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Sammanfattning 
 

Titel: Revisorns oberoende: sidotjänsternas betydelse för revisorns oberoende och 

revisionens kvalité 

Nivå och ämne: Kandidatuppsats i Företagsekonomi  

Författare: Jonas Söderberg och John Duker 

Handledare: Marianne Kullenwall 

Examinator: Jim Andersén 

Nyckelord: Oberoende, revisor, revision, revisionsbolag, sidotjänster 

Bakgrund: Som ett resultat av ett förändrat samhälle där fristående rådgivning blivit 

alltmer efterfrågat har fler problem uppkommit. EU-kommissionen lagt fram ett förslag 

på ändrade revisionsregler för att hantera dessa påstådda problem. Förslaget antyder 

att revisorns oberoende och revisionens kvalité hotas av dessa sidotjänster.  

Syfte: Studiens syfte är att skapa en förståelse för sidotjänsternas betydelse på revisorns 

oberoende och revisionens kvalité samt öka förståelsen för de nya lagförslagen och dess 

konsekvenser. 

Metod: Med utgångspunkt i en induktiv forskningsansats har vi genom en kvalitativ 

design utfört studien. Primärdata har samlats in genom intervju och öppna 

frågeformulär som sedans jämförts med tidigare forskning och erkänd litteratur. 

Resultat och slutsats: Studiens slutsats visar att sidotjänsterna inte har någon 

betydande inverkan på revisorns oberoende och revisionens kvalité, varken positivt 

eller negativt. Studien finner att revisorns integritet och egenintresse är så pass starkt 

att oberoendet inte hotas på grund av sidotjänsternas vara eller icke-vara även om 

resultaten i viss mån tyder på problem att invända mot en kollega. EU-kommissionens 

förslag finner studien vara en aning överflödig i sin nuvarande utformning. Syftet med 

förslaget är bland annat att stärka oberoendet och revisionens kvalité, problem som vi i 

studien inte kan styrka existerar i den mån att nyttan ska överstiga kostnaden. 
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Abstract 
 

Title: Auditor independence: non-audit services impact on auditor’s independence and 

audit quality 

 

Level: Bachelor Thesis in Business Administration 

Authors: Jonas Söderberg and John Duker 

Supervisor: Marianne Kullenwall 

 

Examiner: Jim Andersén 

 

Keywords: Independent, auditor, audit, accounting firms, subsidiary services 

 

Background: As a result of a changed society where non-audit services have been 

increasingly in demand which has raised new problems. The European Commission 

presented a revised set of audit rules to address these alleged problems. The proposal 

suggests that auditor independence and audit quality is threatened by these subsidiary 

services. 

 

Purpose: The aim of this study is to create an understanding of how the non-audit 

services impact the auditor independence and audit quality. The second purpose is to 

increase awareness of the new legislative proposals and their consequences. 

 

Method: Based on an inductive research approach, we have through a qualitative design 

conducted the study. Primary data were collected through interviews and open 

questionnaires which then were compared with previous research and recognized 

literature. 

 

Results and conclusion: The conclusion of the study shows that non-audit services do 

not have any significant impact on auditor’s independence and audit quality, either 

positive or negative. The study finds that the auditor's integrity and self-interest is too 

strong so that independence is not threatened due to non-audit services even if the 

results to some extent indicate of problems to express objection towards a colleague’s 

work. The study finds that the EU Commission's proposal to be a bit redundant in its 

present form. The proposal is to strengthen the independence and audit quality but the 

study concludes that the benefits will not exceed the cost. 
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Förkortningar 
 

ABL – Aktiebolagslagen 

 

EU - Europeiska Unionen 

 

VD - Verkställande direktör 

 

FAR- Föreningen Auktoriserade Revisorer 

 

GAAP- Generally Accepted Accounting Principles 

 

AICPA- American Institute of Certified Public Accountants 

 

IFRS- International Financial Reporting Standard 

 

 

Definition 
 

I arbetet används ofta begreppet ”sidotjänster” och med det avser författarna all 

verksamhet som revisionsbolagen utför utanför revisionsarbetet. Det kan vara olika 

former av fristående rådgivning som skatterådgivning eller specifika värderingar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 VII 

Innehållsförteckning 
Författarnas Förord ........................................................................................................................................................ III 

Sammanfattning ............................................................................................................................................................... IV 

Abstract ................................................................................................................................................................................. V 

Förkortningar .................................................................................................................................................................... VI 

Definition ............................................................................................................................................................................. VI 

Innehållsförteckning ..................................................................................................................................................... VII 

1 Inledning ...................................................................................................................................................................... 1 

1.1 Problembakgrund........................................................................................................................................... 1 

1.2 Problemdiskussion ........................................................................................................................................ 2 

1.3 Problemformulering ...................................................................................................................................... 4 

1.4 Syfte ...................................................................................................................................................................... 4 

2 Metod ............................................................................................................................................................................. 9 

2.1 Undersökningsdesign ................................................................................................................................... 9 

2.2 Datainsamling ............................................................................................................................................... 10 

2.3 Forskningskvalité ........................................................................................................................................ 10 

2.4 Källkritik .......................................................................................................................................................... 12 

3 Teoretisk referensram ........................................................................................................................................ 13 

3.1 Inledning ......................................................................................................................................................... 13 

3.2 Allmänt om revisorn och revision ........................................................................................................ 13 

3.3 Revisionens syfte ......................................................................................................................................... 15 

3.4 Agentteorin .................................................................................................................................................... 16 

3.5 Oberoende ...................................................................................................................................................... 16 

3.6 Makt och status ............................................................................................................................................. 17 

3.7 Förtroende ...................................................................................................................................................... 18 

3.8 Sammanfattning ........................................................................................................................................... 20 

4 Empiri ......................................................................................................................................................................... 17 

4.1 Inledning ......................................................................................................................................................... 17 



 

 VIII 

4.2 Oberoende ...................................................................................................................................................... 17 

4.3 Förtroende ...................................................................................................................................................... 19 

4.4 Kompetens ...................................................................................................................................................... 21 

4.5 Makt & Status ................................................................................................................................................ 22 

4.6 EU-kommissionens förslag på nya revisionsregler ....................................................................... 23 

5 Analys ......................................................................................................................................................................... 24 

5.1 Inledning ......................................................................................................................................................... 24 

5.2 Oberoende ...................................................................................................................................................... 24 

5.3 Förtroende och kompetens ..................................................................................................................... 25 

5.4 Makt och status ............................................................................................................................................. 26 

5.5 EU-kommissionens förslag på nya revisionsregler ....................................................................... 27 

5.6 Teoretiskt bidrag ......................................................................................................................................... 28 

6 Slutsats ....................................................................................................................................................................... 29 

6.1 Avslutande diskussion och slutsats...................................................................................................... 29 

6.2 Förslag på fortsatt forskning ................................................................................................................... 30 

Källförteckning ................................................................................................................................................................. 31 

Författningar ................................................................................................................................................................ 36 

Bilaga 1 – Frågemall ....................................................................................................................................................... 37 

1. Revisorns oberoende ................................................................................................................................. 37 

2. Interna riktlinjer och processer ............................................................................................................. 37 

3. Förtroende ...................................................................................................................................................... 37 

4. Makt och status ............................................................................................................................................. 37 

5. Vad är viktigast för att behålla ett starkt oberoende? .................................................................. 37 

6. Lagförslag ........................................................................................................................................................ 37 

Bilaga 2 – Egna reflektioner ........................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Arbetsfördelning ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Egen reflektion – Jonas Söderberg ......................................................... Error! Bookmark not defined. 

Egen reflektion – John Duker ................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 



Inledning 

 1 

1 Inledning  
 

1.1 Problembakgrund 
Den första lag som krävde revision av vissa bolag i Sverige kom 1895. På den tiden var 

det dock inga stora krav på revisorn. Bland annat behövde revisorn inte vara oberoende 

av bolaget eller ha någon specifik utbildning(Carrington 2010). Därefter har 

utvecklingen av den finansiella revisionen inte skett på ett enkelt och strukturerat sätt. 

Från 1895 och fram till nu har stora förändringar ofta skett som ett resultat av praktiska 

anpassningar till nya omständigheter. Carrington (2010) nämner två betydelsefulla 

händelser i historien, Kreugerkoncernens konkurs i Sverige 1932 samt den stora 

depressionen i USA 1929. Båda händelserna resulterade i ny lagstiftning. I USA infördes 

formella krav på revisorn och i Sverige ledde det till aktiebolagslagen 1944 som då tog 

upp tystnadsplikten gentemot utomstående och aktieägare (Sjöström, 1994). Vidare 

nämns industrialiseringen ha en bidragande effekt på utvecklingen eftersom företagen 

växte sig större vilket ledde till att det i mindre utsträckning blev samma person som var 

ägare och chef. Separationen av ägar-och chefskap skapade ett större behov av intern 

kontroll och tydligare regler för hur revisorn skulle agera (Wallerstedt 2009). 

Larsson och Wirén (2004) tar upp diskussionen kring revisorns roll som fanns under 

hela 1970-talet i riksdagen. Inblandade debattörer intresserade sig särskilt för den 

dåliga redovisningskvalitén och den ökande ekonomiska brottsligheten. Till följd av 

detta presenterade BRÅ (Brottsförebyggande rådet) 1978 ett PM där de angav hur den 

alltmer ökade kriminaliteten skulle motarbetas. Resultatet blev att från och med 1988 

infördes ett tvång för alla företag att utse en revisor (Sjöström 1994).  Detta regelverk 

skapade stora merkostnader för svenska småföretagare och i slutet på 2010 avskaffades 

revisionsplikten för mindre bolag. Sverige var i och med denna förändring näst sist inom 

EU med att anpassa sig till de internationella förhållandena. Med mindre bolag avses en 

omsättning på högst 3 miljoner kronor, en balansomslutning på högst 1.5 miljoner 

alternativt högst 3 anställda (9 kap. 1 st. 3 § ABL). 

Idag har vem som helst rätt att utge sig för att vara revisor då titeln inte är skyddad men 

det är däremot förbjudet och förenat med straff att utge sig för att vara godkänd eller 

auktoriserad revisor om personen saknar rätt utbildning. För att bli godkänd eller 

auktoriserad revisor behöver personen få titeln beviljad av revisorsnämnden som även 

står för tillsynen. Godkännande eller auktorisation behöver förnyas vart femte år och 

slutar gälla direkt för den revisor som slutar inom yrket (FAR förlag, Revision – en 

praktisk beskrivning 2006). DeAngelo (1981b) anser att det finns ett samband mellan 

revisorns examineringsgrad och kvalitén på revisionen men att allmänhetens 

uppfattning om kvalitén däremot minskar ju längre en revisor arbetar med ett och 

samma företag. DeAngelo (1981b) delar in revisionens kvalité i två nivåer; först den 

gemensamma sannolikheten att fel upptäcks och sen sannolikheten att revisorn anmäler 
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felet. En revisor med lågt oberoende tenderar att i mindre utsträckning rapportera 

upptäckta fel och detta minskar således revisionskvaliteten.  

