 
3.1.1 Företagsledningens påståenden 
 
Företagsledningens påståenden, även kallat räkenskapspåståenden, är de direkta eller 
underförstådda påståenden som kommer till uttryck i årsredovisningen. De kan ses som det 
huvudsakliga föremålet för revisionen av årsredovisningen och kan inordnas i följande 
rubriker. Existens, Rättigheter och förpliktelser, Inträffande, Fullständighet, Värdering, Mätning 
samt Prestation och upplysning. Dessa ska tas hänsyn till i alla lägen genom hela revisionen. 
Alla påståenden är inte lika viktiga utifrån vilket sammanhang som avses, utan revisorn måste 
kunna avgöra detta från fall till fall. För att kunna göra det måste revisorn ha en allmänt god 

Företagsledningens	  
påståenden	  

Bestyrkande	  
åtgärder	   Dokumenta=on	   Rapportering	  
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förståelse för affärer, företagande och redovisning. Det är även viktigt att förstå den reviderade 
verksamheten för att avgöra vilka bestyrkande åtgärder som revisionen ska omfatta. De 
påståenden som är väsentliga ska upprättas under revisionens planering. (Carrington 2010, s. 
41-42) Revisorn ska slutligen avge sin åsikt om huruvida påståendena är av väsentlighet för 
sin granskning och där ska han eller hon även ta ställning till vilka räkenskapspåståenden som 
är mer av vikt än andra. Exempelvis specifika transaktioner, konton, finansiella resultatposter 
eller andra upplysningar. (Knechel et al. 2007, s. 384-385) Revisorn kan med hjälp av 
räkenskapspåståendena sätta en materialitet som hjälper honom att bedöma hur ingående 
han behöver kontrollera de olika räkenskapspåståendena för att bedöma att inga felaktigheter 
existerar (Knechel et al. 2007, s. 397). 
 

3.1.2 Bestyrkandeåtgärder 
 
Revisorns bestyrkandeåtgärder kan även benämnas som revisorns granskningsåtgärder. 
Bestyrkandeåtgärderna handlar uteslutande om granskning som revisorn gör för att bestyrka 
sin granskning och känna sig till ro. Det är dock bra att skilja på bestyrkandeåtgärder som 
avser det revisorn företar sig för att bestyrka företagsledningens påståenden som sedan kan 
dokumenteras och rapporteras, då granskningsåtgärder avser de tekniker som revisorn har till 
sitt förfogande för att utföra granskningen. En ytterligare del av de bestyrkandeåtgärderna är 
revisorns granskningsmetoder. De kan skiljas på två sätt, den ena är att revisorn väljer att 
förlita sig på klientens interna kontroller genom att bestyrka dess tillförlitlighet och relevans 
efter utföra granskningsåtgärder. Den andra kallas för substansgranskning och utförs när 
revisorn inte känner att han kan förlita sig på den interna kontrollen alternativt ser denna som 
för kostsam. Inom substansgranskningen kontrolleras redovisningen mer direkt genom test av 
ett urval transaktioner och kontobalanser. Dessa metoder ses som två angreppssätt dock 
appliceras de för olika syften. (Carrington 2010, s. 43-48) 
 
Den kunskap som revisorn har om det enskilda företagets verksamhet, interna kontroll samt 
risker påverkar hans omfattning av arbetet. Har revisorn kunskap om företaget reduceras 
dennes arbetsinsats för att genomföra granskningen. (FAR – Revision 2012, s. 29) 
 
Granskning av den interna kontrollen har som syfte att få revisorerna att känna tillförlitlighet. 
Pålitliga system leder till en ökad försäkran om att klientens finansiella rapporter, effektiva 
processer samt efterlevnad av regelverk sker på ett korrekt sätt. (Eilifsen et al., 2006 s. 18) 
Revisionsansatsen bestäms till stor del utifrån vilka resultat som framkommit vid granskningen 
av den interna kontrollen. Om den interna kontrollen i företaget är bristfällig krävs en mer 
djupgående revisionsansats med utvidgad granskning och fler stickprov för att uppnå samma 
komfort som en god intern kontroll skulle generera. Förutom att revisorerna uppnår en högre 
komfort genom pålitliga kontrollsystem så är det en trygghet för ledningen på företagen som 
får tillgång till ett tillförlitligt underlag för beslutsfattande. (FAR – Revision 2012, s.177-178) 
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3.1.3 Dokumentation 
 
Dokumentationen som revisorer upprättar kan även kallas för deras arbetspapper. Det är där 
revisorn dokumenterar all information om det reviderade företaget. Det omfattar information 
om det reviderade företaget, planeringen, vilka påståenden som har granskats och testats 
samt resultat. (Carrington 2010, s. 48-49) 
	  
Det finns fyra skäl till varför revisionen dokumenteras och de är av produktionstekniska skäl, 
som underlag för kommunikation, av juridiska skäl samt som referens till revisionsberättelsen 
(FAR – Revision 2012, s. 30). De produktionstekniska skälen är självklara hos revisorer då det 
är en omöjlighet för dem att komma ihåg det omfattande arbete de utför och att revisionsteam 
oftast består av ett flertal personer vilket ökar dokumentationsbehovet. Vanligtvis arbetar 
revisorer med mindre erfarenhet ute på fältet där de utför en stor del av dokumentationen, som 
en mer erfaren revisor sedan granskar och godkänner. Utan dokumentation skulle 
revisionsarbetet inte bli hållbart i längden för att kommunikationen mellan medlemmarna inom 
revisionsteamet. Det är även praxis att när ett företag byter revisor ska de få tillgång till den 
gamla byråns dokumentation så att de kan få information om företaget och förstå det tidigare 
granskningsarbete som utförts. (Carrington 2010, s. 48-56)  
 
Enligt ISA 230 och 24 § RevL (2001:883) framgår det tydligt att dokumentation ska ske enligt 
juridiska skäl (FAR – Revision 2012, s. 30). 24 § RevL (2001:883) säger att “Revisorer och 
registrerade revisionsbolaget skall dokumentera sina uppdrag i revisionsverksamheten. 
Dokumentationen skall innehålla sådan information som är väsentlig för att revisorns arbete 
samt hans eller hennes opartiskhet och självständighet skall kunna bedömas i efterhand.” 
Lagregleringen avseende dokumentation är främst till för att Revisorsnämnden eller domstol i 
efterhand kan bedöma att revisorn har utfört sin granskning enligt god sed och följt gällande 
regler. Ett av de vanligaste fallen där Revisorsnämnden ger en revisor en disciplinär åtgärd är 
just för att dokumentationen av utfört arbete är bristfällig. (Carrington 2010)  
 
Att revisorns arbetspapper ses som en referens kan kopplas till det juridiska skälet då 
revisionsberättelsen ses som ett bevis på det revisorn har utfört, och att den är i enlighet med 
gällande standard. De påståenden som finns i revisionsberättelsen ska leda till revisorns 
arbetspapper, det är viktigt utifall det finns avvikande mening där revisorn inte anser att det 
finns stöd för företagsledningens påståenden. I de fallen är det extra viktigt att revisorn har 
varit noggrann i sin dokumentation. (Carrington 2010, s. 48-56) 
 
Dokumentationen kan delas in i två olika kategorier, där ena arbetspappret är permanent och 
det andra uppdateras löpande. I det permanenta arbetspappret förvaras exempelvis juridisk 
dokumentation och uppgifter om organisationens struktur, det är vanligt att begreppet 
”grundakt” används för det permanenta arbetspappret. I det andra arbetspappret som 
revisorer använder i sin löpande dokumentation avser oftast den period revisorn har i 
avseende att granska ofta benämnts som årsakt. I detta papper sker den huvudsakliga 
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granskningen av verksamhetens årliga aktiviteter och Carrington beskriver dokumentationen 
utifrån ett frågeperspektiv som journalister använder sig utav: Vem? Vad? När? Var? Hur? 
Varför? Detta perspektiv fungerar även utmärkt för revisorer. 
 
Varför? Kan utnämnas som själva grunden i granskningen. Där revisorn måste bedöma 
granskningsmomentet utifrån väsentlighet och risk och gå tillbaka till planeringen som även 
den måste dokumenteras då bedömningen av vad som ska granskas sker i planeringen 
(Carrington 2010, s. 52-53). För att bedöma risken måste revisionsteamet innan planeringen 
bedöma hur stora fel de kan acceptera i det enskilda uppdragets bokslut (Eilifsen Et al. 2006, 
s. 18, 64-67). 
 
Vad? Är en självklar del av dokumentationen för att visa vad det är som blivit granskat. Är det 
leverantörsfakturor, varor på lagret eller skattekontot? Vad som blivit granskat handlar om vilka 
specifika poster som blivit granskade, för att visa vilket urval som blivit granskat och för att visa 
att det verkligen skett och inte bara säga att leverantörsfakturorna har blivit granskade i 
allmänhet. Vad-frågan är också viktig för att lyfta fram de eventuella avvikelser som revisorn 
påträffar, om så sker måste revisorn ta ställning till detta och dokumentera sin bedömning och 
dra en slutsats utifrån den aktuella granskningen. (Carrington 2010, s. 53)  
 
Hur? Det måste finnas en dokumentation av vilka granskningsmetoder och 
granskningsåtgärder som tillämpats för utförda granskningsmoment (Carrington 2010, s. 53-
54). Har revisorn valt ett urval utifrån populationen måste han dokumentera hur och varför det 
urvalet har tagits fram. Detta är främst med avseende på granskningspostens storlek eller om 
det föreligger en förhöjd risk gällande posten i fråga. Hur frågan besvaras enklast genom att 
gå tillbaka till planeringen och se hur granskningen ska utföras. 
 
När? Det är viktigt att dokumentera när granskningsmomenten utförs, för att säkerställa 
revisionsbevisens relevans och trovärdighet. (ibid) 
 
Vem? Att veta vem som utfört granskningen är viktig information för revisionsteamet vid 
uppföljning och om det föreligger ett behov av ytterligare granskning. Som det tidigare har 
framgått kontrolleras den granskning som är utförd av assistenter av mer seniora revisorer, det 
är viktigt att det då framgår vem som utfört granskningen för att hierarkin ska fungera. Att veta 
vilka som utfört granskningen är viktig information till den ansvariga revisorn, så att han vet hur 
mycket erfarenhet de som arbetat med revisionen har. Ju mer erfarenhet i revisionsteamet 
desto högre kvalitet bör det vara på revisionen. En annan viktig aspekt är att det ska framgå 
vem som utfört granskningen för möjligheten att utkräva ansvar.  
 