Previts och Merino (1998) menar att grunden för hela revisionsyrket vilar på att 

revisorn ska utföra sitt arbete neutralt och oberoende. De menar att reglerna ska 

uppfylla två mål, dels att minska sannolikheten att externa faktorer så som sidotjänster 

påverkar revisorns oberoende, det vill säga försämrar kvalitén på revisionen. Samt att 

ge förtroende till investerare att företagets ekonomi inte innehåller väsentliga fel som 

revisorn förbiser. För att förbättra förtroendet för revisoryrket och ta ytterligare steg 

mot brottsbekämpning infördes 1999 en anmälningsplikt i Aktiebolagslagen för 

revisorer (Moberg, 2003)  

FAR definierar revision på följande sätt: ”Revision är att med en professionellt skeptiskt 

inställning planera, granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och 

förvaltning” (FAR, Revision - en praktisk beskrivning 2006). Hur mycket stämmer 

egentligen detta i verkligheten? Johansson m.fl. (2005) hävdar att vid varje tillfälle 

revisionsbranschen utreds av lagstiftare utökas ansvaret mot att mer agera i samhällets 

tjänst. Vilken riktning revisionsbranschen ska gå i framtiden kan därför säkerligen 

påverkas av vilken regering vi har och vilket samhälle de vill skapa.  

 

1.2 Problemdiskussion 
Relativt ofta kan man i tidningar läsa om olika skandaler inom affärsvärlden.  I augusti 

2010 drog den svenska finansinspektionen in banktillståndet för HQ Bank efter att HQ 

Bank hade brutit mot ett antal redovisnings- och kapitaltäckningsregler. 

Finansinspektionen säger bland annat att banken inte haft tillräckligt oberoende för att 

åtgärda problemen samt varit underkapitaliserad sedan december 2008. Skandia-

skandalen gör sig även den påmind.  

 

Ett annat uppmärksammat fall var företaget Enron och Arthur Andersens revisionsbyrå 

vilka år 2001 avslöjades med att ha fifflat med redovisningen. Healy och Palepu (2003) 

skriver i sin artikel att Arthur Andersens oberoende starkt kan ifrågasättas då större 

delen av deras intäkter till Houstonkontoret kom ifrån sidotjänster till Enron. Arthur 

Andersen var på den tiden ett av de 5 största revisionsbolagen men i samband med att 

Enron-skandalen uppdagades, hittade även en intern revisor på bolaget WorldCom att 

Arthur Andersens revisionsfirma medvetet framställt redovisningen grovt felaktigt och 

Arthur Andersen gick i konkurs. Enron gick som sjunde största företag i USA i konkurs 

2001 medan WorldCom som det näst största bolaget inom internet och telekom, gjorde 

detsamma året därpå. Kan en lösning för problematiken kring oberoende vara ökad 

kontroll av revisorerna?  

Efter dessa skandaler har revisorns oberoende kommit att bli allt mer ifrågasatt och 

enligt Jayalakshmy m.fl. (2005) verkar allmänheten sakna förtroende för de 

bedömningar som görs av revisorn. Gramling m.fl. (2010) delar in oberoendet i två 
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delar. Först det upplevda oberoendet, i vars sammanhang studier visar att kreditgivare 

och revisorer anser att sidotjänster påverkar deras syn på revisionskvalité och 

oberoende negativt medan icke-professionella, investerare och företagsledning inte 

anser att detta är ett problem (Lowe m.fl. 1999;Thornton m.fl. 2008; Jenkins & Krawczyk 

2003; Iyer & Rama 2004). Andra studier visar att denna effekt dämpas när revisorn som 

utför sidotjänster inte deltar i revisionsarbetet (Hill & Booker 2007; Swanger & 

Chewning 2001). Den andra delen är det faktiska oberoendet i vars sammanhang en 

studie av Jamal & Sunder (2008) visar att tillhandahållande av sidotjänster bör leda till 

en ökad revisionskvalité eftersom det leder till ett mer korrekt utförande av 

redovisningen då klienten tar hjälp av professionella inom området.  Felix m.fl. (2005) 

hävdar däremot motsatsen, att sidotjänster i stället kan försämra revisionskvalitén då 

revisorn riskerar att vara mindre professionellt kritisk mot det som presenterats av 

företaget. Även Joe & Vandervelde (2007) menar att sidotjänster påverkar revisorns 

oberoende negativt, så det råder delade meningar om vilken betydelse sidotjänsterna 

har på revisorns oberoende.  

EU-kommissionen menar att detta är ett problem och har som en lösning lagt fram 

förslag på en förordning kring nya revisionsregler. Antar Sverige förordningen 

ogiltigförklararas den inhemska lagstiftningen på samma område. Förslaget innefattar 

bland annat ett totalförbud för de största revisionsbolagen att sälja konsulttjänster. De 

något mindre revisionsbolagen kommer att kunna fortsätta med sidotjänster men åläggs 

ett förbud att göra det till samma klienter som de utför revisioner. Även 

rotationsreglerna utökas från kravet på att endast byta revisor vart 6:e år till att bli 

tvungen att byta hela revisionsbolaget och offentlig upphandling av revision kommer bli 

obligatorisk. Kring rotationsreglerna finns det många studier med olika resultat. Några 

forskare (Johnson m.fl. 2002; Geiger och Raghunandan 2002) hävdar att införandet av 

rotation på hela revisionsbolaget kan vara skadligt och inte alls fördelaktigt eftersom 

risken finns att revisionsbolagen i ett försök att komma in i företag agerar mer 

medgörligt. Samtidigt finns experimentella studier av bland annat Dopuch m.fl. (2001) 

som antyder att det vore fördelaktigt för oberoendet medan andra studier visar att 

oberoendet påverkas negativt de första åren i en ny kundrelation för att sedan 

förbättras de senare åren (Iyer och Rama 2004). EU-kommissionens förslag om 

regeländring fick kritik av Claes Norberg på Svenskt Näringsliv då han ansåg att 

förslaget var svagt underbyggt och presenterar lösningar på problem som kanske inte 

ens finns (Ekonomisverige.se) och frågan är: har han rätt? Wallman (1996) menade det 

redan för 16 år sedan då han hävdade att det nuvarande systemet att analysera 

oberoende inte fungerar och ville se ett helt nytt sätt att analysera och bedöma 

oberoendet. 

Tänk dig en liknelse för relationen mellan chef och medarbetare. Chefen är ansvarig för 

att fatta besvärliga beslut kring den anställde samtidigt som de under årens lopp oftast 

får en vänskapsrelation. På samma sätt behöver revisorn förhålla sig till sina klienter. De 

ska granska samma företag som i det långa loppet betalar revisorns lön. Hur ska man då 

för det första tolka oberoende? Ur ett perspektiv kan man argumentera för att 
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oberoende inte kan existera i en affärsrelation. Ett annat perspektiv kan istället definiera 

oberoende som något symboliskt, när ett visst antal kriterier är uppfyllda anses 

personen vara oberoende. Innebär det att revisorn verkligen är det? Arbetets 

utgångspunkt är att oberoende kan existera i antingen en acceptabel nivå eller en 

oacceptabel och gränsen är det som är problematiskt.  

Eftersom tidigare forskning visar på så skilda resultat som det faktiskt gör är det svårt 

att tänka sig vad resultaten kommer bli. Problemen kring oberoende är mycket 

omfattande och påverkas antagligen av ett stort antal faktorer. Sidotjänsternas 

betydelse för revisorns oberoende är central för hur man bör förhålla sig till EU-

kommissionens förslag. Är det så att det existerar en stor negativ inverkan bör förslaget 

ses som positivt. Är det istället så att sidotjänsterna ger en positiv eller neutral effekt 

bör ansvariga fundera på nyttan kontra kostnaden med EU-kommissionens förslag.  

 

1.3 Problemformulering 
EU-kommissionen anger att syftet med de nya revisionsreglerna bland annat är att 

främja konkurrens, stärka oberoendet hos revisorn och öka kvalitén på revisionen. Detta 

leder oss till vår frågeställning; 

 Vilken betydelse har sidotjänsterna för revisorns oberoende och revisionens 

kvalité? 

 Hur förhåller sig revisorerna till EU-kommissionens förslag om ändrade 

revisionsregler?  

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att med en kvalitativ undersökning skapa en förståelse för 

sidotjänsternas betydelse på revisorns oberoende och revisionens kvalité. Vidare vill vi 

med uppsatsen öka förståelsen för de nya lagförslagen och vad dem skulle kunna få för 

konsekvenser för revisionsbolagen ur ett praktiskt och ett teoretiskt perspektiv. 
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2 Metod 

 

2.1 Undersökningsdesign 
I examensarbetet har vi tillämpat en fallstudiedesign. Robson (2002), citerad i Saunders 

m.fl. (2009), definierar fallstudie som ”en strategi att genomföra forskning som innebär 

en empirisk undersökning av existerande fenomen i dess verkliga sammanhang med 

hjälp av flera källor som bevis” (egen översättning). Då uppsatsen behandlar 

sidotjänsternas betydelse för revisorns oberoende och revisionens kvalité är en 

fallstudie att föredra. Enligt Morris och Wood (1991) är fallstudie särskilt användbart 

om det finns en stark förståelse för sammanhanget av den forskning och de processer 

som utspelas eller eftersöks. Denna studies syfte är att skapa förståelse vilket innebär 

att en fallstudie blir det lämpliga valet.  

Det finns två forskningsstrategier att utgå från vid datainsamling, kvalitativ och 

kvantitativ forskningsstrategi. Valet kan också vara kombinationen av dessa två. Vi har 

använt oss av en kvalitativ forskningsstrategi. Kvalitativ strategi innebär en större 

flexibilitet än kvantitativ och passar bra när en studie söker svar i ord istället för siffror 

(Bryman och Bell 2005). Dahmström (2011) skriver även att när en studie vill framhålla 

sociala samband på djupet är kvalitativ att föredra och eftersom denna studie vill öka 

förståelse för revisorns oberoende är den kvalitativa mest lämplig. 

Saunders m.fl. (2009) delar in forskningsansatsen i två delar, deduktiv och induktiv. 

Skillnaden är hur kunskapen samlas in. Saunders m.fl. (2009) nämner bland annat att få 

förståelse för hur människor fäster sig till händelser och insamling av kvalitativ data är 

utmärkande för den induktiva processen. Thurén (2007) skriver att när författarna vill 

dra generella slutsatser utifrån observationer som sedan skapar resultatet/teorin är en 

induktiv ansats att föredra. Eftersom syftet med studien är att öka förståelsen för 

sidotjänsternas betydelse för revisorns oberoende genom att bearbeta insamlad data 

anser vi den induktiva ansatsen vara mest lämpad.  

Saunders m.fl. (2009) klassificerar forskningssyften i tre kategorier, explorativ, 

deskriptiv och förklarande. Robson (2002) citerad i Saunders m.fl. (2009) hävdar att en 

explorativ studie är ett värdefullt sätt att ta reda på ”vad som händer; att söka nya 

insikter; att ställa frågor och bedöma olika fenomen i nytt ljus” (egen översättning). 