Var?  Var själva granskningen är utförd är oftast inte av väsentlighet. Men utifall det har skett 
en varuinventering eller inspektion av materiella anläggningstillgångar ska det noteras i 
granskningen var det går att återfinna dessa tillgångar. Var-frågan innefattar även huruvida 
dokumentationen ska dokumenteras i ”grundakten” eller ”årsakten”. För att revisorer ska slippa 
upprepa sig använder de sig av ett system med referenser och korsreferenser, vilket möjliggör 
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för den som läser dokumentationen att följa granskningsinsatserna och kan enkelt navigera sig 
igenom de slutsatser som dragits. (Carrington 2010, s. 54-55) 

3.1.4 Rapportering 
 
Det som skiljer dokumentationen från rapporteringen är den strikta sekretess som finns kring 
rapporteringen, med undantag för domstolar och andra revisorer i egenskap av 
kvalitetskontrollanter. (Carrington 2010, s. 56-58) Det bör även framgå att den 
gränsdragningen inte gäller all rapportering men väl revisionsberättelsen som är den 
vanligaste form av rapportering. Dock inte den enda. I egenskap av vald revisor rapporterar 
revisorn till revisionsutskottet om sådant är utnämnt, annars direkt till företagets styrelse.  
 
Revisorn ska inskaffa ett representation letter från företagsledningen vid revisionens 
slutskede. Syftet med att inskaffa ett representation letter är för att dokumentera 
företagsledningens ansvar gällande viktiga frågor, t ex värderingar och närstående relationer. I 
och med ett representation letter har revisorn erhållit ett skydd mot eventuella fel som 
företagsledningen har åstadkommit. (Knechel et al. 2007, s. 657) 
 
Om revisorn påträffar några missförhållanden kan han uppmärksamma styrelsen eller den 
verkställande direktören om dessa genom att lämna en erinran (ibid). En erinran kan ses som 
en varning, med följder av en oren revisionsberättelse om de inte åtgärdas. Väljer 
företagsledningen att inte återgärda erinran från revisorn kommer den att kvarstå och nämns 
då i revisionsberättelsen för innevarande eller nästkommande år. Enligt (9 kap. 39 § ABL) skall 
styrelsen ta upp erinran till behandling inom 4 veckor vid ett sammanträde.  
 
Det finns även fall då revisorn har som skyldighet att rapportera till vissa myndigheter. 
(Carrington 2007, s. 56-62) Exempelvis när en revisor avgår i förtid har som plikt att avlämna 
en rapport till Bolagsverket om vad han eller hon har funnit i sin granskning fram till och med 
det datum denne avgår. Bolagsverket skickar även en kopia av rapporten till Skatteverket. En 
revisor har som tidigare nämnts tystnadsplikt gentemot sina klienter, men vid misstanke om 
brott hävs den då revisorn har som skyldighet att anmäla misstankar om brott enligt (9 kap. 
42§ i ABL) till åklagare. 
  
Revisorer kan även ge uttalanden i andra sammanhang, som intyg gällande apportemissioner, 
ge uttalande om kontrollbalansräkning samt ge intyg i andra sammanhang enligt särskild 
överenskommelse med den efterfrågande parten (Carrington, 2010, s. 56-62). En 
kontrollbalansräkning kan ses som en specialform av företagets balansräkning, då den bara 
upprättas när företaget i fråga har hamnat på obeståndets rand. Skillnaden mot vanlig 
balansräkning är att den så kallade fortlevnadsprincipen inte längre antas gälla.  
 
Revisorns granskningsinsatser har som syfte att leda till de uttalanden som han eller hon 
senare gör i revisionsberättelsen (Carrington 2010, s. 58-60). Den tidigare utförda 
dokumentationen kan ses som ett bevis för de uttalanden som revisorn gör i sin 
revisionsberättelse. Vikten av revisionsberättelsen är tydlig i de fall där det finns utomstående 
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investerare och banker som enbart får kontakt med revisionen genom just 
revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen kan dock inte ses som en skrift skriven direkt från 
revisorns huvud, utan den är starkt standardiserad utifrån ett flertal standarder i ISA: Främst 
ISA 700, 705 och 706. I RS 709 punkt 5SE ges en förklaring till standardiseringen som lyder 
”Revisionsberättelsen är till sin form och sitt innehåll standardiserad, eftersom detta underlättar 
för läsaren att förstå den. Det bidrar också till att eventuella avvikelser från 
standardutformningen uppmärksammas lättare”. 
 
Revisionsberättelsen ställs alltid till årsstämman (Carrington 2010, s. 58-60). Det är på 
årsstämman som aktieägarna ska besluta om att fastställa resultat- och balansräkningen, hur 
vinsten ska disponeras eller hur förlusten behandlas samt huruvida de ger styrelse och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret (7 kap 11 § ABL). Även revisorn 
ska ge uttalanden om han eller hon tillstyrker resultat- och balansräkning, förslaget till hur 
vinsten ska disponeras eller förlusten behandlas samt huruvida styrelsen och den 
verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret. För att göra det måste 
revisorn uttala sig om årsredovisningen är upprättad utefter årsredovisningslagen (eller för 
andra organisationsformer tillämpad lag). 
 
Utöver de uttalanden som revisorn gör i revisionsberättelsen, informerar revisorn även vilket 
som är hans ansvar respektive företagsledningens, samt vad revision innefattar för att klargöra 
de uttalanden som avslutningsvis görs i årsredovisningen (ibid). Även för att förtydliga att 
revisorn uttalar sig om redovisningen, inte upprättar den. Det gör revisorn direkt i det stycke 
som föregår hans eller hennes uttalande om huruvida årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen. Revisorn ger en beskrivning av att revisionen har upprättats i 
enlighet med god revisionssed i Sverige och innebörden av detta. Formuleringen om vad god 
revisionssed innebär att revisorn ”planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte 
absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter”.  
 

3.2 Revisorns oberoende 
 
Företagsledningen anlitar en oberoende tredje part i form av en revisor för att göra sin 
redovisning mer trovärdig. Däri ligger huvudteorin inom revision: Revision som försäkran, där 
revisorns bestyrkandeåtgärder ses som den mest värdefulla faktorn. (Carrington, 2010) 
 
Vid revisionsrådgivning har revisorn som skyldighet att delge sina klienter att han kan komma 
att hamna i en konflikt med oberoendeställningen. Vad revisorn är skyldig att rapportera till 
klienten är väldigt otydligt och det uppkommer en gråzon mellan det revisorn måste rapportera 
och det han får rapportera. (Carrington 2010, s. 182) 
 
I och med detta uppkommer det så kallade konsulttjänster, vilka är de tjänster som inte har ett 
nära samband med revisionen i sig. De större revisionsbyråerna kan genom sin kunskap om 
sina klienter konkurrera på konsultmarknaden till ett lägre pris. I de största revisionsbyråerna i 
Sverige utgör revisionsintäkterna inte ens hälften av dess omsättning. Dock är det viktigt att de 
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behåller sitt oberoende gentemot kunden vilket de säkerställer genom att följa den lagstiftning 
som presenteras i revisors- och revisionslagen. (Carrington 2010, s. 184-191) 
Innebörden av revisorns oberoende är att han ska agera opartiskt och självständigt (Diamant 
2004, s.163). Ett exempel på detta är att revisorn vid utförande av uppdrag ska ha förmågan 
och viljan att göra bedömningar och fatta beslut på grundval av sina egna omdömen och inte 
påverkas av andra personers vilja eller önskningar.  
 
För att revisorns verksamhet ska vara meningsfull och uppnå sitt syfte så måste revisorn vara 
oberoende och det förklaras som att vara faktiskt oberoende utifrån sin egen bedömning och 
syn på det enskilda uppdraget. Eftersom att det faktiska oberoendet riktar sig mot revisorns 
egen uppfattning om sin förmåga att agera oberoende räcker inte det för att påvisa att 
revisionen är meningsfull utan revisorn ska kunna tillföra och skapa trovärdighet till den av 
honom granskade informationen. Detta kallas i andra termer för synbart oberoende och är ett 
avgörande kriterium för att han ska uppfattas som oberoende. Med andra ord ska revisorns 
oberoende påvisas genom hans uppträdande så som det uppfattas av intressenterna. 
(Diamant 2004, s. 181-190) (FAR – Revision 2012, s. 48) 
 
Oberoendereglerna har till syfte att säkra tilltron till revisorernas arbete såväl i det enskilda 
uppdraget som generellt. Oberoendereglernas främsta uppgift är att begränsa revisorns 
möjligheter att agera utifrån sina egna ekonomiska intressen och därför låta revisorns 
ekonomiska incitament tillgodoses inom revisorsregleringens satta ramar. 
 
Revisorns oberoende delas in i två olika ekonomiska incitament, direkt och ett indirekt 
(Diamant 2004, s. 181). Direkta ekonomiska incitament avser de fall då revisorn har egna 
ekonomiska intressen som gynnar denne genom illojalt handlande. Exempel på detta kan vara 
att revisorn äger aktier i revisionsklienten och därför väljer att låta en anmärkning passera 
gällande en otillåten utdelning.  
 
I fall om direkta ekonomiska incitament utifrån oberoendeperspektiv ses den viktigaste 
aspekten som att revisorn bedriver sin verksamhet i vinstsyfte. Revisorn kan i detta fall hamna 
i konflikt med de åtaganden som uppkom efter godkännande respektive auktorisation, och 
istället drivas av intresset för avkastning. Det uppkommer två hot mot revisorns oberoende på 
grund av detta. Revisorn kommer att anta uppdrag som anses vara av sådan karaktär som 
ifrågasätter hans tilltro som revisor samt att revisorn tidigare har begått fel som han nu låter bli 
att anmärka på för att slippa bli skadeståndsskyldig.  
 
De Indirekta ekonomiska incitamenten avser hot mot revisorn där han genom att gynna andra 
intressen än sina egna får ekonomiska fördelar. I det fallet kan revisorns oberoende hotas 
genom att han är lojal mot andra intressen än de han ska inom sitt yrke. Dvs. att han avviker 
från sitt uppdrag i hopp om att gynna någon annan och tror att han själv kommer belönas för 
det. 
 
En ytterligare omständighet som kan komma att påverka tilltron till revisorns oberoende är 
dennes relation till klienten. (Diamant 2004, s. 203) Det huvudsakliga hotet kan delas in i tre 



14 
 

faktorer; revisorns eget intresse i det granskade bolaget, revisorns relation till bolagsledningen 
och revisorns förhållande till ägarna (Bolagsstämman). De två första hoten är kopplade till 
revisorns relation till granskningssubjektet och revisorns oberoende hotas därav att han får en 
närmare relation till revisionsklienten och dess ledning. Denna relation skapar en ekonomisk 
närhet mellan revisorn och hans granskningssubjekt. Den bristande transparens utåt kan ge 
upphov till misstanke om en relation mellan revisorn och revisionsklienten där revisorn har ett 
ekonomiskt incitament att liera sig med företaget. Det tredje hotet där revisorns relation till 
stämman är av betydelse baseras på synen att revisorn ska förhålla en neutral relation till 
revisionens intressenter. Eftersom revisorn ska beakta andras intressen inom uppdraget kan 
det uppstå intressekonflikter. Ett exempel på det är när revisorn ska ta ställning till om 
förslagen vinstdisposition är försvarlig bl.a. i förhållande till borgenärsskyddet. Kravet på 
neutralitet är att revisorn inte får särbehandla en enskild intressent eller en grupp av 
intressenter. Betydelsen av detta är att revisorns oberoende kan hotas i de fall där han har ett 
alltför nära ekonomiskt samröre med en intressent som har ett juridiskt intresse i 
revisionsklienten och därmed i revisorns granskning (Diamant 2004, s 204). 
 
Slutligen finns det generella hot som kan hota revisorns oberoende av omständigheter utanför 
ett enskilt uppdrag. De generella hoten uppkommer t ex genom att revisorn bedriver annan 
verksamhet än revisionsverksamhet. Vikten i de generella hoten ligger i att de inte försvinner 
av att revisorn frånträder ett annat uppdrag, att hoten som sådana berör 
revisionsverksamheten och generellt hotar revisorns möjlighet att ägna sig åt de lagstadgade 
uppdragen. Jämfört med de individuella hoten där hoten ligger mot den enskilde revisorns 
tilltro att utföra ett granskningsuppdrag, riktar sig de generella hoten mot revisorsprofessionen 
och tilltron till auktorisationssystemet. Det innebär i princip att det förekommer hot som står 
utan för det enskilda uppdragen och som därför är direkt skadliga mot revisorernas och 
revisionens funktion (Diamant 2004, s. 204). 
 

3.2.1 Revisorns jävsregler 
 
Revisorns oberoende säkerställs genom lag i revisionslagen (1999:1079) där det finns en 
förbudskatalog över jävssituationer, och i RevL (2001:883) återfinns analysmodellen som 
revisorn använder för att bedöma huruvida han eller hon är oberoende. (Carrington, 2010, s. 
185-188, FAR Revision 2012) Även ISA 550; Närståendeförhållanden tar upp vad som är inom 
ramen av närståendetransaktioner för den normala affärsverksamheten.  
 
I revisionslagen framkommer följande; 
 
17 § Revisionslagen (1999:1079) 
 
Den får inte vara revisor som 
  
1. Är ägare till eller delägare i företaget eller annat företag i samma koncern, 
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2. ingår i företagsledningen för företaget eller dess dotterföretag eller biträder vid företagets 
bokföring eller medelsförvaltning eller företagets kontroll däröver, 
 
3. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till företaget 
eller någon som avses under 1 eller 2, 
 
4. är verksam i samma rörelse som den som yrkesmässigt biträder företaget vid 
grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller företagets kontroll däröver, 
 
5. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en 
person som avses under 1 eller 2 eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller 
nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller 
 
6. står i låneskuld till företaget eller ett annat företag i samma koncern eller har en förpliktelse 
som ett sådant företag har ställt säkerhet för. 
 

3.2.2 Analysmodellen 
 
Enligt revisorslagen ska revisorn själv pröva sitt oberoende mot alla sina uppdrag. Som 
framkommer i revisorslagen 21§ ska revisorn själv utföra en prövning för att se om det 
föreligger något hot mot denne. Om revisorn finner att någon utav de fem situationerna kan 
hota hans eller hennes oberoende är revisorn inte oberoende enligt analysmodellen. 
Enligt punkt 2 revisorslagen 21§ finner man en generalklausul som även säger att revisorn ska 
avsäga sig uppdraget vid alla situationer där revisorns oberoende kan ifrågasättas. 
 
21 § Revisorslagen (2001:883) En revisor ska för varje uppdrag i revisionsverksamheten 
pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes 
opartiskhet eller självständighet. Revisorn ska avböja eller avsäga sig ett sådant uppdrag, 
 

• 1. om han eller hon eller någon annan i det nätverk där han eller hon är verksam 

a) har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet, 
 
b) vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en fråga som till någon 
del omfattas av granskningsuppdraget, 
 
c) uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt i någon 
rättslig eller ekonomisk angelägenhet, 
 
d) har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i dennes ledning, 
 
e) utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge obehag, eller 
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• 2. om det föreligger något annat förhållande av sådan art att det kan rubba förtroendet 

för revisorns opartiskhet eller självständighet. 

Revisorn behöver dock inte avböja eller avsäga sig uppdraget, om det i det enskilda fallet 
föreligger sådana särskilda omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder som medför att 
det inte finns anledning att ifrågasätta hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. Lag 
(2009:564). 
 

3.3 Betryggande åtgärder 
 
Revision har sociala aspekter som beskrivs i två artiklar. Den ena skriven av Brian Pentland, 
som hävdar att revision kan ses som en rituell process. Den andra av Thomas Carrington 
tillsammans med Bino Catasús, syftar till att ge en ökad förståelse för komfort och dess 
inverkan på revisorer och effekt på revision. 
 
Den första studien bidrar till en ökad förståelse för revisionsarbetet och bygger på 
observationer av revisionsteam när de arbetar hos sina kunder. Studien har som utgångspunkt 
olika strategier för att förstå bildandet av revisionsuttalanden och ger en viss inblick i den 
sociala konstruktionen av revision i sin helhet. (Pentland 1993) Pentland försöker beskriva hur 
affärslivet skulle vara utan redovisning och revision. (Pentland 1993) Särskilt hur det skulle 
kännas att äga aktier i ett företag vars bokslut aldrig blir reviderat. Visualiserar läsaren tanken 
tillräckligt mycket kommer denne utan tvekan att känna obehag. Avsaknaden av obehag i 
dagens aktiemarknad visar särskilt hur effektivt revisionsarbetet lyckats bidra till en ökad 
ordning i kaoset. 
 
Redovisning är generellt ett institutionaliserat sätt att skapa mening, vars utsträckning 
redovisning fortsätter att forma förståelsen för det ekonomiska livet. (Pentland 1993) Revision 
är något mer specialiserad och annorlunda i synen på ekonomi. Revisorer bedömer och 
intygar om giltigheten för företags bokslut, vilket visar på företagets ekonomiska välmående. 
Redovisningskonsulter upprättar dessa tolkningar, medan revisorer försäkrar allmänheten och 
andra intressenter att tolkningarna är pålitliga. Detta kan förklaras utifrån agentteorin, där 
revisorer används av investerare (principaler) för att övervaka ledningens aktiviteter (agenter). 
Trots detta fokuserar inte studien på kontrakt och övervakning, utan på den samhälleliga 
produktionen och fördelning av kulturella och känslomässiga resurser. Revisorer ger 
”bekvämlighet” till personer som enkelt kan utsättas för felaktiga, egennyttiga och eventuellt 
bedrägliga uttalanden från företagsledningen. 
 
Vid analys av ritualer är det alltid en fråga om tolkning, där analytikerns jobb är att försiktigt 
beakta den mening som finns tillhands. (Pentland 1993) I revisorers arbete framgår tydlig en 
tolkning, där (1) uttryckligt syfte (att verifiera bokslut) (2) tydliga signaler och meddelanden 
(signaturer i årsredovisningen) (3) Dolda uttalanden (att revisorn är yrkesmässigt kompetent) 
(4) Sociala relationer påverkas (inom revisionsteamet och mot klienten) och (5) kultur kontra 
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kaos (att omvandla kaos och råa siffror till en accepterad form). Det bakomliggande syfte kring 
ritualer i revisionsteamet tas upp för att användas som en analytisk anordning för att 
undersöka den mening av tvetydighet som finns i samband med arbetet. 
 
För att vara en revisor måste man agera som en och att agera rätt är avgörande för skapandet 
av revisionsyrket. För att tolka det måste revisionsritualerna observeras t ex hur en revisor 
beter sig, deras arbetsprocess samt det gemensamma sätt de uppnår detta. (Pentland 1993) 
 
Revisionsritualer framgår som en betryggandeåtgärd, vilket behandlas som en vara inom 
revisionsteamet, för att ritualen ska vara effektiv måste den utföras av rätt personer. Alltså kan 
bara arbetet utföras av revisionsteamet, om det utförs av en utomstående måste någon ur 
revisionsteamet verifiera detta. Inom revisionen är nämligen signaturen helig, den betyder 
slutförande, renhet och betryggande. (Pentland 1993) 
 
Den andra studien beskriver de ritualer av verifiering som producerar komfort. (Carrington & 
Catasús 2007) Studien hade som avseende att intervjua seniora medarbetare. Hur revisorer 
uppfattar framställningen av bekvämlighet. Carrington undersöker processen som utgör 
framställandet av en revision. 
 
Studien är en fortsättning på Pentlands studie om komfortproducerande ritualprocesser på 
mikro-nivå. Pentland hävdade att idén om komfortframställning är huvudobjektet i strävan på 
en god revision och påstår att revision är en aktivitet som omvandlar tveksamheter kring 
företags finansiella rapporter till en form som revisorer och intressenter kan finna komfort i. 
(Carrington & Catasús 2007) 
 
Ambitionen i Carrington & Catasús studie är att ta fram vad revisorer säger att de gör för att 
tolka deras påståenden i en teoretisk ram som innehåller synen på komfort. (Carrington & 
Catasús 2007) Där de vill undersöka och utveckla teorin om komfortproducerande. 
 
I en tidigare studie av (Kolcaba 2003) fann de tre kategorier som direkt kunde härledas till 
omvårdnadsteori med avseende på komfort. Utgångspunkten i studien är tre kategorier av 
komfort; 
 

1. Den lindrande känslan av komfort är en direkt lindring av obehag. Genom lindring av obehag 
kan ett oacceptabelt komforttillstånd omvandlas till ett acceptabelt tillstånd. Lindring avser den 
eliminerande handlingen av obehag. 

2. Tillståndet av komfort känsla beskriver samtliga utfall av komfort. Dock förutsätter det inte 
fullständig frånvaro av obehag, utan snarare bestäms av de villkor som komfort bygger på. 
”tillståndet av komfort” föreslår att vid varje ögonblick finns både komfort och obehag närvande 
där tillståndet av komfortkänsla är ett register av komfort och obehag. 

3. Förnyelse känslan av komfort kännetecknar en förnyelse av hur komfort uppfattas. Således 
handlar förnyelse om uppfattningar och handlingar som lindrar besväret vid nya uppfattningar 
kring komfort- och obehagsstadiet. 
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Det finns trots allt grundläggande skillnader i omvård- och revisionsarbete satt i relation till 
produktion av komfort. En viktig skillnad är hur komfort uppfattas, för en patient är 
uppfattningen av komfort och obehag avgörande för vilken nivå som tolereras. Vid revision 
bestämmer revisorn när siffrorna går från att vara opålitliga till komfortabla. Här framgår det 
tydligt vad som kännetecknar revisionens uppgift, att avgöra om siffrorna är komfortabla eller 
inte. Vilket blir tydligt när en revisor väljer att antingen skriva på eller inte, där vi som resultat 
måste ta till komfort-teori och föreslå hur de tre komfortkategorierna appliceras vid revision. 
Den lindrande känslan av komfort i revision förstås av de handlingar som förflyttar revisorn 
från ett tillstånd av obehag till komfort. Det är den lindrande känslan av komfort, om att reda ut 
de handlingar som är obligatoriska att utföra. 
 