Enligt Patel och Davidson (2011) passar det explorativa forskningssyftet bra när det 

finns ofullständigheter i kunskapen kring en viss företeelse. Eftersom syftet med denna 

uppsats är att öka förstålse för vilken betydelse sidotjänsterna har på revisorns 

oberoende anser författarna att ett explorativt forskningssyfte passar studien. 
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2.2 Datainsamling 
Vi startade genom att vi skickade ut två enkäter med öppna frågor via mail till två 

auktoriserade revisorer för att bilda oss en större förståelse för vilka frågor som 

behövde mer fokus. När vi fått in dessa data genomförde vi en intervju för att få ett 

större djup i uppsatsen. Anledningen att vi valde att genomföra intervjun var att det ger 

en större flexibilitet och möjlighet att ställa följdfrågor (Bryman och Bell 2005). Carlsson 

(1991) skriver att intervjuer är ett bra sätt att få djup i betydelsefulla frågor. Efter 

intervjun breddade vi vår empiri genom att samla in ytterligare 4 svar från revisorer via 

mail. Vi har i mailutskicken behållit en intervjuliknande karaktär på frågorna för att 

svaren ska vara så öppna som möjligt för att behålla en kvalitativ metod. I några av 

fallen har vi ställt följdfrågor på revisorernas mailsvar.  

I den bästa av världar hade vi sett att vi hade fått in fler svar och fler intervjuer men 

revisorerna var mycket upptagna vid tidpunkten vi genomförde undersökningen. Vi 

anser ändå att de sju respondenter som deltagit i studien ger oss tillräckligt med data för 

att uppfylla studiens syfte. Eftersom respondenterna representerar olika 

revisionsbyråer och olika geografiska områden antar vi att dessa är oberoende mot 

varandra. Jacobsen (2002) menar att där källorna är oberoende ökar sanningshalten då 

författarna kan kontrollera respondenternas svar mot varandra och påträffa fel.  

 

2.3 Forskningskvalité 
Saunders m.fl. (2009) nämner hur viktig undersökningskvalitén är för forskning. Den 

måste minska sannolikheterna att olika typer av fel uppstår. Nedan beskrivs uppsatsens 

tillförlitlighet, validitet och replikerbarhet. 

Yin (2009) skriver att vid upprepning ska en studie nå samma slutsatser och kallar 

denna princip tillförlitlighet. Han hävdar att målet är att den ursprungliga forskaren 

under studien ska minimera risken för fel genom att dokumentera de procedurer som 

använts. Denna uppsats når en god nivå av tillförlitlighet genom att noteringar från 

intervjuer, enkäter och arbetsprocesser sparas. För att motverka interna fel och 

missuppfattningar har avstämningar av tolkning och förståelser av materialet 

genomförts. Eftersom arbetets data är insamlad via intervjuer och öppna frågeformulär 

kan det enligt Denscombe (2000) ha en negativ inverkan på arbetets tillförlitlighet 

eftersom det finns en viss grad av subjektivitet i denna form. Vi har gett respondenterna 

möjligheten att deltaga anonymt vilket vi antar ökar tillförlitligheten då detta bör leda 

till att de i större utsträckning svarar sanningsenligt. Vi spelade även in intervjun för att 

minska risken att vi som författare sammanställt felaktigt.  

För att bedöma validiteten har vi utvärderat de intervjufrågor vi ställt och de frågor som 

skickats ut var för sig. Silverman (1993) hävdar att den viktigaste frågan kring validitet 

är huruvida studien genererat de resultat som var tänkta från början, och därför är en 

utvärdering fråga för fråga ett bra sätt att bekräfta validiteten.  
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Fråga Frågeområde Syfte Validitet 

1 Revisorns oberoende En central fråga för 

problemställningen 

Hög validitet eftersom 

den är mycket väsentlig 

för vår undersökning 

2 Interna riktlinjer och 

processer 

För att få förståelse för 

hur revisorn arbetar för 

att säkerhetsställa 

oberoendet 

Denna fråga anser vi har 

hög validitet då vi fick se 

hur revisorerna arbetar 

när de ska acceptera nya 

uppdrag samt behålla 

befintliga uppdrag 

3 Förtroende En betydelsefull fråga för 

att få förståelse för vilken 

betydelse förtroendet har 

för revisorns arbete 

Hög validitet då denna 

fråga visade hur revisorn 

skapar och behåller 

förtroende 

4 Makt och status Vi ställde denna fråga för 

att få en djupare 

förståelse för vilka 

faktorer som påverkar 

revisorns arbete 

Denna fråga visade hur 

relationen till klienten 

gällande makt och status 

hade betydelse eller inte 

för revisorns oberoende 

och därför kan anses ha 

hög validitet 

5 Vad är viktigast för att 

behålla ett starkt 

oberoende 

En fråga för att fånga upp 

den absoluta grunden för 

oberoendet 

Vi anser frågan har hög 

validitet för arbetet då 

den hjälper till att 

identifiera grundstenar 

för revisorns oberoende 

6 Lagförslaget För att få revisorns 

synpunkter på EU-

kommissionens nya 

lagförslag  

Frågan blev inte riktigt 

som vi tänkt oss. Den 

blev för spekulativ men 

hjälper ändå till att 

besvara 

problemformuleringen. 

Medelhög validitet.  

Se bilaga 1 för fullständigt frågeformulär 

Tabell 1 Validitetsutvärdering 
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Att replikera denna typ av studie blir väldigt svårt eftersom vi personligen har tolkat och 

framställt de svar vi fått. Intervjufrågorna baseras på hur respondenten svarar och valet 

av följdfrågor grundar sig på vad vi anser är viktigt. Studien kan vara svår att 

generalisera, men som Yin (2009) skriver så bör ett resultat baserat på ett visst område 

även kunna appliceras på ett annat. Eftersom vi fått in svar från olika revisionsbyråer 

och från olika städer i Sverige tror vi inte arbetet har någon demografisk begränsning.  

 

2.4 Källkritik 
I denna uppsats har vi som författare haft ett kritiskt förhållningssätt när vi valt de 

källor som använts. Vår studie bygger till största del på vetenskapligt granskade artiklar 

och tryckt kurslitteratur då dessa kan antas ha störst trovärdighet. Artiklarna har 

samlats in via Högskolan i Skövdes databas. De databaser som använts har varit 

ABI/INFORM, Emerald, LibHub och ScienceDirect. Genom dessa har vi samlat 

sekundärdata från ett brett spektrum av forskare. När vi använt oss av information från 

hemsidor eller andra examensarbeten är vi medvetna om att dessa i större utsträckning 

kan innehålla subjektiva inslag. 

 

Arbetets respondenter är alla revisorer och vi är medvetna att de kan ha ett visst 

egenintresse att försköna sig själva, sitt revisionsbolag och sitt yrke som bättre än vad 

det faktiskt är. Dock anser vi att den påverkan minimeras genom att de får delta 

anonymt.  
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3 Teoretisk referensram 
 

3.1 Inledning 
Kapitlet inleds med allmän information om revisorn och revisionen för att ge läsaren en 

inblick till revisorns arbetssätt och de regelverk som reglerar verksamheten. I denna del 

får läsaren även kännedom om analysmodellen vilket är ett verktyg för revisorn vid 

beslutsfattande kring uppdrag. Vidare förklaras revisionens syfte och där ges en 

motivering med hjälp av agentteorin.  

Huvudämnet i uppsatsen är revisorns oberoende och för att förklara begreppets 

innebörd och ge läsaren en grund kring den forskning som finns på området behandlar 

kapitel 3.5 oberoendet. För att få en djupare förståelse för de faktorer som påverkar 

revisorn i sitt beslutsfattande följer sedan ett kapitel om makt och status. Vidare ges 

läsaren kunskap kring förtroende ur ett teoretiskt perspektiv i syfte att skapa en 

förståelse för vad som påverkar förtroende. Avslutningsvis sammanfattas hela kapitlet 

med en preliminär modell som kommer bearbetas efter arbetets empiriska data är 

insamlad.  

 

 

3.2 Allmänt om revisorn och revision 
Revision är att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och 

uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning (FAR, Revision - en praktisk 

beskrivning 2006). Revisionen ska utföras så ingående som god revisionssed 

kräver(9kap 3§ ABL). Det omfattar bland annat att revisorn skall utföra och organisera 

sitt revisionsarbete med opartiskhet, självständighet och vara objektiv i sina 

ställningstaganden (20§ Revisorlagen). Lagen gällande revisorns oberoende bygger 

alltså på två typer av regler. Den första är associationsrättsliga regler som regleras i 

aktiebolagslagen och den andra typen är yrkesetiska regler som uttrycks i revisorlagen 

(Diamant, 2004). De etiska reglerna uttrycks bland annat genom analysmodellen som är 

ett verktyg för att revisorn själv ska kunna pröva sin självständighet och opartiskhet 

(Moberg, 2006) och punkterna i denna modell regleras i revisionslagens 21§.  
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                                                                                                   Figur 1 Analysmodellen (Far.se) 

Punkt ett och två i analysmodellen innebär att revisorn, då denne får ett nytt uppdrag 

eller nya omständigheter kring ett befintligt uppdrag, först behöver identifiera till vilken 

verksamhet uppdraget tillhör. Identifierar revisorn uppdraget som konsultverksamhet 

skall denne först se om det finns något samband med annan revisionsverksamhet. 

Identifieras någon beröringspunkt skall ansvarig revisor för revisionsarbetet 

underrättas. Nästa steg i processen är att kontrollera om det förekommer jäv. Med jäv 

avses bland annat att revisorn inte får äga aktier i företaget eller andra faktorer som 

innebär att revisorn kan vara partisk(9kap 17§ ABL). Om det inte förekommer jäv 

fortsätter revisorn till nästa steg i processen och kontrollerar om det föreligger något 

hot mot revisorns opartiskhet eller självständighet. Denna del (punkt 8) är uppdelad i 

sex kategorier.  

Revisorns egenintresse kan utgöra ett direkt eller indirekt hot mot hans/hennes 

möglighet att utföra ett korrekt revisionsarbete. Egenintresset kan vara ekonomiska 

intressen, exempel på direkta hot är om revisorn äger aktier i företaget medan ett 

indirekt hot kan vara om en familjemedlem äger aktier i företaget. Ytterligare exempel 

kan vara om revisorns ersättning är provisionsbaserad på hur bra företaget presterar. 

Självgranskningshotet förekommer då revisorn på något sätt behöver granska ett 

förhållande som denne i ett tidigare skede tagit ställning till. Det kan till exempel vara 

rådgivning eller rekommendationer i specifika frågor och även indirekta hot måste 

beaktas. Partställningshotet innebär att revisorn inte får ha agerat stöd för eller emot 
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klienten i en rättslig fråga, till exempel en förhandling med skatteverket.  Det fjärde 

hotet är vänskapshotet som innebär att det inte ska föreligga personlig relation mellan 

revisorn och någon inblandad i företaget. Skrämselhotet innebär direkta och indirekta 

hot mot revisorn som får till följd att revisorn inte kan arbeta självständigt. Sista hotet 

innefattar alla övriga faktorer som kan tänkas påverka förtroendet för revisorns 

oberoende. (Revisornämndens förhandsbesked, 2005) 

Vid eventuella hot mot oberoendet, enligt dessa punkter, kan ändå revisorn under 

särskilda omständigheter fortfarande åta sig uppdraget om denne vidtar passande 

motåtgärder. Oavsett om revisorn åtar sig uppdraget eller inte ska hela processen 

dokumenteras för att vid senare tidpunkt kunna bedömas.  