Tillstånd av komfort nås när relevanta aktörer har övertygats, och det är tid att stänga 
böckerna för att ge ett revisionsuttalande.  Oftast nås tillstånd av komfort när revisionen har 
nått en tillräcklig nivå av granskning för att ge ett uttalande. Oftast bestämmer 
komforttillståndet vid vilken nivå revisionen överskrider linjen för att lämna ett rent blad. 
Revision handlar inte om att ge 100 % försäkran utan tanken med revision är att godta ett visst 
obehag. Tillstånd av komfort handlar om att finna situationen när revisorn komfortabel nog 
med siffrorna för att lämna ett positivt uttalande. 
 
Översatt till revisionsinställning, relaterar förnyelse känslan av komfort till nya definitioner av 
vad som är en acceptabel granskning: vad revisorn känner komfort i kan variera från en plats 
eller under en viss period. (Carrington & Catasús 2007) 
 

3.4 Kritik mot revisorns oberoende 
 
En tidigare studie om revisorns oberoende och dess omöjlighet menar att 
revisionsmisslyckanden sällan är resultat av avsiktlig konspiration mellan revisorer och deras 
klienter. Istället lyfter man upp psykologiska faktorer som omöjliggör opartiskhet och 
objektivitet. Studien utgår från förhållanden i USA, både när det kommer till reglering men 
också den psykologiska forskningen som pekar på att under rådande regelverk kan ingen vara 
fullt oberoende. (Bazerman, Morgan & Loewenstein 1997) 
 
Forskningen som de hänvisar till i denna studie visar att självtjänande bias är ofta ett resultat 
av omedvetna tankemönster snarare än att någon skulle vilja föra intressenter bakom ljuset. 
Som exempel jämförs andra professioner såsom domare, läkare och lärare. Även om 
allmänheten förväntar sig att de agerar objektivt är de inte helt opåverkade av sina fördomar, 
känslor och egennytta. De påstår inte att de är korrupta, bara att de inte kan vara helt 
objektiva fullt ut. (Bazerman et al. 1997) 
 
Självtjänande bias förvärras av ett antal kännetecken som kan anknytas till revisorns 
oberoende. Revisionsbranschen är konkurrensutsatt och rådgivningstjänsterna har visat sig ha 
en inverkan på revisorns oberoende. Studien stödjer en förändring av revisionsbranschen. De 
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framhåller att något måste göras. Förbud mot att tillhandahålla rådgivningstjänster eller 
byrårotation är en del av förslagen. (Bazerman et al. 1997) 
 
 
 

 
Figur 3. Strukturen i revisionen och dess användare. Egen figur inspirerad av studien. 
 
 

 
 
Figur 4. Intressentmodell som belyser revisorns närmaste relationer. Egen figur inspirerad av studien. 
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4 Empiri 
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  en	  sammanställning	  över	  respondenternas	  svar.	  Dessa	  svar	  är	  uppbyggda	  
utifrån	  intervjufrågorna	  och	  ligger	  tillgrund	  för	  uppsatsens	  analys.	  Avsnittet	  avslutas	  med	  en	  
sammanfattning.	  
 

4.1 Revisor A 
 

4.1.1	  Revisionsprocessen	  
 
Enligt A är revisionsprocessen styrd av de revisionsprogram de använder (MyC & Aura) och 
även de lagar (främst ISA) som de måste följa. Där det är en röd tråd från planering till 
revisionens avslutande. Han påpekar dock att denna är väldigt omfattande för mindre bolag. 
 
Enligt A är det skillnad i tryggheten beroende på hur länge han har haft kunden. Han känner 
sig som osäkrast när han har en ny lite större kund med dålig bakgrundsinformation. Även 
osäkerheten för vilka kunskaper de som ansvarar för bolagets ekonomi besitter och hur väl de 
upprättar bokslut är en riskfaktor. Han säger att om det är generellt slarvigt får han ett dåligt 
intryck och hittar han fel så kommer han sitta och fundera över vart det kan finnas fler fel. Han 
anser sig således vara beroende av hur god kvaliteten är hos klienten. 
 

4.1.2	  Revisorns	  oberoende	  
 
Revisor A har nästan aldrig reflekterat över oberoendet för att han satt en gräns som har ett 
tryggt avstånd till något som skulle kunna äventyra oberoendet. Han känner att han aldrig har 
hamnat i någon beroendeställning. Han anser dock att det i vissa fall går att ”… hamna i ett 
sorts ekonomiskt beroende för att kunden är viktig för en rent ekonomiskt.” Han känner att det 
blir svårare att fatta beslut och säga ifrån för att det är en bra och lönsam kund.  
 

4.1.3	  Betryggande	  åtgärder	  
 
Revisor A anser att det gäller att få en förståelse av vad som är viktigt att granska 
noggrannare och att förståelsen kommer med åren. Han påpekar att det inte finns någon 
större risk för honom att missa något på grund av okunskap eller förståelse. 
 
Risken är störst i kringliggande faktorer som ”Tidsbrist, ekonomi och uppdraget. Och mer 
oerfarna medarbetare som inte uppmärksammar problemet när de ser det pga. ovetskap, och 
då ser jag det inte heller för jag tror att de har förstått det. Alltså kommunikationsmissar.” 
 
Vidare säger han att ”Man minskar risken genom att stämma av med kollegor, och sedan finns 
det ju skattejurister och momsspecialister tillgängliga på PwC, så det finns alltid någon att 
fråga. En risk som dock alltid finns är att man inte får granskningen riktigt i mål för att man 
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tycker att det finns för lite tid. Det blir för hög revisionskostnad, så man drar ner på 
granskningen.” 
  
Revisor A säger att på grund av ekonomiska skäl bli tvungen att avsluta en revision innebär en 
väldigt stor risk. Att på något sätt ha hamnat i tidsnöd, och man t ex inte får in material i tid och 
stämman är nästa vecka. Då är det stor risk att revisionen inte helt hinner bli förd i mål. Han 
hävdar att risken ligger i arbetssituationen, om kunden har god ordning eller inte och att det är 
en ny eller gammal kund. Han kommer även in på att de som har jobbat lika länge som honom 
(auktoriserad sedan 1985) har en helt annan förståelse för yrket eftersom de har följt 
utvecklingen under en lång tid. Det här är något som de som blir kvalificerade revisorer idag 
inte har på samma sätt och det ansåg han var en ökad risk vid revisionen.  
 

4.2 Revisor B 
 

4.2.1	  Revisionsprocessen	  
 
Revisor B förklarar att processen baseras på handboken PwC-Audit och en databasstyrd 
processmall som följer ISA. Parallellt finns relationen till kunden. Revisor B nämner också att 
han främst jobbar med ägarledda företag. Ägaren har ett starkt inflytande över sin verksamhet 
och jobbar oftast med sin egen plånbok. En vanligt förekommande missuppfattning är att 
revisionen granskar allt in i minsta detalj. Revisor B menar att det inte är möjligt att nå ett 
sådant mål. ”Det är som att sitta och pricka varje kvitto. Revisionerna skulle kosta 300 000 kr 
för ett mindre bolag." Det kan vara så att det i ett litet företag ligger en bil som inte är 
förmånsbeskattad som den ska eller att det finns kostnader som inte har karaktär av att vara 
rörelsegilla snarare än privata eller halvprivata. Trots mindre problem är det i stort sätt korrekt. 
”Det är det som är själva revisionen, väsentlighet och risk.” När det dyker upp frågor som hur 
kunde man missa och dylikt, beror det på vad man tittar på. I fallet med HQ-Bank blev revisorn 
friad för allt utom dokumentationen. Då har revisionen varit mycket bra. Sannolikt har man 
flaggat för riskerna men tystnadsplikten inverkar där också. 
 
Sedan fortsätter Revisor B med att berätta att dokumentationen alltid kan bli bättre, eftersom 
det inte finns någon bortre gräns. Man ska i teorin kunna som en oberoende part gå igenom 
dokumentationen och komma fram till samma slutsatser. 
 

4.2.2	  Revisorns	  oberoende	  
 
För att säkerställa oberoendet bör man inte ha en personlig relation till kunden eller ett 
ekonomiskt utbyte förutom att skicka fakturan från revisionsbyrån. Det får inte finnas några 
andra sådana kopplingar. Revisor B menar att det även där finns en missuppfattning. ”Det är 
klart om du har kunder och haft dem i flera år så har du en relation med dem.” 
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Revisor B anser att det ligger i Stockholmsmarknadens nackdel att den är för anonym. På en 
mindre ort har man mer koll för att man har släktingar och känner folk på ett annat sätt.  Ett 
exempel på när man anser att oberoendet kan äventyras är när Revisor B skulle revidera ett 
företag där de blev erbjudna produkter till inköpspris. Ett sådant erbjudande tackar man nej till. 
Tar man hem en produkt tappar man oberoendet. 
 
Ett annat exempel är en kollega som när han fyllde 50 år, kom de hem med en avancerad 
gräsklippare. Men, han tyckte att det var för högt värde på den. Den returnerades för att inte 
påverka oberoendet. Vidare framhåller revisor B att om man känner personerna i företaget, blir 
det nästan ännu striktare vid formalia exempelvis. Det är inget som påverkar ens oberoende. 
 

4.2.3	  Betryggande	  åtgärder	  
 
Revisor B:s erfarenhet är då sedan han började år 1983, är att det är otroligt lite fusk. Av 
exempelvis tusen bolag är det möjligtvis 2 som det är kris eller katastrof i. Men, så ser inte 
mediabilden ut fortsätter Revisor B. Man finner tryggheten i systemen. För mycket fokus 
hamnar på de enskilda problemen. Det är logiskt att det blir så eftersom de övriga ärendena 
städas upp där revisorerna gör nytta som kvalitetshöjare. Men, de fallen leder inte till någon 
uppmärksamhet. 
 
Revisor B tar upp risker i arbetet. Om en myndighet tycker att man har gjort ett dåligt jobb som 
revisor, eller att revisorsnämnden har en synpunkt på ett arbete i någon form av klander och 
då är väl risken möjligen att man läser ISA som en lagbok och inte som ett regelverk. Den 
typen av överdriven formaliaföljd. Den juridiska delen kan även utgöra en risk i yrket.  En 
fördel idag är att risken fördelats ut till fler aktörer såsom styrelseledamöter och redovisare. Så 
det tycker jag är en klokskap i. Det är inte bara att luta sig mot en revisor. Företagsledningen 
har ett ansvar. Det är något som blir allt vanligare idag att avge något som kallas för 
representation letter, där företagsledningen skriftligen bekräftar att de lämnat in all väsentlig 
information och står för de finansiella rapporter som lämnats till revisorn.  
 