 

3.3 Revisionens syfte 
Revisionen syftar till att kvalitetssäkra den information som lämnas av styrelse och VD. I 

företagsformer där ägarna har begränsad insyn eller ansvar ställs särskilda krav på hur 

företaget måste redovisa sin finansiella ställning. Revisionen är alltså en viktig 

förutsättning för ett fungerande näringsliv eftersom revisionen ger ökad trovärdighet så 

att intressenterna skall kunna lita på den information företaget lämnar om sin 

ekonomiska situation och förvaltning. Revisionen fungerar med andra ord som ett 

externt filter för att bekräfta att företagets sköts på ett tillförlitligt sätt (Thorell och 

Norberg, 2005). Existerade inte revisorrollen skulle varje enskild intressent på egen 

hand behöva utföra egna kontroller vilket skulle bli en stor kostnad. (FAR, Revision - en 

praktisk beskrivning 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

Ledning 

Marknad 

Samhälle 

Finansiärer 

Medarbetare 

Revisor 

Figur 2. Intressentmodell för revisorn 
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3.4  Agentteorin 
För att vidare kunna förklara syftet med revision använder vi oss av agentteorin. Den 

förklarar förhållandet mellan principal och agent, principalen (ägarna) ger agenten 

(ledning/VD) rätt att fatta beslut i syfte att tillfredsställa principalens intressen (Jensen 

och Meckling, 1976). Jensen och Meckling definierar agentrelationen som ett kontrakt 

mellan flera parter där en utomstående part (revisor) anlitas för att kontrollera att 

principalens intressen efterföljs.  

 

 
                                                      Figur 3 Agentteorin  

 

Enligt Svanström (2008) är agentteorin den mest betydelsefulla och dominerande 

teoretiska paradigmen inom redovisnings- och revisionstjänster. Svanström menar att 

behovet av revisorns oberoende grundar sig i att intressenterna inte litar på att VD och 

ledning kan producera en tillräckligt pålitlig rapport. Eisenhardt (1989) nämner några 

grundantaganden som agentteorin består av, bland annat att människor är 

riskmedvetna och bundna till rationalitet samt antas tänka på sig själva i första hand. 

Teorin antar alltså att varje part i en sådan relation i första hand vill maximera sin egen 

nytta och öka andras tillfredställelse i andra hand samtidigt som hon/han är medveten 

om vilka risker olika ageranden kan medföra. 

 

3.5 Oberoende 
I Nationalencyklopedin definieras oberoende ”som inte är beroende av någon eller något 

för sin förekomst eller handlande”. Vidare kan läsaren i revisorlagen 20§ utläsa att 

revisorn ska vara opartisk, objektiv och självständig i utförandet av sina uppdrag. Detta 

innebär att revisorn ska agera enbart med hänsyn till fakta, inte gynna eller missgynna 

någon part samt handla utan att rätta sig efter andra (Nationalencyklopedin).  

Nur Barizah m.fl (2005) identifierar i sin litteraturgenomgång tidigare forskning som 

redogör för de faktorer som påverkar en revisors oberoende och nämner då sex 

områden. Storleken på revisionsbolaget, hur stor konkurrens som existerar på 

marknaden, hur länge en revisor jobbat med samma företag, storleken på 

revisionsarvoden i förhållande till totala andelen intäkter, revisionskommittéer och 

sidotjänster.  Fokus i denna uppsats ligger på sidotjänsternas betydelse men det är 

viktigt att läsaren förstår att det finns fler faktorer som påverkar. 
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Flertalet studier har genomförts kring sidotjänsternas påverkan på oberoendet och de 

har kommit fram till olika resultat. Ett flertal studier hävdar att sidotjänster påverkar 

oberoendet negativt (Knapp 1985; Pany and Reckers 1984; Shockley 1981; Lavin 1977) 

och denna negativa påverkan ökar markant när sidotjänsterna överstiger 50 % av 

revisionsintäkterna, menar Reckers och Stagliano (1981). Hoitash m.fl. (2007) hittar 

liknande resultat och hävdar att det finns ett statistiskt signifikant negativt samband 

mellan oberoendet och intäkter från sidotjänsterna. De skriver att när intäkterna ökar 

från sidotjänster blir revisorn och revisionsbolaget mer beroende av den klienten. 

Hoitash m.fl (2007) skriver även att i vissa fall leder större intäkter till att revisorn 

anstränger sig mer, vilket leder till en ökad kvalité på revisionen. Det finns andra studier 

som argumenterar för just detta, att det finns ett positivt samband mellan sidotjänster 

och oberoendet eftersom revisorns kunskap om klienten ökar, vilket i sin tur leder till en 

förstärkt objektivitet hos revisorn (Wallman 1996; Goldwasser 1999). Ett av 

huvudargumenten för att sidotjänsten stärker oberoendet är att de inte sker 

rutinmässigt och gynnar företagen. Detta sätter revisorn i en bra förhandlingsposition 

vilket leder till att revisorn lättare kan behålla sitt oberoende menar Goldman and 

Barlev (1974).  Resultat från andra studier tyder på att sidotjänster inte har någon 

inverkan alls på oberoendet och att det finns komplexa orsaker till att studier kommer 

fram till så olika resultat (Coreless och Parker 1987; Gul 1989; McKinley m.fl 1985).  

Begreppet oberoende är problematiskt. För att underlätta delar forskare ofta in 

oberoende i två allmänt accepterade koncept, upplevt oberoende och faktiskt oberoende 

(Diamant 2004). Faktiskt oberoende definieras enligt GAAP som "In all matters related 

to the assignment, independence in mental attitude is to be maintained by the auditor or 

auditors" (AICPA, 1991, p. 161). Barlett (1993) hävdar att upplevt oberoende saknar en 

specifik definition i många av de tidigare studierna (Briloff 1966; Hartley och Ross 1972; 

Lavin 1976) och att detta har bidragit till de motsägande resultaten som finns. I ett 

försök att specificera oberoendet kommer Barlett (1993) fram till följande definition: 

”an unbiased mental attitude in making decisions about audit work and financial 

reporting”. Carmichael och Swieringa (1968) argumenterade däremot att oberoende är 

en kvalité i revisorns professionalitet och likt alla andra attribut för professionalism bör 

vara en fråga om nivå eller grad. De ifrågasätter alltså i sin studie oberoendet som ett 

absolut begrepp och menar att det istället ska vara graderat. En revisor som utför 

sidotjänster är per definition beroende av sin klient men kan ändå ha en tillfredställande 

nivå av oberoende. 

 

3.6 Makt och status 
Enligt Pfeffer (1992) används makt mer frekvent i förhållanden med måttligt eller större 

beroende medan det i en oberoende relation existerar ett litet eller inget behov av att 

utöva makt. Traditionellt sett ses makt som förmågan att göra eller agera (Carrol, 1996) 

men redan under 1940-talet skrev Yasuma Takata (översatt av Anthony, 1995) en 

intressant alternativ definition “the potential to be obeyed by others”. Han baserade 
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detta kring grundtanken att makt finns hos personen i sig, det vill säga det är någons 

makt och därför är den till fördel för den som innehar makten. Takata delade även in 

behovet av makt i tre fundamentala delar, behovet att få makt, att utöva makt och att 

visa upp den. 

En av teorierna kring makt benämns ”power-dependence theory” (Emerson 1962; 1964; 

1972a) och grundtanken i den är att alla maktrelationer antingen är balanserade eller 

obalanserade. Det existerar en strävan att nå balans och Thye (2000) nämner då vikten 

av status för att nå balans i sin ”status value theory of power”. I en maktrelation kan den 

mindre parten på en mängd sätt visa hänsyn till den större parten och om den större 

parten då blir mer beroende av den mindre genom tacksamhet eller ökat självförtroende 

har den relativa makten i relationen gått mot en mer balanserad punkt. Status har i 

annan forskning visat sig ha en kraftfull effekt på relationer och därför indirekt på hur 

makten fördelas (Cohen 1993; Wagner and Berger 1993). Individer med hög status får 

generellt flera chanser att prestera, blir bättre utvärderade för bra prestationer, har 

större inflytande över gruppbeslut och får i större utsträckning befordran till ledande 

positioner (Thye 2000). Resultaten som Thye (2000) presenterar i sin studie visar att en 

människa sammanknuten med en högstatus-respektive lågstatus-individ, dels hårdare 

försökte att tillfredsställa högstatus-individen och dels lade större värde vid ett lyckat 

utförande gentemot individen med hög status. Hur Thye’s teori hänger ihop med makt 

kan förklaras genom att granska källorna till hur den uppstår. Bolman och Deal (2005) 

sammanfattar vad tidigare forskning (Baldridge 1971; French och Raven 1959; Kanter 

1977; Pfeffer 1992; Russ 1994) resulterat i gällande källor till makt och nämner följande 

åtta typer: 

 Formell makt som innehas på grund av position 

 Att besitta avgörande information och kompetens 

 Kontroll över belöningar 

 Tvångsmakt genom straff, begränsningar eller störningar 

 Tillgång till allianser eller nätverk 

 Kontroll över dagsordningen 

 Bestämmande av ramar, vad som tas upp och beslutas om 

 Personlig makt genom till exempel karisma eller verbal förmåga 

 

3.7 Förtroende 
Såväl praktiker som forskare anser förtroende vara ett viktigt koncept och genom åren 

har mängder med försök gjorts för att definiera förtroende. Blau (1964) beskrev det som 

nödvändigt för en stabil social relation. Eisenstadt (1968) menade att ett utbyte av varor 

endast var möjligt om det existerade ett förtroende mellan parterna. Rotter m.fl (1972) 

hävdade att förtroende eller en förväntan om förtroende var en viktig faktor för 

revisorns professionella beteende. Hirsch (1978) argumenterade för att det var viktigt 

för ekonomiska transaktioner och Bok (1978) menade att utan förtroende kollapsar 
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samhället. Detta är endast några exempel på olika försök att definiera förtroende, vilket 

Husted (1989) ansåg vara problematiskt. Hosmer (1995) antog att dessa olikheter 

berodde på de skilda perspektiv respektive forskare hade. En ekonom kommer sannolikt 

ha en annan grundsyn än en sociolog på vad förtroende innebär.  

Enligt Hosmer (1995) uppstår förtroende i allmänhet under omständigheter då 

individens intressen är sårbara eller när individen är beroende av beteendet hos andra 

människor. Brien (1998) belyser det faktum att det i en professionell relation existerar 

en ojämn styrkefördelning och ett visst risktagande behövs för att förstärka förtroendet 

och övervinna denna ojämnhet i relationen, vilket även framgår i Mayer m.fl (1995) 

modell kring förtroende.   

 

 

Figur 4 Model of Trust (Mayer m.fl. 1995) 

 

Mayer m.fl. identifierar tre grundfaktorer till förtroende, förmåga (ability), välvilja 

(benevolence) samt integritet (integrity). Den första, förmåga, innebär att för att erhålla 

förtroende från någon behövs kompetens eller färdigheter lämpade för den situation 

personen befinner sig i. En revisor behöver alltså vara kompetent för att lösa uppgiften 

på ett bra sätt och på så sätt få förtroende från klienten. Förmåga menar Mayer m.fl 

(1995) vara en väsentlig del vid skapandet av förtroende. Mayer m.fl menar även att det 

behövs en viss omfattning av välvilja i relationen för att ett förtroende ska kunna uppstå. 

Integritet, det vill säga ärlighet och att agera rättvist är också en viktig komponent för 

att en individ ska kunna hysa förtroende. Viktigt att förstå är att förtroende inte kan 

skapas enbart av till exempel integritet, utan det måste även existera en viss sakkunskap 

och välvilja. Är dessa tre faktorer uppfyllda anses personen som förtroendeingivande. 
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Kompetens Förtroende Intressenter 

Makt & Status OBEREOENDE 

Brien (1998) och Tomkins (2001) belyser även vikten av att erhålla korrekt information 

för klientens behov. 

 

3.8 Sammanfattning  
Mayer m.fl. (1995) identifierar tre grundfaktorer som grund till förtroende där 

kompetensen utgör den viktigaste delen hos individen. Kompetensen utgör basen i 

teorikapitlets sammanfattande modell där den utgör grunden för vilket förtroende en 

revisor kan skapa hos intressenterna. En hög kompetens ger även möjligheter att nå en 

högre status vilket kan tänkas vara en faktor som gör det svårare för revisorn att 

kritisera denna individs arbete. En hög kompetens kan även leda till en förändrad 

maktrelation vilket kan tänkas påverka revisorns oberoende. Hur mycket makt revisorn 

har gentemot sina klienter kan påverka hur revisorn agerar och påverkar således 

oberoendet gentemot intressenterna. 

Med oberoende avses i modellen både faktiskt och upplevt oberoende. Det är därför 

modellen visar att förtroende bygger oberoende. En revisor som är kompetent och 

skicklig att inge förtroende kan framhäva sig som oberoende fast så inte är fallet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Sammanfattning teoretisk referensram 
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4 Empiri 
 

4.1 Inledning 
Alla våra respondenter har valt att deltaga i studien anonymt och därför nämns inga 

namn. De olika respondenterna är benämnda med bokstäver som helt saknar koppling 

till deras namn. Vi har sju respondenter varav 4 är män och  3 är kvinnor.  De benämns 

som revisor A till G. Revisorerna kommer från 4 olika revisionsbolag och deras 

erfarenhet inom branschen varierar mellan 7 och 30 år. De är geografiskt utspridda över 

hela landet. 

4.2 Oberoende 
På frågan om hur oberoendet påverkas av sidotjänsterna inleder revisor A med att säga 

”vi revisorer har revisorslagen och revisionslagen att följa, vilket innebär att vi skall 

utföra våra uppdrag med opartiskhet och självständighet (god revisorssed). Vidare har 

vi även aktiebolagslagens regler om jäv att beakta. Dessa regler och förhållningssätt 

skall sitta i ryggmärgen hos oss revisorer i allt vad vi gör. Det är av största vikt att vi är 

oberoende, framförallt mot intressenterna då vårt förtroendekapital snabbt kan raseras 

om vi går över gränsen” 

Hur detta fungerar i praktiken råder det delade meningar om bland respondenterna. 

Revisor B menar att integriteten för honom som privatperson är för starkt för att 

revisionsarbetet ska påverkas även om han utför andra tjänster. Samma revisor menar 

dock att den självklara risken med sidotjänsterna är riktad mot självgranskningshotet 

där ”jag kommer granska något som jag själv upprättat och om jag bedömer den risken 

som befintlig så överlåter jag revisionen eller sidotjänsten åt någon annan”. Revisor C 

påtalar att det alltid finns en risk att sidotjänster påverkar oberoendet eftersom 

sidotjänsterna kan involvera ett område som revisorn sedan skall uttala sig om i 

revisionen. Det mest problematiska är om sidotjänsterna har nära anknytning till den 

löpande redovisningen. Hon fortsätter och menar att en revisor aldrig självständigt kan 

upprätta den löpande redovisningen för en revisionsklient men menar att sådana 

tjänster kan hanteras genom att en annan person inom revisionsbyrån kan bistå 

revisionsklienten med dessa tjänster under förutsättning att alla underlag tillhandahålls 

och attesteras av klienten samt att klienten har det yttersta ansvaret för redovisningen. 

Hon poängterar dock att detta enbart är möjligt för mindre företag. 

Flera av revisorerna nämner självgranskningshotet som ett problem och revisor D 

menar att det är ”viktigt att själv avgöra vad man kan göra och inte göra”. Han 

poängterade också att ”vissa kunder har man jobbat väldigt länge med och då kan man 

tappa och tror inte att man är så involverad som man faktiskt är”. Fördelen, menade 

ändå revisor E är att revisorn lär känna klienten bättre via sidotjänster och kan därmed 

göra ett bättre och mer fokuserat jobb inom revisionen. Revisor C menade att ”… 
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revisorn gör ett bättre jobb om kunskapen om bolaget är större”. 

 

”... jag hade ett fall då vi fick uppdrag att utreda och räkna fram vad en viss verksamhet 

kostade inom en organisation, om man skulle lägga ner den eller inte, där jag jobbade 

som revisor, men det ville jag inte göra. Ska jag då granska dels vad man kommit fram 

till och göra beslut? Det gör jag inte då, för då får jag en jävsituation så att säga, då får 

man låta någon annan göra detta. I det fallet var det en kollega från Göteborgskontoret 

som jag inte har någon som helst kontakt med så kunde han göra en bedömning och han 

kom fram till att det inte var något problem. Det var som vilken extern part som helst 

även om det var inom samma bolag.” – Revisor D 

Revisor E menar att det finns en nackdel med sidotjänster eftersom det kan vara ”svårt 

att kritisera arbete som kollega utfört och tagit betalt för utan att få firman och kollegan 

att framstå i dåligt dager” och att detta då kan påverka så att revisorn är ”snällare” i sina 

bedömningar. Revisor D instämmer i detta och menar att det kan vara pinsamt inför 

klienten att ifrågasätta en kollega om denna gjort fel. Han tillägger att det vore lättare att 

säga ifrån någon från en annan byrå om man ansåg det som blivit gjort var ”helt åt 

skogen”. 

På frågan om revisionsbolagen har några interna regler/riktlinjer för att säkerhetsställa 

oberoendet svarade alla respondenter relativt lika. De upprättar alla en analysmodell 

både när de godtar en ny klient samt under och efter uppdraget. I samband med 

planering av revisionen och när revisorerna drar slutsatser och avrapporterar 

revisionen av ett bolag tar de ställning till sitt oberoende. Vidare har vissa 

revisionsbyråer sina egna interna rutiner, revisor A säger bland annat att de har ” både 

en juristavdelning samt speciellt utsedda medarbetare som har erfarenhet och intresse 

av dessa frågor, som vi ska använda vid oklarheter gällande utförandet av nya uppdrag 

och diverse fristående rådgivning som eventuellt skulle påverka vårt oberoende”.  De 

flesta av respondenterna poängterade att deras byrå är försiktig vid utförandet av nya 

sidotjänster utöver de ordinära, och uppdaterar analysmodellen vid varje nytillkommen 

fristående rådgivning eller ändrade förutsättningar under arbetets gång. 

”Vi har även när vi avslutar ett uppdrag att då måste alla medarbetare skriva på att man 

varit oberoende, och vet vad det innebär och inte gjort något som går i strid mot 

revisionsregler.” – Revisor D 

”Jag ser inget problem med oberoendet gällande sidotjänster. Vi går alltid igenom och 

tar ställning till om sidotjänster kommer påverkar vårt oberoende. Om det gäller mer 

komplexa frågor sker också avstämning med riskmanagement eller oberoende 

organisationer” – Revisor F 

Revisor A och D hävdar också att de som jobbar på en större byrå alltid har fördelen att 

stämma av med en kollega i svåra situationer, inte minst vid utförandet av nya 

sidotjänster. 



Empiri 

 19 

Revisor C uttalade sig också om det faktiska och upplevda oberoendet och menar att 

revisorn alltid vill göra ett fullgott arbete, både ur kvalitetssynpunkt och ur 

oberoendesynpunkt. Hon tycker sällan att en sidotjänst påverkar hennes faktiska 

oberoende men poängterar att det är viktigt att alltid bedöma det upplevda oberoendet 

för att bolaget och dess intressenter skall ha förtroende för det arbete revisorn utför.  

För att vidare förstå sammanhanget undrade vi när revisorerna ansåg att en revision 

övergår till en fristående rådgivning/sidotjänst. Respondenterna gav olika svar men var 

ändå relativt enade i att det är svårt att dra en tydlig gräns.  

”Det är svårt att dra en exakt gräns mellan revisionsrådgivning och fristående 

rådgivning/sidotjänster”- Revisor C 

Gränsen mellan revisionsrådgivning och fristående rådgivning kan många gånger vara 

flytande menade revisor G. Han fortsätter att som revisor får han många gånger agera 

lite av en ekonomichef när han arbetar med företag i den mindre storleken eftersom de 

ofta saknar en egen ekonomifunktion. ”De vill ha svar på hur saker och ting ska göras, 

det är därför de anlitar oss, de vill inte enbart ha en revision utan ha en ”aktiv” 

rådgivning som för deras verksamhet framåt”. Han tycker ändå gränsen går någonstans 

när han utför något konkret åt klienten, t.ex. konterar fakturor, men just råd och tips vill 

många småbolag ändå ha och det slutar oftast med att de lyssnar på revisorns direktiv 

för att de helt enkelt inte kan själva.  Här blir det då viktigt med dokumentation så att 

det inte kan falla tillbaka på revisorn. 

Revisor C menar att fristående rådgivning är uppdrag som tillkommer utöver 

revisionsuppdraget, t.ex. större utredningsuppdrag, upprättande av årsredovisning eller 

inkomstdeklaration. Hon ser dock inga problem i att acceptera denna typ av tjänster 

som revisor så länge sammanställningen baseras på information erhållen av klienten 

och klienten tydligt tar det yttersta ansvaret för att informationen är korrekt. Däremot 

menar hon att gränsen går när de utför tjänster som innebär att de arbetar fram en 

värdering som de själva sedan ska uttala sig om. 

”Gränsen känns hårfin, men jag vill påstå att rådgivning som är direkt kopplad till 

revisionen, exempelvis förbättringar av årsredovisningen, skatteoptimering etc., är 

revisionsrådgivning och övrigt är fristående (t.ex. implementering av IFRS).” – Revisor B 

 

4.3 Förtroende 
När vi frågade om betydelsen av förtroende för revisorn var respondenterna relativt 

eniga. Förtroendet ses som en av grunderna för en lyckad relation till klienten och 

revisorerna är eniga om att det är absolut viktigast att kunderna litar på deras arbete 

och de rapporter som lämnas. Förtroendet innebär att bolagets intressenter ska kunna 

lita på att revisorerna gör en objektiv och kvalitativ revision och att den leder till att 

intressenterna kan förlita sig på revisionsberättelsen. Förtroende innebär också att 
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klienten kan lita på revisorn, att klienten delar med sig av all information som krävs för 

att revisorn ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 

”Förtroendet för mig som person, och för oss som bransch, är det absolut viktigaste som 

finns i vår roll som revisorer. Att ha klientens och intressenternas förtroende är det 

mest centrala i detta yrke” – Revisor B 

” … förtroendet är livsavgörande för branschen” – Revisor E 

De flesta som svarat ser ett problem i hur sidotjänsterna kan påverka förtroendet om 

det behandlas på fel sätt. Revisor B och D poängterar vikten av att klargöra att denna 

risk inte existerar innan sidotjänster påbörjas. Revisor D hävdar att vissa kunder vill ha 

mycket hjälp, ibland för mycket, och inte tänker på hur det faktiskt påverkar revisorn. 