Det blir en trygghet för revisorn att hämta in den typen av dokumentation. Revisor B 
poängterar återigen att det är den juridiska delen som är svaret på vad risken är. Det är viktigt 
att det finns lagstöd eller rättspraxis. ”Kollegor som åker på stora skadeståndsprocesser och 
liknande anser att det är någon som tycker att man blivit lurad som i Prosolviaärendet eller 
Baltija bank eller andra stora ärenden. Då är det inte kul när den enskilde revisorn blir utsatt 
för det, oavsett om man har rätt eller fel.” Revisor B ger ett exempel på hur det kan se ut. 
Någon kan ha ansett att man förlorat pengar. För att minska förlusten stämmer man alla och 
då har det funnits en tendens att stämma revisionsbyråer för att man har ansvarsförsäkringar. 
Man stämmer den man har möjlighet att få pengar ifrån helt enkelt. Riskerna som finns är inte 
kopplade till oberoendefrågan utan det handlar mer om att bli stämd för att någon känner sig 
lurad på pengar. ”Jag har haft ett tvistärende där klientens kund ville ha pengar av oss. Det 
fick de ingenting av för det gick inte att vinna. Men bara att driva en process kring det är ju 
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intressant.” Revisor B menar att även om man vinner ärendena är det en process som måste 
gå igenom. 
 
Revisor B nämner att det finns försäkringar och att revisionsbyrån kan ha ett internt stöd. ”Vi 
kontrollerar oss själva med en kvalitetskontroll, det finns externa kvalitetskontroller. Och att 
man checkar på förhand pågående jobb helt enkelt. Det är ett skydd i form av kollegor eller 
liknande instanser.”  
 
Revisor B fortsätter med att berätta att det ofta finns samarbeten kring speciella frågor där det 
kan krävas sakkunskaper. Även en mindre byrå har oftast något avstämningsbart. Inte minst 
inom skatteområdet. Andra frågor som kan dyka upp är tull och införsel/utförsel av varor, 
import och export av varor och EU-regler. Det är en annan aspekt på det hela att regelverket 
kan vara väldigt stort och där kan det finnas en risk att revisorn inte känner till allt. Det är inte 
meningen att man ska känna till allt. Man ska dock ha en indikation på vad man behöver fråga 
vidare i vissa områden och att där missa något, det är naturligtvis en risk.  
 
Revisor B påtalar att regelverket ökar och att det drivs av skandaler som Enron och HQ-Bank 
med flera. I Enronfallet tog de in personal från revisionsbyrån Arthur Andersen. Det borde inte 
skadat utan tvärtom hjälpt till. Det var annat fusk som pågick där. Men det framfördes lite som 
en oberoendefråga. Man ville ha folk i någon form av karantän men det är också svårt i 
revisionsbyråer. ”Om man skulle säga att du som anställd inte får gå vidare till företag X för det 
har varit en kund. Då är man inne på arbetsrättsliga regler. Att en före detta anställd på en 
revisionsbyrå skulle vara diskvalificerad för en viss typ av tjänst, det skulle gå stick i stäv med 
frihet på tjänster. Jag vet inte hur en sådan laggrund skulle se ut. Om du lämnar 
revisionsbyrån, även om du skulle vara den påskrivande revisorn så upphör revisorstiteln att 
gälla.” 
 
Revisor B nämner också att det ofta glöms bort vilken stor nytta revisorerna utför. Från det att 
ett revisionsuppdrag börjar granskas, till att nå slutproduktsfasen kan vara väsensskilt. Framför 
allt i många företag som saknar kvalitetskontroller eller egna ekonomifunktioner. ”Det är en 
enorm nytta som inte samhället betalar för dessutom. Det gör de som granskar. Nu flyttar man 
över den mindre delen till samhället. Så, själva revisionen försvinner inte. Det är bara någon 
annan som utför den.” När det blir stora skriverier leder det till nya regelverk och det uppstår 
ett ramaskri kring revisorers ansvar. Men, Revisor B tycker inte att det är applicerbart på den 
stora massan. Ett exempel på att det finns ett förtroende är när man ska ta en kreditupplysning 
där ett företags kreditvärdighet och liknande bedömningar baseras på reviderade 
årsredovisningar. 
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4.3 Revisor C 
 

4.3.1	  Revisionsprocessen	  
 
Revisor C säger att om det är en större kund då fokuserar man i första hand på att förstå deras 
processer samt test av dem. När det gäller mindre kunder då utför han en substansgranskning 
och granskar att det finns tillförlitliga underlag för deras transaktioner. Revisor C menar också 
att det ofta råder tidsbrist och han brukar känna att budgeten ofta är väldigt begränsad eller att 
något trycker på så att man inte blir helt klar. Han känner att de första 3-4 månaderna är det 
väldigt goda revisioner och bra ordning, men när man kommer till eftersläparna så finns det 
oftast en anledning varför de är sena. Då tar han ställning till hur god känslan är hos kunden, 
om den har varit kund en längre tid och man vet att den sköter sig, då får man göra en 
riskbedömning och kanske godta att engagemanget kommer från kunden istället för från 
banken. Så det beror till stor del om det är en ny eller gammal kund, är det en ny är han 
automatiskt mycket mer osäker. Revisor C hävdar det gäller att få en förståelse för kunden, 
och det är oftast integrerat i mindre bolag när man bygger upp en CAKE (Cumulative Audit 
Knowledge and Experience). När det är ett nytt uppdrag säger han att det är det viktigt att se 
varifrån de får sina intäkter, att kartlägga och få en förståelse. På större uppdrag har de redan 
processerna kartlagda och då är det enklare för honom och kollegor att gå in och testa dem. 
Han som praktiserande revisor kan ha svårt att förstå vissa dataprocesser, därför finns IT-
specialister (ARAS) som kan kontrollera större system av exempelvis automatiserade 
transaktioner. 
 

4.3.2	  Revisorns	  oberoende	  
 
Revisor C säger att han inte tycker om ordet oberoende och påstår att det inte går att vara det 
om man blivit vald av någon som man skickar fakturor till. Han säger istället att ”självständig” 
hade varit ett bättre ordval. Han anser att revisorn bara kan vara oberoende om det är någon 
statlig nämnd som tillsätter honom. På vissa uppdrag när EL (Engagement Leader) knappt har 
varit inne i databasen, och han får skriva utifrån det han har vetskap om. Ibland kan det vara 
så att revisorn utför vissa konsulttjänster som inte de i teamet inte har kunnat ta ställning till vid 
sin oberoende analys. Eller i de fall revisorn har varit och åkt skidor i Åre med klienten utan att 
de vet om det, då blir det direkt hot mot oberoende och de kan inte veta vad han gör på 
semestrarna. Revisor C säger att vid vissa uppdrag som t ex banker, då frågan lyfts fram 
väldigt tydligt i början. Han minns att han själv fått frågan ”har du några värdepapper i banken, 
har du någon släkting som jobbar här”. Så han har känslan att det tas på större allvar och 
läggs ner mer tid på oberoende vid större uppdrag.  
 
Revisor C säger att de utför annual compliance test där man får intyga att ”jag inte är med i 
något uppdrag där jag biträder med andra tjänster, eller att jag eller någon i min familj har 
ekonomiska intressen i bolaget eller liknande.” Han anser att man på så sätt fångar in 
helheten. Men han tror inte att någon skulle skriva om de hade intresse att bedriva insider 
handel. Eller att man handlar med något börsbolag fast man är med i teamet. Det är högst 
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osannolikt men firman kan inte gå in och kräva engagemangsbesked på alla sina 
medarbetare. Så det gäller att ha en generell uppfångningspunkt. Bor man t ex i en 
bostadsrättsförening så är det högst olämpligt att revidera sin egna. Han känner att i slutändan 
handlar det rätt mycket om sunt förnuft. Revisor C säger att partners t ex inte får äga aktier i 
några utav deras klienter, och att på managernivå måste det rapporteras till någon 
centralenhet.  
 
Enligt Revisor C finns det sedan en annan del av oberoendefrågan som drivs av EU-
kommissionen, där de anser att revisorerna inte ska få bistå med rådgivning. Detta har han lite 
svårt att förstå för att revisorer får en väldigt bra inblick genom sin granskning, vilket då 
Revisor C tycker att det finns en vits att de bistår med rådgivning gällande skattefrågor m.m. 
så länge de hör till revisionsrådgivning och att man upplyser om befintliga regelverk. Sedan 
påpekar han även att det finns en stor gråzon tills de faktiskt börjar upprätta saker och den 
gränsen är väldigt svår att avgöra.  
 
Revisor C tycker att man ska ha fingret i luften lite grann och kanske kontakta 
redovisningskollegor i vissa fall. Han tror även att det finns de som lever kvar lite i att revisorn 
får göra mer än vad dagens lagar säger. Han säger att om man ser på den löpande 
rådgivningen som finns med i revisionen, där revisionen uppgår till 400 tkr och den löpande 
rådgivningen till 250 tkr hur oberoende är man då i någon annans ögon?  
 
Revisor C tar exempelvis upp ”Om det står liksom revisionen utförd av A, B och C den här 
skattekonsultationen är utförd av X,Y och Z, även om revisionsarvodet är så pass litet till allt 
annat så ja det blir ju liksom utifrån tredje person svårt att tycka att det är helt ok.”  
 
Han nämner en till oberoende-problematik gällande börsbolag, där det är ännu mer känsligt för 
att får de en anmärkning så åker de ut från börsen. Vem kommer att utmana t ex Ericsson och 
skriva en oren revisionsberättelse om det behövs, eller låter man det istället passera för 
arvodets skull? Han påpekar dock att med bolag på den nivån har man väldigt god dialog med 
revisionsutskottet. 
 
Åter till EU-kommissionens direktiv, där säger Revisor C att de vill genomföra en reform som 
gör att revisionsbyråer inte får hålla på med fristående rådgivning längre, utan revisionsbolag 
ska bara utföra revisionstjänster och rådgivningsföretag med rådgivning. Han anser att med 
den reformen och en statlig nämnd som tillsätter revisorer, skulle göra att revisorerna verkligen 
blir oberoende mot sina klienter. 
 

4.3.3	  Betryggande	  åtgärder	  
 
Revisor C tar upp HQ-bank som ett exempel på att media förstorar saker. Han menar att 
Dyrefors fick en erinran för bristande dokumentation, men om det hade rört sig om ett mindre 
bolag anser han att det hade blivit ett avskrivet ärende hos nämnden. 
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Revisor C tror att det är värre för ensamma revisorer som lever i den gamla 
revisionsprocessen och inte har koll på alla dokumentation som måste göras enligt ISA.  
 
Han känner själv att risken för honom inte är speciellt stor och menar att PwC har 
underbyggda system och kollegor som kan väga upp hans beslut kring svåra frågor. Han tror 
dock att det kan finnas en viss risk i att vilja klättra uppåt, att det finns incitament för att tumma 
på ekonomin i uppdragen för att klättra i karriärstegen. Det är inget som diskuteras men han 
tror att det förekommer i viss omfattning.  
 
Revisor C pekar på att det finns bra avstämningsmöjligheter på byrån, samt att de inte får 
driva ärenden själva mot Revisorsnämnden utan direkt måste kontakta juristenheten (Office 
General Counsel) så backar de upp och driver ärendet. Han säger att om man bara använder 
sig av de interna funktionerna så känner han att det är väldigt svårt att hamna fel.  
 