Ibland kan det vara så att den efterfrågade sidotjänsten är mer intressant än själva 

revisionsuppdraget, vilket kan leda till att revisorerna frånsäger sig revisionsuppdraget 

och är behjälpliga med den efterfrågade sidotjänsten istället menar revisor A. 

Vi ställde även frågan hur revisorn arbetar för att skapa och behålla förtroendet. Svaren 

vi fick handlar om hur revisorn i fråga agerar i varje given situation, både internt och 

externt. Respondenterna menar att om revisorn gör ett bra jobb skapas ett bra intryck, 

vilket i sin tur gör att klienten behåller revisorn och ger sitt förtroende till denne.  

Revisor E poängterar att de arbetar ständigt med kvalitetskontroller, utbildningar, Code 

of Conduct och utvärderingar för att säkerställa förtroendet. Hon menar att det utåt sett 

inte är bra med en jävs- eller beroendeställning då det är en förtroendebransch och det 

är säkerhet och trygghet revisorn säljer. Revisor F förespråkar öppenhet inför klienten 

om vilka processer och rutiner man har och informerar klienten om vad som gäller 

angående oberoendet. 

 

”Det är av största vikt att vi är oberoende, framförallt mot intressenterna då vårt 

förtroendekapital snabbt kan raseras om vi går över gränsen.” – Revisor A 

Revisor C menar att ”för att skapa och behålla förtroendet är det viktigt att vara lyhörd 

och anpassa revisionen till bolaget och dess intressenters önskemål och förväntningar 

och att inte bara följa lagen och god revisionssed”. Hon menade med detta att även om 

lagen inte kräver en detaljgranskning kanske någon intressent önskar att området 

granskas extra av principiella skäl snarare än beloppsmässiga. Även löpande dialog är 

viktig för att skapa och behålla förtroendet, hon nämner att även om hon inte hittar 

några allvarliga brister som leder till en oren revisonsberättelse kan de ha noterat 

förbättringsmöjligheter som bör framföras till klienten för att de skall kunna förbättra 

sina processer.  

”Om man bara kommer till bolaget en gång om året och går igenom årsredovisningen för 

att sedan lämna revisionsberättelsen har de svårt att se vilket arbete vi utfört och vilket 

mervärde det ger dem.” – Revisor C 
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Revisor D instämmer med detta och säger att revisorer ofta får agera konsulter, speciellt 

när de arbetar med småföretag, eftersom det då är många närliggande tjänster som 

utförs. Att skapa ett mervärde eller överträffa förväntningarna leder alltså till ett ökat 

förtroende från kunderna, enligt honom.  

Revisor G menar att en viktig faktor för att behålla förtroendet är att dokumentera allt 

som revisorn gör och säger för att kunna försvara sig om några problem uppstår. 

”Ibland kan man dock få för mycket information, som istället gör att man blir tveksam 

till om man ska behålla klienten eller inte. Men man måste också se upp, beroende på att 

kunderna då i stället säger ”att så sa revisorn att vi skulle göra”, därför är det viktigt att 

dokumentera det vi säger och gör, för att det inte ska slå tillbaka.” – Revisor G 

 

4.4 Kompetens 
Flertalet av revisorerna påtalar att det i grund och botten handlar om den enskilde 

individens kompetens. Förtroende anses vara mycket viktigt och en förutsättning för att 

ett förtroende ska skapas är att revisorn är oberoende. Många av respondenterna har då 

nämnt att de ofta hamnar i situationer där de behöver ta ställning till om en viss 

situation är ett problem eller inte. Att det hos revisorn kan existera en övertro på sig 

själv känner flertalet igen sig i. De anser dock att den enskilde individens kompetens 

avgör om revisorn agerar korrekt eller inte. 

En revisor måste ha yrkesmässig såväl som personlig kompetens. Respondenterna 

nämner att revisorn behöver stor branschkännedom för att veta vad det är dem jobbar 

med när det gäller arbetsprocesser, normer, värderingar och kultur. Revisor D säger att 

”ofta så jobbar man, eller vill jobba, med liknande jobb inom samma bransch för att lära 

sig hur det fungerar”. Respondenterna är också överens om att integriteten är av stor 

vikt för revisorn. Revisorn måste tänka på vilken sits revisorn kan hamna i, hur ett 

agerande kan falla tillbaka på dig som revisor, menar Revisor D och G. 

I ett tidigare examensarbete har intervjupersoner även nämnt att det idag existerar 

större professionell skepticism då omvärlden blivit mer komplicerad och allt nu sker 

globalt. Det vill säga, händer till exempel en skandal på ett revisionsbolag utomlands 

drabbar det även samma bolag i Sverige. Detta har lett till ett ökat krav på 

dokumentation och att den professionella skepticismen blivit alltmer viktig. En av 

respondenterna i examensarbetet nämner att den bästa tidpunkten att tacka nej till ett 

uppdrag är innan revisionsarbetet har påbörjats. Efter det har börjat är det betydligt 

mer komplicerat att avböja en förfrågan på grund av allt extraarbete som tillkommer då 

revisorn redan är registrerad hos bolagsverket. (Hansson-Widegren m.fl. 2011) 

Revisor C och F menar att dialog eller kommunikation är ett viktigt verktyg för att 

klienten ska kunna känna tillit till revisorn. ”… i god tid informera om det arbete vi utfört 

och vilka slutsatser vi kommit fram till” sade revisor C och revisor F menade att det som 

är viktigt är att informera klienten så att det hos honom eller henne inte uppstår frågor 
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och funderingar kring revisorns oberoende. 

 

4.5 Makt & Status 
På frågan hur makt och status påverkar revisorns beslut svarade Revisor D att det inte 

är extra svårt att kritisera en konsult baserat på att denne skulle ha högre status utan att 

det snarare handlar om att det är en kollega eller att konsulten representerar samma 

företag. Vidare instämmer samma revisor att konsulter anses ha högre status och är lite 

”flashigare” men att det ändå inte påverkar hur revisorn agerar. 

Vidare undersökte vi hur maktrelationen utspelar sig mellan revisorn, revisionsbolaget 

och klienten. Är det vad revisorn, bolaget eller klienten tycker som är viktigast? Vi fick 

då som svar av revisor D att vissa saker inte handlar om rätt eller fel men att det gamla 

ordspråket klienten har alltid rätt ändå är applicerbart.  

”Är det bedömningar kanske klienten tycker så och jag tycker så, då får man diskutera 

ihop sig så man känner att bägge kan acceptera en sak. Det som presenteras ska inte, för 

en extern läsare, utformas så att läsaren blir missled utan läsaren ska få en hyfsad rätt 

bild av verkligheten ändå”. – Revisor D 

Revisor D fortsätter och menar att spannet hur klienten redovisar en viss tillgång kan 

variera och det är vid just bedömningar som det kan variera lite beroende på vad 

klienten anser sig nöjd med. Det gäller att nå ett samförstånd som inte missleder 

intressenterna. Däremot fortsätter respondenten att uppenbara fel enligt lag kan 

revisorn inte tumma på, då är det revisorns ord som gäller.  

Revisor C beskriver att det är väldigt sällan hon och klienten är oense om hur något skall 

hanteras, men när hon anser att något är fel menar hon att det ofta beror på okunskap 

hos klienten. När de påpekar att en transaktion bör redigeras så brukar klienten oftast 

genomföra ändringen. Uppstår det situationer där hon och klienten har helt olika åsikter 

och klienten kan argumentera sitt ställningstagande utifrån gällande regelverk och 

stödja det med dokumentation så är det oftast inget problem. Hon säger att ”vanligen 

har vi en dialog med klienten där vi resonerar oss fram till lämplig hantering utifrån 

gällande regelverk. De flesta regler är så tydliga att det inte är någon tvekan om vad som 

är rätt och fel. Detta innebär också att det inte blir aktuellt att mötas halvvägs”.  

 

Samma revisor påtalar att revisionsberättelsen kan fungera som ett påtryckningsmedel 

mot klienten. Om revisorn tycker att det finns väsentliga fel för de finansiella 

rapporternas helhet måste de skriva en anmärkning eller upplysning i 

revisionsberättelsen. Något som kan avskräcka kunderna för att inte lyssna på vad 

revisorn vill. Hon menar dock att hon aldrig varit med om att det i praktiken gått så långt 

att hon eller hennes team ”hotat” med en oren revisionsberättelse för att få deras vilja 

igenom. Hon menar att de brukar komma överens med klienten innan det går så långt. 
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4.6 EU-kommissionens förslag på nya revisionsregler 
Förslaget från EU-kommissionen är än så länge endast ett förslag och ett mycket 

omfattande sådant.  Därför finns vissa begränsningar i hur respondenterna har 

diskuterat kring denna fråga. Vi är medvetna om att svaren är spekulativa i sin karaktär 

men vi anser att dem behövs för att nå arbetets syfte då det ger en större grund för 

analys. 

När det kommer till att förenkla för företagande menar de flesta respondenterna att 

förslaget kommer innebära stora ökade kostnader för företagen. Revisor C, F och G 

poängterar att för mindre bolag vore det katastrof men för större bolag kan det vara 

positivt ur ett oberoendeperspektiv. Revisor G säger ”Jag tror dessutom inte EU förstår 

situationen i Sverige, d v s att vi har revision på små bolag, där kunden behöver mer än 

revision, de vill ofta ha en helhetslösning med revision, rådgivning, redovisning” 

Den del av förslaget som syftar till att stärka oberoendet råder det delade meningar om 

bland respondenterna. Revisor A menar att det redan existerar ett starkt förtroende och 

oberoende i Sverige och det behövs inga åtgärder. Revisor C ser fördelar i viss 

begränsning i vilka sidotjänster som erbjuds medan revisor B menar att det är upp till 

klienten att välja sin revisor och ytterligare åtstramningar enbart minskar klienternas 

valmöjligheter. Som ett resultat av att oberoendet stärks menar EU-kommissionen att 

revisionens kvalité förbättras. När respondenterna diskuterar kring rotationsreglerna 

nämner revisor C, E och G att det tar många år att lära känna ett företag och ju större 

kunskap en revisor har om företaget desto bättre kvalité. Revisor G fortsatte och 

poängterade samtidigt att det inte får bli så att ”… man som revisor sitter i händerna på 

kunden och känner sig obekväm om det dyker upp frågeställningar”. Revisor E sade att 

”Ett bättre sätt tror jag är att öka kontrollen av revisionsbyråerna”. 

Förslaget innebär i dagsläget också att istället för att endast rotera på revisorn ska det 

roteras på hela revisionsbolaget. Revisor D menade då att ”Man tappar väldigt mycket 

upparbetad kunskap plus all dokumentation som finns kring det hela. Vi har väldigt 

mycket dokumenterat kring väsentliga processer, och det ska vi ju gå igenom hela 

tiden”.  

”Jag tror att kvalitén kommer gå lite upp och ner då. Först kommer man in lite, sen 

förbättras den lite för att sedan ligga på en nivå sen går den ner igen när man börjar om. 

Sedan och andra sidan, säg att efter många år, är det inte fel att få in nya ögon. Det ser 

man själv när man suttit på uppdrag väldigt länge, ja man tappar, man ser inte allt, man 

kanske till och med litar på dem för mycket? Man vet att de sköter sig, det funkar, då 

kanske man släpper vissa saker” – Revisor D
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5 Analys 
 

5.1 Inledning  
Revisoryrket är regelstyrt yrke som bygger på lagar och normer. Det styrs bland annat 

av revisorslagen, revisionslagen och aktiebolagslagen. Även om det är lagstadgat hur en 

revisor ska agera finns det stort utrymme för tolkningar och bedömningar. 

Analysmodellen är ett verktyg som i praktiken användas av revisorerna när de ska välja 

om de antar ett uppdrag eller inte. Revisorn ska kunna avgöra om det existerar några 

hot mot oberoendet och förtroendet till intressenterna, det är alltså upp till revisorn att 

en varningsklocka ringer vid tveksamma situationer. Denna problematik kring revisorns 

oberoende är en fråga som diskuterats intensivt på alla fronter på senare tid. Numera 

anlitas allt oftare konsulter för fristående tjänster och ibland avsägs till och med själva 

revisionsuppdraget för att den fristående rådgivningen är mer lönsam.  

 

5.2 Oberoende  
Alla respondenter är eniga om att revisorns oberoende är grunden inom revisionsyrket, 

både internt och extern till sina intressenter. Oberoendet är basen och nyckeln till att 

det kan existera ett förtroende till revisorn och respondenterna anser att det är av 

största vikt. Som revisor A svarade, ”Det är av största vikt att vi är oberoende, 

framförallt mot intressenterna då vårt förtroendekapital snabbt kan raseras om vi går 

över gränsen”.   

Kravet på oberoende innebär att revisorn ska agera enbart med hänsyn till fakta, inte 

gynna eller missgynna någon part samt handla utan att rätta sig efter andra och 

respondenterna ser i allmänhet inga problem att följa detta krav men medger att under 

vissa omständigheter finns vissa problem. De största problemen som respondenterna 

framhäver är självgranskningshotet, att behöva granska något de själv utfört. Utifrån 

insamlad data ser vi tydligt att det existerar omfattande rutiner för att motverka att 

revisorn över huvud taget ska hamna i en svår situation. Eftersom dessa rutiner och 

kontroller genomförs både före, under och efter olika uppdrag i revisionsverksamheten 

och sidotjänster känner revisorerna sig säkra i att dessa situationer inte ska uppstå.  

Dock nämner flertalet respondenter att när det är dags att avgöra om ett uppdrag kan 

fortsättas eller inte går det ofta till så att revisorn ska ta ett beslut om sig själv och sin 

egen karaktär. De ska alltså bedöma om de är lämpliga att fortsätta eller anta ett 

uppdrag enligt bestämmelserna om god revisorssed och vi ser en problematik med att 

det kan existera en övertro på sig själv. Det kan vara enkelt att bortse från faror genom 

att höja sig själv.  

Goldman och Barlev skrev 1974 i sin studie att sidotjänsterna faktiskt stärker 

oberoendet eftersom dessa är mindre rutinmässiga än revision och därför gynnar 

företagen mer. Detta leder till att revisorn sitter i en bra förhandlingsposition och 
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därmed lättare kan hålla ett starkt oberoende. I examensarbetets insamlade data ser vi 

att det inte existerar några problem för revisorn att avsäga sig ett revisionsuppdrag till 

fördel för sidotjänster eller vice versa. Respondenterna anser att de har kontroll över 

revisionsarbetet och därmed inte påverkas av sidotjänsterna samtidigt menar flertalet 

att det kan vara svårt eller till och med pinsamt att kritisera sina kollegor.  

Tidigare forskning har visat på alla möjliga resultat, negativ påverkan, neutral påverkan 

och positiv påverkan. I studiens empiri ser författarna en tydlig indelning i 

respondenternas uppfattning om sidotjänsternas betydelse för revisorns oberoende. 

Några av respondenterna talar om fördelarna med att jobba för ett stort revisionsbolag 

eftersom de då kan rådfråga en kollega vid oklarheter. Respondent D nämnde en annan 

fördel i att revisionsbolagen kan ta in en konsult från samma bolag men från en annan 

stad som revisorn inte känner. Om det däremot är så att det är pinsamt att säga ifrån en 

kollega från samma bolag kan detta istället ses som något negativt menar vi. Samtidigt 

ser vi att det existerar ett intresse från revisorn att vara oberoende. Med det menar vi 

att revisorn inte kan arbeta om denna är i en beroendeställning eftersom då finns det 

inte längre något förtroende för honom. En revisor har alltså ett egenintresse i att arbeta 

oberoende och med hög integritet. Att dessa olika uppfattningar existerar kan mycket 

väl vara anledningen till att tidigare forskning har visat prov på så olika resultat. Det 

tillsammans med att tidigare forskning möjligtvis underskattat revisorns kompetens 

som en avgörande faktor? 

När vi beaktar en uppdelning i oberoende, det faktiska och det upplevda ser vi vissa 

skillnader. Det upplevda oberoende är betydligt hårdare utsatt då det idag finns fler 

intressenter som vill ha mer information än tidigare. Samtidigt har media en mycket 

större påverkan idag och alltför ofta ser man revisorn utpekas vid skandaler. Detta tror 

vi kan bero på ett kunskapsgap mellan intressenterna och revisorbranschen. En revisor 

granskar inte varenda post i ett företags redovisning men när man läser medias 

reportage kan man ofta se citat som ”hur revisorn kunde missa detta” som att så vore 

fallet. Hur kan man lösa denna typ av problem? Vi anser att det är på kanten till omöjligt 

att få media att presentera information som inte är vinklad på något sätt. Att använda 

slående ord som skandal och kunna lägga skulden på någon är trots allt något som ökar 

deras försäljning.  

5.3 Förtroende och kompetens 
Respondenterna är eniga om att förtroende är livsviktigt inom branschen. Detta 

instämmer tidigare forskare inom området om (Hirsch 1978; Bok 1978). För att skapa 

och behålla förtroende krävs det enligt samtliga respondenter att revisorn är oberoende. 

För att kunna vara oberoende behövs en tillfredställande nivå av kompetens. Ur 

respondenternas svar kan vi uttyda flera olika former av kompetens, både yrkesmässig 

och social kompetens. Mayer m.fl. (1995) menar att kompetensen är avgörande för att 

skapa förtroende. Vi anser att en individ med mindre kompetens skapar mindre 

förtroende. Vi tror dock att den yrkesmässiga kompetensen är viktigare och att det 

existerar ett slags inneboende förtroende i yrket i sig.  Mayer m.fl. tar även upp välvilja 



Analys 

 26 

och integritet i sin modell. Välvilja ser vi som en självklarhet, den existerar och 

sidotjänsterna kan visserligen ses som ett sätt att tjäna mer pengar men vi ser också att 

revisorerna har ett genuint intresse till att hjälpa sina kunder. Integriteten anses viktig 

för att skapa förtroende av respondenterna. Även det känns självklart eftersom 

egenskaper som ärlighet och kontinuitet inger förtroende. Gör revisorn ett bra jobb med 

öppna kort inför kunden kommer denne lita på revisorn. När det kommer till 

sidotjänsternas påverkan på revisorns förtroende anser respondenterna att faror finns 

om sidotjänsterna behandlas på fel sätt. Eftersom oberoende och revisorns kompetens 

är det som bygger förtroende är grunden även här i att rutinerna och processerna ser till 

att risken försvinner innan uppdraget påbörjas. Förtroende är något som lätt raseras 

och samtliga respondenter nämner viktigen av interna kontroller.  

 

I tidigare forskning av Wallman (1996) och Goldwasser (1999) har positiva samband 

funnits mellan sidotjänster och revisorns oberoende. I bland annat Hoitash m.fl. (2007) 

och Knapp (1985) har däremot negativa inslag funnits. I denna studie kan vi se att 

tidigare forskning möjligtvis undervärderat kompetensen hos revisorn. Som skrivet 

under 5.2 är det ofta revisorn själv som ska avgöra om han eller hon är lämplig att utföra 

ett visst uppdrag, vilket visar tydligt på att det är revisorns kompetens och karaktär som 

är mycket viktig när det kommer till hur denna kommer påverkas. Majoriteten av 

tidigare forskning behandlar detta fenomen i andra länder än Sverige, det är möjligt att 

olika resultat visar sig i olika länder beroende på vilka värderingar som finns i landet 

och vilka faktorer som forskarna valt att undersöka. 

 

5.4 Makt och status 
Examensarbetets utgångspunkt innefattade både makt och status som en påverkan på 

revisorns oberoende. Efter vi samlat in våra data ser vi inte att status har någon 

betydelse varken positivt eller negativt. Vi ser visserligen att det finns upplevda 

statusskillnader men det är inte den avgörande faktorn. Vad som avgör är snarare det 

faktum att det är en kollega eller inte. Vad är det som orsakar att det kan vara pinsamt 

att säga ifrån det en kollega gjort? Är det för att de representerar samma bolag och att de 

inte vill framstå som oprofessionella? Eller handlar det om relationen till kollegan? Att 

kritisera kollegans arbete kan kanske ses som pinsamt.  

När det kommer till maktrelationen så ser vi att revisorns makt i förhållande till 

klientens kan påverka hur revisorns utfall blir i en bedömning men att det snarare 

handlar om att det existerar ett samförstånd mellan båda parter. Respondent C beskrev 

att revisonsberättelsen fungerar som en inneboende maktfaktor, det vill säga att det i 

revisoryrket ingår en viss typ av makt mot klienten men inte att den utövas aktivt. 

Pfeffer (1992) skrev att makt används mer frekvent i relationer där ett måttligt eller 

stort beroende existerar. Vidare skrev Pfeffer att det i relationer med starkt oberoende 

utövas liten makt. Att vi i vår studie finner att det inte utövas något vidare makt 

gentemot varandra kan visa på att det faktiskt existerar ett starkt oberoende. 
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5.5 EU-kommissionens förslag på nya revisionsregler 
Oberoende är ett begrepp som i sig är mycket komplicerat. Revisor G lyfte fram 

problematiken kring att revisionsbolagen är privata bolag med vinstintresse som 

samtidigt ska granska den klient som anlitat dem och som ska betala fakturan. Ur ett 

politiskt perspektiv kan man nog anse att oberoende inte existerar. Eftersom 

revisionsbolagen tjänar pengar på sina klienter existerar det alltid ett visst mått av 

beroendeförhållande. Revisor E menar att det finns svårigheter i att avgöra var gränsen 

går mellan revision och rådgivning. Innehåller årsredovisningen låg kvalité kommer 

revisorn påpeka detta och klienten omarbetar då sin redovisning. Årsredovisningen 

kanske då skickas mellan revisor och klient fem gånger i olika versioner innan det 

godkänns. Här ser vi precis som revisor E problem. En lösning kan då vara utökad 

kontroll av revisionsbolagen. Rotationsregler där klienten måste byta revisionsbolag 

kan skapa en ineffektivitet i revisionen. Sammantaget kan vi se att 5 av 7 respondenter 

uttrycker att förslaget i sin helhet inte är bra men att vissa delar ändå är värda att arbeta 

vidare på.  