4.4 Revisor D 
 

4.4.1	  Revisionsprocessen	  
 
Revisor D säger att revisionsprocessen är ganska styrd, förut genom RS och nu är det ISA 
som följs. Samt att de på PwC använder sig av PwC Audit Guide som han anser är i framkant 
gällande metodik och kvalitet. Revisor D säger även att de har goda avstämningsmöjligheter 
på byrån, främst i form av PTC, där han som påskrivande revisor kan stämma av och få 
formellt stöd om han måste skriva en oren revisionsberättelse. Han lägger fram att de har 
löpande kvalitetskontroller var tredje år. 
  
Revisor D säger ”Ska man summera tycker jag att det är en väldigt strukturerad process som 
vi har sedan är det ju lite upp till varje enskild revisor” samt ”Någonstans kanske det inte spelar 
så stor roll hur strukturerade processer man har utan det är andra faktorer som spelar in. Det 
är upp till varje enskild revisor.” 
 
Revisor D säger att när det kommer till tillförlitlighet i materialet handlar det om väsentlighet 
och risk, och få tillförlitlighet i revisionsmaterialet. Han tar upp kundfordringars existens och 
externa engagemangsbesked som är nytt för ISA 2012. Han lyfter fram att skriftliga bevis är 
mer värda än muntliga 
 
Han säger att de utför kontrollgranskning, test av interna rutiner på de större uppdragen och 
substansgranskning på de mindre. På de allra största kunderna som t ex har SOX, och har 
väldigt utarbetade rutiner tar han hjälp av interna IT-specialister, kallade ARAS.  
 
Tillförlitlighet enligt revisor D är också att de kan utföra både kontroll av rutiner och 
substansgranskning för att uppnå ytterligare trygghet, och att han som påskrivande ska gå 
igenom större delen av det som assistenterna gör för att fånga upp relevanta frågeställningar. 
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4.4.2	  Revisorns	  oberoende	  
 
Revisor D säger att han på varje nytt uppdrag ska utföra en oberoende analys och 
riskbedömning som han sedan skickar till risk management. Där kan de t ex se att han har haft 
konkurser bakom sig och då kan riskmanagement ställa frågan om det är ett uppdrag som vi 
vill ha och då får Revisor D ta ställning till det. Han har bland annat en kund som han fick lov 
att återkomma till och motivera varför han skulle få ta uppdraget, oftast går det igenom men 
han tycker att det är ett bra stöd att ha.  
 
Revisor D har en närstående familjemedlem som driver en redovisningsbyrå och säger att det 
är en uppenbar risk i att ta kunder från denne. Sedan säger han att ”Revisorns oberoende är 
mycket upp till mig att hålla reda på och riskmanagementavdelningen kan inte hålla reda på 
om jag accepterar eller om jag är polare med ägaren. Min bild är väl kanske att det är här man 
kan få revisorsnämnden på sig.” 
 
Revisor D använder analysmodellen för att dokumentera sina överväganden. Han säger: 
”Många gånger kanske man har gjort överväganden men att det inte är nedskrivet. det kan 
vara att jag gjort konsultationer eller värdering eller vad det nu må vara, skattekonsultationer. 
Men då måste det verkligen stå i analysmodellen att jag ska hjälpa ägaren med 
skattekonsultation. Ägaren får ta beslutet om det. Det är ägaren som har bestämt att vi ska 
göra så. Det är viktigt att dokumentera sina överväganden annars kan man få en nedslagning i 
en kvalitetskontroll även om det kanske inte är ett beroendeförhållande så kan du ändå få 
nedslag för att du inte har dokumenterat dina överväganden. Så det är jätteviktigt.”  
 
Revisor D nämner risken i att om det är en missnöjd kund kan han skicka in en ett ärende till 
revisorsnämnden. Då måste de utreda de, så han säger att det gäller att se till så kunden är 
nöjd. Svårast är det enligt honom om det är flera ägare. Ett exempel nämner han ”Om det är 
tre aktieägare så ska du ju prata inför alla tre aktieägare och inte bara med en. Det kan ju vara 
så att de är osams och du tar ställning för en aktieägare och då lever du ju farligt.” Så Revisor 
D säger att det gäller att ha sunt förnuft och uppträda professionellt mot kunden.  
Revisor D säger att många gånger blir de missnöjda och stämmer revisorn eller skickar in en 
anmälan till revisorsnämnden. Och han har hört att har det väl hamnat hos revisorsnämnden 
är det väldigt lätt för dem att peka på brister för de har så högt ställda krav på dokumentering. 
Han tror tyvärr att många slirar med kvaliteten. 
 
Revisor D hävdar att det är ekonomin och tiden som är den trånga sektionen: ”Man får ju väga 
det i projektekonomin. Tar det tio timmar extra så är det svårt att motivera kanske mot kund 
varför det ska kosta 40 000 istället för 30 000 kr. Då får du direkt ett missnöje där och då har 
du ju å ena sidan har du kvaliteten, dokumentationskraven och andra sidan har du att du ska 
ha en nöjd kund i din projektekonomi. Det är en svår avvägning å ena sidan kan du få skit 
internt för att du bristande kvalitet sedan kan du få skit för att du har projektekonomi. Så de där 
ska balanseras någonstans.”   
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4.4.3	  Betryggande	  åtgärder	  
 
Revisor D säger att det är viktigt att ha bra tekniska färdigheter och kunna revision. De mjuka 
aspekter som att hålla sig väl med kunden är viktigt. Att ha goda avstämningsmöjligheter som 
på en större revisionsfirma hjälper till att skapa trygghet. 
  
Revisor D tar fram HQ-Bank som exempel: ”Sen handlar det om att man tar in rätt uppdrag. 
Det blir ju lätt sådana som HQ, enligt nämnden gjorde de rätt sånär som på bristfällig 
dokumentation. Man kan lätt hamna i blåsväder i en del revisionsuppdrag. 
  
Han går tillbaka till klientaccept och säger att om det skulle bli lite tokigt så har han risk 
management bakom sig. Om han måste skriva en oren revisionsberättelse så har han stämt 
av med PTC. Så Revisor D anser att har han gjort sina avstämningar så har han PwC bakom 
sig och säger att han sover hyfsat gott om nätterna.  
 
Revisor D säger att risken med att vara revisor är större för partners, delägare i byrån, där blir 
det ett större ekonomiskt nederlag om de skulle tappa sin revisorstitel. Han säger att den 
största risken, affärsrisken är att bli stämd och sedan hamna hos revisorsnämnden. Revisor D 
säger att de har försäkringsskydd samt juristenheten (OGC) som tar över och driver ärenden. 
Han ser till att stämma av skattefrågor vid deklarationer med kollegor ”och inte bara skjuter 
från höften”. 
 

4.5 Sammanfattning 
 

4.5.1 Revisionsprocessen 
 
A framhåller revisionsprogrammen som viktiga komponenter tillsammans med de lagar som 
måste följas.  
 
B lyfter fram att processen även formas av hur relationen till kunden ser ut.  
 
C betonar att det finns skillnader mellan mindre och större kunder. Även hur länge man haft en 
kund. Med nya kunder måste man bygga upp en förståelse för verksamheten. Är det en större 
kund har de redan kartlagda processer. Då är det lättare att gå in och testa dessa. Sedan finns 
IT-specialister (ARAS) som kan kontrollera större system av exempelvis automatiserade 
transaktioner. 
 
Revisor D tycker att de har goda avstämningsmöjligheter på byrån, främst i form av PTC, där 
han som påskrivande revisor kan stämma av och få formellt stöd om han måste skriva en oren 
revisionsberättelse. De har löpande kvalitetskontroller var tredje år. 
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4.5.2 Revisorns oberoende 
 
Revisor A har nästan aldrig reflekterat över oberoendet för att han satt en gräns som har ett 
tryggt avstånd till något som skulle kunna äventyra oberoendet. Han känner att han aldrig har 
hamnat i någon beroendeställning. ”I vissa fall kan man bli beroende för att kunden är viktig för 
en rent ekonomiskt.” Han känner att det blir svårare att fatta beslut och säga ifrån för att det är 
en bra och lönsam kund.  
 
B anser att säkerställande av revisorns oberoende kommer med i att man inte har en personlig 
relation till kunden eller ett ekonomiskt utbyte förutom att skicka fakturan från revisionsbyrån. 
 
C anser att revisorn bara kan vara oberoende om det är någon statlig nämnd som tillsätter 
honom. Man kan inte vara oberoende gentemot den man blivit vald av och skickar fakturor till. 
 
Revisor D säger att ”Revisorns oberoende är mycket upp till mig att hålla reda på och 
riskmanagementavdelningen kan inte hålla reda på om jag accepterar, om jag är polare med 
ägaren. Min bild är väl kanske att det är här man kan få revisorsnämnden på sig.” 
 

4.5.3 Betryggande åtgärder 
 
Revisor A anser att det gäller att få en förståelse av vad som är viktigt att granska 
noggrannare, och att det kommer med åren för att få en förståelse för det.  
 
Revisor D säger att det är viktigt att ha bra tekniska färdigheter och kunna revision, sedan de 
mjuka aspekter som att hålla sig väl med kunden och att han har goda avstämningsmöjligheter 
på en större revisionsfirma. 
 
A hävdar att risken ligger i arbetssituationen, om kunden har god ordning eller inte och att det 
är en ny eller gammal kund. Och att på grund av ekonomiska skäl bli tvungen att avsluta en 
revision är en väldigt stor risk. Brist på erfarenhet är en källa till ökad risk. 
 
B belyser att det i den juridiska delen kan finnas en risk i yrket. En för stor del av ansvaret har 
vilat på revisorn. En fördel idag är att risken fördelats ut till fler aktörer såsom 
styrelseledamöter och redovisare. ”Så det tycker jag är en klokskap i. Det är inte bara att luta 
sig mot en revisor. Företagsledningen har ett ansvar.” 
 
C känner själv att risken för honom inte är speciellt stor och menar att PwC har underbyggda 
system och kollegor som kan väga upp hans beslut kring svåra frågor. Han tror dock att det 
kan finnas en viss risk i att vilja klättra uppåt, att det finns incitament för att tumma på 
ekonomin i uppdragen för att klättra i karriärstegen. Det är inget som diskuteras men han tror 
att det förekommer i viss omfattning.  
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Revisor D: ”Sen handlar det om att man tar in rätt uppdrag. Man kan lätt hamna i blåsväder i 
en del revisionsuppdrag.” Revisor D säger att risken med att vara revisor är större för partners, 
delägare i byrån, där blir det ett större ekonomiskt nederlag om de skulle tappa sin 
revisorstitel. Han säger att den största risken, affärsrisken är att bli stämd och hamna hos 
revisorsnämnden.  
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5 Analys 
I detta avsnitt analyseras empirin utifrån tidigare presenterade studier i referensramen. 
 

5.1 Revisionsprocessen 
 
Dagens revisorer ska anpassa sig till det nya regelverket (ISA) istället för det gamla (RS). ISA 
är nytt för revisorerna från och med 1 januari 2011 och är en standard utarbetad av IAASB. 
IAASB vill att det ska bli den allmänt accepterade standarden för revision världen över. (FAR 
Komplett 2012) Under intervjuerna har samtliga revisorer gett indikationer på att de har 
vetskap om detta. Revisorerna B och D säger att de genom PwC Audit Guide följer ISA och 
revisor D hävdar att PwC Audit Guide är i framkant gällande metodik och kvalitet.  
 
Som tidigare nämnts är revisionen strikt styrd av standarder och regler (FAR - Revision 2012, 
Carrington 2010). Respondenterna säger att de följer den process samt röda tråd som finns i 
revisionsprogrammen och som följer den mall som finns för processen i programmen. Revisor 
A belyser problemet av att revisionsprogrammen är väldigt omfattande och är inte uppbyggda 
för mindre företag.  
 
I referensramen presenteras de två granskningsmetoder som finns tillhands för revisorerna 
(Eilifsen et al. 2006, Carrington, 2010). Revisorerna C och D tar upp att de utför olika sorters 
granskning beroende på hur stort uppdraget är och de nämner de två olika 
granskningsformerna som tagits upp i teorin, granskning av den interna kontrollen samt 
substansgranskning. De talar om för oss att om det är ett större företag så utförs 
kontrollgranskning av klientens interna kontroller, de tar hjälp av de interna IT-specialisterna 
(ARAS) om det är väldigt komplexa system och på de mindre bolagen utför de 
substansgranskning av revisionsmaterialet. Det framgår även att de utför båda granskningarna 
om det är möjligt med avseende på att de har som ambition att få en så hög grad av 
tillförlitlighet som möjligt. 
 
Revisorna A och C säger att komfort i revisionsmaterialet varierar från kund till kund. De tar 
upp att om det är en äldre kund där de har god kunskap om klienten kan de känna sig tryggare 
och de menar båda att de känner sig som mest osäkra om de tagit in en ny lite större kund 
och inte har någon tidigare kunskap om kunden. Revisor C sa då att han försöker få en 
förståelse för hur de genererar intäkter, har de redan kunskap om kunden kan de göra en 
säkrare revision med högre kvalitet. (FAR Revision, 2012) Det framgår vid intervjun av Revisor 
C att den kunskap han har om kunden finns dokumenterad och den kunskapen kallas CAKE 
(Cumulativ Audit Knowledge and Experience).  
 
Revisorerna A, C och D känner alla att det råder tidsbrist i uppdragen. Revisor A och C säger 
att det finns en risk i att det inte finns tid för revisorer att inte fullfölja sina uppdrag för att det 
finns en så begränsad tidsbudget och att revisionen blir lidande utav det. Revisor C säger att 
han kan få lov att acceptera bristfälliga revisionsbevis som ex engagemangsbesked direkt från 
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kunden, han påpekar dock att han tillåter detta till en viss grad beroende på hur god känsla 
han har i den enskilda kunden.  
 
Revisorerna B och D belyser att granskningsmomentet ska bedömas utifrån väsentlighet och 
risk (Carrington 2010). Revisor B menar att det är det som är själva grunden i revisionen och 
påpekar att det är omöjligt för revisorer att sitta och granska varje kvitto utan att han måste 
bedöma utifrån väsentlighet och risk av vad som ska granskas. Revision handlar som tidigare 
beskrivits inte om att ge en hundra procentig försäkran i granskningsmaterialet. (Carrington & 
Catasús, 2007) Revisor D säger för att få tillförlitlighet i sitt revisionsmaterial måste han 
bedöma det utifrån väsentlighet och risk, han tar upp exempel som existenskontroll av 
kundfordringar och externa engagemangsbesked från banker.  
 

5.2 Revisorns oberoende 
 
I 21 § RevL (2001:883) framgår det att revisorn själv ska pröva sitt oberoende på samtliga 
uppdrag, vilket Revisor C och D säger att de gör genom att tillämpa analysmodellen när de 
ska ta ställning till sitt oberoende i revisionsuppdragen. Revisor C och D fyller även i och 
beskriver vikten av dokumentation gällande de tjänster de utför utöver revisionsrådgivning. 
Dokumentationen är revisorns arbetspapper och ska uppfylla såväl juridiska som tekniska skäl 
(Carrington 2010, FAR – Revision 2012). Revisor C påpekar dock att det finns en svårighet för 
revisorer att bevisa sitt oberoende när de ändå utför så mycket konsultationer som de gör. 
Han menar att hur ser det ut från en utomståendes ögon om fakturorna innehåller över 30 % 
rådgivning (Diamant, 2004). Trots att de utför en väldigt stor del rådgivning kan de ändå 
behålla sitt oberoende genom att tillämpa analysmodellen enligt RevL (2001:883) 
 
Revisorns oberoende delas upp i två olika ekonomiska incitament, direkta och indirekta 
(Diamant, 2004). Revisor A nämner att det finns ett ekonomiskt incitament mot kunder där han 
har hög fakturering. Han får dels svårt att säga ifrån och att ta svåra beslut. Han får alltså ett 
direkt ekonomiskt incitament att behålla de kunder som är ekonomiskt viktiga. Revisor B:s syn 
på oberoendet är att det inte ska finnas någon personlig relation till kunden eller ett 
ekonomiskt utbyte förutom utskick av faktura. Men Revisor B menar att det finns en 
missuppfattning där och säger att har du en kund tillräckligt länge blir det en relation, vilket 
tyder på ett indirekt ekonomiskt incitament gentemot kunden. Revisor C har uppfattningen att 
revisorer inte kan vara oberoende mot kunden utan att ordet självständig är bättre, han menar 
att det bara går att vara oberoende om det är en oberoende statlig nämnd som tillsätter 
revisorer. Revisor C menar att skickar revisorn en faktura till kunden har han redan där ett 
ekonomiskt beroende. Hans åsikt är att det redan från början finns ett indirekt ekonomiskt 
incitament hos revisorn att tjäna pengar på kundens bekostnad.  
 
Revisorerna B, C och D verkar alla vara insatta i HQ-Banks revisor (Dyrefors) som fick en 
erinran för bristande dokumentation. Revisor C säger att om det hade gällt ett mindre företag 
hade det varit ett avskrivet ärende. Revisor D menar att det är lätt att hamna i blåsvädret som 
revisor i större uppdrag, och Revisor B fyller i och säger att deras tystnadsplikt ibland sätter 
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käppar i hjulet för dem innan det handlar om något allvarligt. Men de ser alla tre det inte som 
något betydande hot då de har goda avstämningsmöjligheter och backup från sin byrå om de 
skulle hamna illa ute. 
 
Samtliga revisorer betonar vikten av att kunna avgöra vad som är rätt och fel när tydlighet 
saknas i regelverket. Sunt förnuft och en känsla för kunden är återkommande beskrivningar av 
färdigheter som är viktiga att utveckla.  
 
För att revisorns verksamhet ska vara meningsfull ska han vara faktiskt beroende, och tillföra 
trovärdighet genom att vara synbart oberoende (Diamant 2004). Inställningen hos samtliga 
respondenter kan överlag tolkas som att det inte handlar om själva regelboken, utan att de har 
uppfattningen och viljan att utföra sitt arbete mot kunden med en hög kvalitet och bistå med 
den kunskap de har i syfte att hjälpa företagarna. Det gäller att ha fingret i luften och ha sunt 
förnuft gällande åtagandet av kunder. Respondenterna nämner att känslan hos kunden är 
viktig. Revisor B tar upp exempel på att det inte lämpar sig att ta emot erbjudanden att köpa 
varor till inköpspris. Revisor C ser det som högst olämpligt att revidera sin egen 
bostadsrättsförening. Revisor D har uppfattningen av att det inte är lämpligt att revidera kunder 
som har direkt koppling till någon familjemedlem.  
 
I vår studie har vi funnit ett visst stöd för problematiken kring oberoendet som lyftes fram av 
Bazerman et Al. Det finns en medvetenhet om att utomstående kan känna oro. Men de tacklar 
det genom att följa rådande praxis och genom att ha ett brett stöd bland kollegor minskar 
risken för felaktigheter. 
 

5.3 Betryggande åtgärder 
 
Samtliga respondenter lyfter fram att de har interna kontroller och goda 
avstämningsmöjligheter inom byrån. Revisorerna B och D säger att de har kvalitetskontroller 
som byrån har internt vart tredje år, vilket bidrar till en högre kvalitet i deras granskning 
eftersom att kravet från Revisorsnämnden på dokumentation är väldigt hög (Carrington 2010). 
Det har blivit allt vanligare för revisorer att hämta in representation letters där 
företagsledningen skriftligen får bekräfta att de lämnat in all väsentlig information och tar 
ansvar för sina finansiella rapporter (Knechel., et al 2007). Det tar Revisor B upp och nämner 
att det blir vanligare för revisorer att hämta in dessa för att minska det egna ansvaret. 
 
I tidigare forskning har det beskrivits hur revisionsarbetet betryggas genom olika 
revisionsritualer som utförs i revisionsteamet (Pentland 1993). Samtliga revisorer nämner vid 
intervjuerna att de använder sig av sina kollegor för att få mer komfort. Revisionsritualen 
beskrivs vara en komfortproducerande process som utförs av revisorerna. De arbetar effektivt 
och måste göras av rätt personer. Revisorerna vi intervjuade använder sig utav de 
avstämningsfunktionerna som finns tillgängliga, de känner att det finns en stöttepelare bakom 
dem om något känns obehagligt, och hjälper dem att utföra sitt arbeta utan att känna sig 
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osäkra. Revisor A och B tar upp svåra momsfrågor som de stöter på. Medan revisor C och D 
pekar på deras juristenhet som tar över och driver ärenden mot RN. 
 
Revisor B och D säger att det ligger en risk i att bli stämd utav kunder som inte är nöjda med 
deras arbete. Men hänvisar till den försäkring som finns hos byrån. De har även en juristenhet 
som tar över och driver samtliga ärenden de får mot sig, vilket de såg som en viktig backup för 
att de ska få utföra sitt arbete utan att känna sig osäker.  
 
Revisor B belyser nyttan med revision där han försöker förklara hur viktig den är för att bringa 
ordning i det ekonomiska affärssamhälle vi har idag där revisonen finns för att skapa komfort 
och trygghet i den finansiella världen. Han påpekar även att det är en funktion som samhället 
inte behöver betala för. Det har tagits upp i tidigare forskning där de försöker få samhället att 
förstå innebörden av nyttan med revision med ett exempel på hur aktiemarknaden skulle se ut 
utan revision. (Pentland 1993)  
  
I frågan om hur revisorerna finner komfort i revisionsmaterialet svarar samtliga revisorer att de 
genom revisionsprocessen når ett acceptabelt tillstånd av komfort. (Carrington & Catasús 
2007) Revisor A, B och C säger att grundkänslan i kunden har en stor betydelse för hur hög 
grad av komfort de uppnår.  Revisor D säger att det ibland inte spelar någon roll hur säkra 
processer de har utan att det är andra faktorer som spelar in. Enligt Revisorerna A och C är 
det av vikt ha en förståelse av vad som är av väsentlighet att granska. Revisor B tar upp att 
revision inte är hundra procent granskning av det granskade företagets räkenskaper. 
Revisorns uppgift enkelt beskrivet är att få dess siffror godkända genom att utföra olika 
granskningsmoment (Carrington 2010). De har i och med det beskrivit de tre olika kategorierna 
av komfort som kan användas vid lindring av obehag och säkerställandet av komfort i 
revisionsmaterialet; Den lindrande känslan av komfort, tillståndet av komfort känsla och 
förnyelse känslan av komfort.  
 