”Det är bra med viss begränsning i vilka sidotjänster ett revisionsbolag får utföra för 

sina revisionsklienter för att upprätthålla oberoendet men jag tycker att det är att gå lite 

för långt om det införs ett totalförbud” – Revisor C 

Vi ser också problem vid ett införande av totalförbud mot revisionsbolagen att erbjuda 

sidotjänster. Oron grundar sig i att det tar tid att lära känna en kund, innebär mycket 

extra kostnader och nödvändigtvis inte förändrar hur det går till i praktiken. En revisor 

som behöver hjälp av en skattespecialist går idag oftast till skatteavdelningen på sin 

egen byrå. Om EU-kommissionens förslag antas kommer det antagligen ske en 

uppdelning så dessa konsulter som arbetar med fristående rådgivning hamnar i ett 

separat bolag men ändå i praktiken samarbetar med den numera ”rena” 

revisionsbolaget. Vi ser alltså problem med att som förslaget är utformat idag innebär 

förändringar i kostnader till det negativa men att det i praktiken egentligen inte medför 

några förändringar.  

Ytterligare diskussion behövs kring förslaget och det kommer med all säkerhet 

debatteras ett tag framöver. När vi samlat in våra data har vi identifierat en intressant 

fråga; Vet revisorerna när de utför en sidotjänst hur pass viktig den intäkten är för 

företaget? På de större byråerna är dessutom uppdragen oftast en betydligt mindre 

andel av totala intäkter än hos en mindre byrå. Arbetar revisorn på ett stort 

revisionsbolag är det antagligen så att revisorns strävan att vara professionell och i 

längden kunna fortsätta arbeta större än vad ett enskilt uppdrag är viktigt för företaget. 

Hos mindre revisionsbolag ser vi dock en större risk. Om intäkterna från ett uppdrag är 

mycket viktigt för en liten byrå är de nog mer benägna att vilja behålla uppdraget. 

Eftersom det har varit problematiskt för oss att få tid med revisorerna har de 

uppenbarligen mycket arbete och att frånsäga sig ett uppdrag bör då inte vara speciellt 

svårt rent ekonomiskt. 
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5.6 Teoretiskt bidrag 
Under arbetets gång har vi insett att den ursprungliga modell vi hade i det avslutade 

teorikapitlet inte stämmer med verkligheten. Vår insamlade data visar att kompetens 

och oberoende leder till förtroende, inte att förtroendet påverkar oberoendet. Nedan 

följer examenarbetets slutgiltiga teoretiska bidrag.  

 

 

 

Figur 6 Analytiskt ramverk 

 

Mayer m.fl. (1995) identifierade tre grundfaktorer till förtroende. Förmåga, välvilja och 

integritet. Vi väljer att namnge dessa tre som kompetens då dessa grundar sig i den 

enskilda individens kompetens, såväl yrkesmässig som personlig. Respondenterna 

nämner att det är upp till revisorn att det ringer en varningsklocka när denne ska anta 

ett uppdrag om något är fel. Detta innebär att revisorns kompetens blir avgörande i 

vilket beslut som kommer tas och på det viset leder kompetens till vilket grad av 

oberoende revisorn kan anses ha. Detta anser författarna stärks ytterligare från tidigare 

studier och deras varierande resultat. Nur Barizah m.fl. (2005) identifierar tidigare 

forskning och vilka faktorer som påverkar en revisors oberoende och nämner då sex 

områden; Storleken på revisionsbolaget, hur stor konkurrens som existerar på 

marknaden, hur länge en revisor jobbat med samma företag, storleken på 

revisionsarvoden i förhållande till totala andelen intäkter, revisionskommittéer och 

sidotjänster. Respondenterna i denna studie framhåller dock revisorns kompetens och 

författarna för denna studie menar att större fokus borde ligga på den grundläggande 

faktorn, kompetens.  I figur 6 kan läsaren även se att makt skapas från kompetens vilket 

stärks av Bolman och Deal’s (2005) sammanfattning i deras bok där olika källor till makt 

nämns.  
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Det är revisorns kompetens som är grunden och i slutändan antagligen det som är 

avgörande för huruvida sidotjänsten kommer ha en negativ eller positiv betydelse för 

revisorns oberoende.  

Vi kan förstå att lagstiftare vill få bort möjligheten att problem ska uppstå, och 

sidotjänster kan vara problematiska men samtidigt ser vi problematiken i hur 

lagstiftarna kan styra hur en enskild revisor kommer agera i en given situation. 

Kompetensen ligger till grund i hur stor makt en revisor kan utöva eftersom större 

kompetens leder till fler situationer där makt kan uppstå. Tidigare forskning och 

insamlad data tyder på att ju större förhandlingsposition revisorn sitter i, desto 

självständigare arbete utför revisorn. Dessa tre faktorer, kompetens, makt och 

oberoende tillsammans är vad som skapar förtroende för revisorn.  
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6 Slutsats 
 

6.1 Avslutande diskussion och slutsats 
Till att börja med vill vi poängtera att revisorns oberoende är ett väldigt komplext 

område. Det finns mängder med forskning som tyder på olika saker beroende på vilka 

faktorer forskarna väljer att granska. Vi har fokuserat arbetet mot sidotjänsternas 

betydelse i allmänhet vilket kan innebära vissa begränsningar i att generalisera 

slutsatserna.  

Vi drar slutsatsen att revisonsarbetet har utvecklats mycket senaste årtiondena och nu 

är försäljningen av olika tilläggstjänster en stor del av revisonsbolagens intäkter. Vi ser 

att den ökade regleringen och utveckling har lett till en mer omfattande och mekanisk 

revisonsprocess. En väldigt styrd revisionsprocess innebär att det är relativt lika utfört 

oavsett vilken revisonsbyrå som väljs, medan det i rådgivningsbranschen är lättare att ta 

bra betalt för kompetens eftersom det är mycket friare i hur de utför arbetet. Vårt 

intryck är att revisorerna i stor utsträckning använder de verktyg som 

revisionsnämnden, FAR och lagstiftaren utgivit men till stor del använder sig av egna 

interna analysmodeller och processer. En möjlig slutsats är att internt upparbetade 

rutiner inte bara fokuserar på oberoendet utan även på vad som är intressant för 

revisionsbolagen.  

 

Uppsatsens problemformulering lyder:  

 Vilken betydelse har sidotjänsterna för revisorns oberoende och revisionens kvalité? 

 

 Hur revisorerna förhåller sig till EU-kommissionens förslag om ändrade 

revisionsregler? 

De slutsatser vi kan dra gällande betydelsen sidotjänsterna har på revisorns oberoende 

är att det inte påverkas eller att det i viss mån påverkas negativt. Om det stämmer att 

det är svårt eller pinsamt att säga ifrån det en kollega gjort ser vi faror att oberoendet 

kan hotas. Vi ser dock att revisorernas egenintresse i att vara oberoende och ha en hög 

integritet är stark vilket leder oss till att se en minskad risk. Vi får även intrycket att en 

fara är att revisorn ska ha en övertro på sig själv när denne ska bedöma huruvida det 

föreligger hot mot revisorns oberoende.  

När det kommer till sidotjänsternas betydelse för revisionens kvalité kan vi inte urskilja 

något entydigt resultat. Vi tror att kvalitén på revisionen baseras mycket mer på den 

bakomliggande kompetensen hos revisorn snarare än sidotjänsten i sig. Revisorn kan 

både använda sidotjänsterna till sin fördel men även under vissa omständigheter blir de 

till en nackdel. 
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När det gäller förslaget om ändrade regler ställer sig revisorerna negativt till förslaget i 

sin nuvarande form. Vår slutsats är att kontroll av revisionsbolag behövs men förslagets 

syfte nås inte genom nuvarande utformning.  

Sammantaget är arbetets slutsats att revisorns integritet och egenintresse är så pass 

starkt att oberoendet inte hotas på grund av sidotjänsternas vara eller icke-vara. Genom 

den slutsatsen ser vi förslaget som överflödigt i nuvarande form när det gäller dess 

tänkta påverkan på oberoendet och revisionens kvalité. 

 

6.2 Förslag på fortsatt forskning  
Vi tror det kan finnas potential i att genomföra en omfattande kvalitativ undersökning 

på hur det ser ut när en revisor ska kommentera vad en kollega utfört i form av 

fristående rådgivning. Existerar det mer eller mindre anmärkningar på kollegor? Vi 

avser då inte enbart anmärkning i revisionsberättelsen men även rena 

förbättringsförslag och kommentarer under revisionens gång. Hur ser hela processen ut 

till det att revisionsberättelsen är klar med fokus på hur kommentarer lämnas till arbete 

utfört av kollegor? Vidare vore det även intressant att gå djupare i hur maktrelationen 

utspelar sig mellan klient och revisor.  
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Bilaga 1 – Frågemall 
 

1. Revisorns oberoende 

Hur tror du oberoendet påverkas av sidotjänsterna?  

Vad kan vara problematiskt och hur hanterar du tänkbara problem?  

Tänk dig en uppdelning i oberoendet, ditt faktiska oberoende och hur 

intressenterna upplever ditt oberoende, hur ser du på sidotjänsternas påverkan 

på dessa? (Med ordet sidotjänster avser vi fristående rådgivning eller 

konsulttjänster) 

 

2. Interna riktlinjer och processer  

Har ni några interna regler/riktlinjer för att säkerhetsställa oberoendet?  

Var går gränsen mellan revisionsrådgivning och fristående 

rådgivning/sidotjänster?  

Vad tycker du är acceptabelt för ert företag att erbjuda parallellt med 

revisionsverksamheten? 

 

3. Förtroende 

Vad innebär förtroende i revisorrollen?  

Hur viktigt är det samt hur gör du för att skapa och behålla förtroendet till 

intressenterna?  

Hur tror du sidotjänsterna påverkar förtroendet?  

 

4. Makt och status 

Hur ser status och maktrelationen ut i ditt arbete?  

Är det viktigast vad din organisation tycker eller vad klienten tycker i hur du 

agerar? 

Forskare som kollat på bland annat Enron skandalen hävdar att konsulterna eller 

de som jobbar med den fristående rådgivningen har högre status än revisorerna, 

hur ser du på detta? 

 

5. Vad är viktigast för att behålla ett starkt oberoende?  

 

6. Lagförslag 

EU-kommissionens förslag på nya revisionsregler innebär bland annat 

totalförbud för de största revisionsbolagen att utföra sidotjänster och utökade 

rotationsregler från att endast omfatta revisorn till hela revisionsbolaget. Känner 

du till förslaget?  Vad tycker du om förslaget?  

 