Vi har använt oss utav Pentlands fem analytiska ansatser som tidigare beskrivits för att se 
huruvida de passar in på vår empiri. Under intervjutillfällena uppfattar vi inte att revisorerna ser 
på sitt arbete som en ritual som följer en fastställd ordning. Det går däremot att säga att 
revisorerna utnyttjar sin rutin i arbetet och följer arbetsgången i sin granskning. (1) Ett uttryckt 
arbetssyfte framgår tydligt då samtliga intervjuade revisorer uppger att granskningen följer ISA 
i syfte att verifiera räkenskaper. (2) Vissa brister återfinns i punkten om revisorns signaler och 
meddelanden för att skapa tydlighet. Revisor A nämner att svårigheten i arbetet är just att 
uppfatta signaler från kunden. T ex om granskningen utförs av en junior medarbetare har de 
inte samma rutin och kan därför missa tydliga varningssignaler hos företag. (3) Revisorerna är 
eniga i att arbetet kräver en viss kompetens och erfarenhet för att avläsa företagens rapporter. 
Dolda uttalanden avseende revisorns kompetens anses därav välkända och accepterade.  
 
Svårigheten ligger i att förstå vad som är väsentligt att granska menar flera och detta är en 
kompetens som kommer med kontinuerligt yrkesutövande. (4) Sociala relationer som påverkas 
bekräftas och det framgår tydligt att revisorerna inte vill ha en nära relation till sina klienter. 
Samtidigt pekar dock samtliga på att arbetet underlättas av att ha en bra arbetsrelation till sina 
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klienter för att skapa sig en överblick kring deras affärer och hur de är som personer. När det 
gäller Pentlands sista punkt (5) som berör omvandlingen av råa siffror till en kulturellt 
accepterad form så är uppfattningen att revisorerna inte omvandlar några siffror utan snarare 
analyserar och bedömer huruvida de kan accepteras i företagens räkenskaper. (Pentland 
1993) 
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6 Resultat och avslutande diskussion 
I detta kapitel presenteras studiens resultat och avslutande diskussion. Kapitlet avslutas med 
förslag till framtida forskning. 
 

6.1 Resultat 
 
Revisorerna är tydliga i att de utformar sin granskningsansats efter väsentlighet och risk vilket 
även är grunden i revisionsprocessen och är en riktlinje för vad de ska fokusera sin granskning 
på (Carrington 2010, Carrington & Catasús 2007). Vi kan dra slutsatsen att det ett finns 
ekonomiska incitament som står i motsatt förhållande till oberoendet då det inte är möjligt för 
revisorer att vara helt oberoende gentemot sina kunder (Carrington 2010). Under intervjuerna 
tar revisorerna upp att det ofta råder tidsbrist i uppdragen och att de trots tidsbristen måste nå 
sina faktureringsmål. Problemet är ett område som vi anser ligger utanför teorin och mer är 
revisorns praktiska problem. Detta uppstår på grund av att revisionsbolag likt andra 
tjänsteföretag bedriver sin verksamhet i en miljö av hård konkurrens med syftet att 
vinstmaximera. Det framkommer därmed i studien att det föreligger indirekta ekonomiska 
incitament genom viljan att tjäna pengar hos revisorerna (Diamant 2004). Trots detta tar de sitt 
arbete på fullt allvar och förhåller sig faktiskt- och synbart oberoende samt arbetar i enlighet 
med revisionslagen (1999:1079) och betryggar sitt oberoende genom att tillämpa 
analysmodellen i RevL (2001:883), (Diamant 2004). Det framgår av respondenterna att så 
länge de inte har en personlig relation till kunden eller ett ekonomiskt utbyte utöver 
faktureringen föreligger ingenting som kan motsäga deras oberoende. 
 
Ur den empiriska undersökningen får vi fram att revisorerna skaffar komfort genom att följa 
revisionsprocessen, samt utföra de två olika granskningsmomenten som finns (Carrington, 
2010, Carrington & Catasus 2007, Eilifsen et al. 2006). Tryggheten varierar dock från kund till 
kund och de säger att de behöver mer information om kunden för att få ett betryggande i sitt 
arbete och även nå en högre kvalitet i granskningen (FAR – Revision 2012). Genom att 
tillämpa dessa metoder ger de ett betryggande i företagens räkenskaper vilket leder till 
stabilitet och säkerhet i dagens ekonomiska samhälle (Pentland 1993). I och med det drar vi 
slutsatsen att revisorerna inte kan känna trygghet endast genom att följa granskningsmallar. 
Det spelar inte en helt avgörande roll hur säkra de än må vara i sina processer eftersom den 
sociala känslan har en stor inverkan på graden av trygghet hos klienten. 
 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Under arbetets gång har vi blivit införstådda i hur revisorernas dagliga arbete ser ut och har 
fått förklarat för oss hur revisorerna själva ser på uppsatsens syfte, dvs oberoendet. Efter den 
empiriska undersökningen har det framkommit att revisorerna inte ser oberoendet som något 
problematiskt, utan att det är något obligatoriskt de tar ställning till genom att följa ISA och de 
lagar som berör området. Med tiden insåg vi hur viktigt det är att vara källkritisk och lyfta fram 
detta i vårt arbete. Pentlands studie är utförd i USA och innehåller därför skillnader mot hur 
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svenska revisorer arbetar. Därför får kulturella skillnader tas i beaktning och hur arbetet skiljer 
sig i rutiner och hierarki. Dock anser vi att studien innehåller lämplig teoretisk information som 
kan användas för vår studie.  
 
Innan vi genomförde den empiriska granskningen hade vi en idé av att revisorns oberoende 
var ett ämne som påverkade revisorernas arbete. Efter arbetets gång blev vi dock medvetna 
om den bild som media har byggt upp och förstorat kring revisorernas oberoende inte alls 
stämmer in med hur revisorerna själva uppfattar oberoendet. Revisorernas oberoende har 
blivit hårt kritiserat av media efter 2000-talets skandaler. Efter inhämtandet av empirisk data 
fick vi en bättre förståelse för revisorernas egen syn på oberoendet och hur de tacklar 
problemen. Respondenterna som vi intervjuar försöker förklara att deras bild av oberoendet 
skiljer sig mot den media har målat upp.  
 
Revisorerna förklarar att de följer dagens revisionsstandard (ISA) och utför de löpande 
riskbedömningar som förväntas av dem (RevL 2001:883). Huvuduppgiften med deras arbete 
är att säkerställa det enskilda företagets räkenskapspåståenden vilket i sig innebär en del 
rådgivning till kunden för att uppnå en standardiserad revision.  
 
Vår egen uppfattning är att revisorernas arbete ofta är missförstått och lätt förväxlas med 
löpande bokföring och redovisning. Vi anser att det förekommer ett förväntningsgap om vad 
revisorernas arbete egentligen syftar till. Revisorernas arbete lägger grunden för ett 
fungerande och tryggt affärssamhälle vilket annars inte hade varit möjligt.  
 
Vi hade gärna sett svar av revisorer från mindre revisionsbyråer eftersom de möjligtvis kan ha 
en närmare relation och är mer beroende av enskilda klienter. På grund av svårigheter med att 
få revisorer att ställa upp fick vi nöja oss med de utförda intervjuerna. Studien blir därför snäv 
och ger inte den helhetsbild vi hade en önskan av att uppnå. Hade det funnits möjlighet att 
intervjua ytterligare revisorer hade empirin fått en större bredd och uppnått en högre 
svarsfrekvens. Trots detta har vi fångat in en empiri som ger en tillfredställande svarsfrekvens 
och besvarar syftet. Vid intervjutillfällena blev revisorerna informerade om att deras anonymitet 
skulle vara högt prioriterad. Att intervjuerna utfördes på respondenternas arbetsplats bidrog till 
att de hade en avslappnad och mindre defensiv ställning till att besvara författarnas frågor. I 
och med detta fick författarna tillgång till en empirisk data som är väldigt öppen och ärlig vilket 
har gett författarna ett utfall som är träffande och besvarande av efterstävat syfte.  
 

6.3 Förslag till framtida forskning 
 
Bristen på genomförd forskning inom oberoendet och betryggande åtgärder i svenska 
förhållanden gör ämnet intressant för framtida forskning. Vår egen studie är relativt bred i olika 
teoriansatser därför ser vi gärna fler studier som är mer avgränsade till ett ämne.  
 
Eftersom den utförda studien är inriktad på hur praktikerna ser på oberoendefrågan kan det 
vara intressant med en kvalitativ studie som utgår ur betraktarnas perspektiv istället för 
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praktikernas synvinkel. Det kan bidra med en helt ny insikt kring synen på revisorernas 
oberoende.  
 
Författarnas studie begränsades till att undersöka en av Big Fours revisionsbyråer inom Stor-
Stockholm. En studie med fler respondenter och från mindre revisionsbyråer skulle ge en 
bredd och där sannolikt flera mönster kunna analyseras. Alternativt en studie som jämför stora 
och små revisionsbyråer med avseende på komfortteori eller oberoende. 
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Bilaga	  A	  
 
 
 

   
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från Södertörns högskola som skriver kandidatuppsats med inriktning 
redovisning. Vår studie inriktar sig på revision och hur revisorer uppnår trygghet kring sina 
revisionsuttalanden.  
 
Revisorers roll i vår tids ekonomiska samhälle framträder allt tydligare, inte minst efter stora 
händelser som Enron, Worldcom och senast HQ-Bank där revisorernas förtroende ifrågasatts 
ordentligt. Vår studie har som syfte att se hur revisorer känner trygghet i sitt arbete efter de 
skandaler revisionsvärlden har lidit, för att se över hur revisionsprocessen skapar komfort och 
försäkran, dels för dem själva samt de människor de berör i sitt arbete. 
 
Var beredd att beakta följande frågeställningar: 
 

• Hur är revisionsprocessen utformad hos er? 
-‐ Hur finner du trygghet i revisionsmaterialet? 

• Revisorns oberoende 
-‐ Vilka åtgärder vidtar ni för att säkerställa ert oberoende mot klienter? 
-‐ Kontrolleras det i uppdragen att alla i revisionsteamen är oberoende mot klienten? 

• Betryggande åtgärder 
-‐ Vad ser du som den största risken med att vara revisor? 
-‐ Finns det skydd för dig som person när du arbetar som revisor? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tack på förhand. 
Hälsningar 
Adam Grönvalls & Elie Metni 


