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Sammanfattning 
 
En revisors oberoende beskrivs idag som en av de viktigaste förutsättningar för att revisionen 
skall kunna fylla sin funktion. Revisionens funktion är att kvalitetssäkra information samt 
fungera som en tilltrossäkrare till den enskilda verksamheten och dess finansiella information.  
 
Ett av de identifierade hoten mot revisorns oberoende är det så kallade vänskapshotet. Hotet i sig 
innebär att en nära personlig relation mellan parterna i revisionsuppdraget kan yttra sig och 
medföra en risk för att revisorn får en alltför välvillig inställning till klientens intressen.  Ett visst 
slags vänskapshot kan uppstå när en revisor haft ett revisionsuppdrag hos en klient under en lång 
tid, detta slags av vänskapshot benämns i studien som det specifika vänskapshotet. 
 
Vänskapshot och ett rubbat förtroende för revisorn kan uppstå om relationen mellan revisorn och 
ledningen hos revisorsklienten övergår till en nära personlig relation. Författarna anser att 
relationen mellan revisorn och ett litet ägarlett bolaget tenderar att bli nära och personlig. Inte 
bara för att ägaren är mer personligt engagerad och det som följer med detta, utan även för att det 
lilla ägarledda bolaget har möjlighet att samarbeta med en och samma revisor år ut och år in. 
 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur en revisor, som haft ett nära samarbete 
med ett och samma litet ägarlett bolag i flertalet år, kan motverka det specifika vänskapshotet och 
vid dess eventuella uppkomst säkerställa att det inte påverkar sitt oberoende.  
 
Denna Kandidatuppsats är en kvalitativ fallstudie där fyra påskrivande revisorer, genom 
semistrukturerade intervjuer, gett sin syn på sitt oberoende samt på det specifika vänskapshotet 
avseende det lilla ägarledda bolaget. 
 
Utifrån denna studie kan författarna dra slutsatsen att det är subjektivt hur revisorn skall förhålla 
sig till det lilla ägarledda bolaget och därför blir det förebyggande arbetet samt åtgärderna 
individuella. Författarna har utifrån empiri och teori analyserat fram två modeller, vilka avser att 
beskriva hur en revisor förslagsvis kan motverka det specifika vänskapshotet avseende ett litet 
ägarlett bolag och vid dess uppkomst säkerställa oberoendet. 
 

 



 

Abstract 
 
This is a bachelor essay in business and administration with concentration in accounting. The 
purpose of the essay is to describe and analyse how an auditor, who has had a close cooperation 
with a small owner-led company in several years, can obstruct the specific familiarity-threat and 
if it appears, secure that it does not affect the independence of the auditor.  
 
The conclusion of this essay contains two models which intend to describe how an auditor, as a 
suggestion, can obstruct the specific friendship-threat and if it appears secure the independence of 
the auditor.  
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1 Inledning     
Detta är en Kandidatuppsats i Företagsekonomi med inriktning på redovisning. Inledningsvis 
presenteras en problembakgrund och problemdiskussion, vilka ligger till grund för författarnas 
frågeställning och syfte. Frågeställning och syfte presenteras i slutet av kapitlet följt av studiens 
avgränsning och definitioner. 
 

1.1 Problembakgrund 
”Intresset kring revisorns oberoende har funnits lika länge som revision”1, men under de senaste 
åren har debatten kring oberoendefrågorna accelererat. Detta är en följd av att behovet av 
tillförlitlig information ökat då näringslivet blivit alltmer komplext.2 Även raden av 
uppmärksammade redovisningsskandaler som inträffat de senaste åren har gjort att fokus riktats 
mot revisorernas roll3. Utvecklingen har lett till att en ny revisorslag trädde i kraft den 1 januari 
år 2002, i vilken det nya synsättet på revisorns självständighet och opartiskhet i ett 
revisionsuppdrag har kommit fram. De tidigare bestämmelserna gav inte någon möjlighet till att 
beakta de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet, i dag ligger dock tyngdpunkten hos 
revisorns förmåga och vilja att med opartiskhet och självständighet utföra det enskilda 
revisionsuppdraget, vilket ger utrymme till att se till det specifika fallet. Förändringen ligger i att 
de i lagen tidigare förbuden ersatts av en logisk modell, den så kallade analysmodellen. 
Införandet av modellen ses som ett krafttag i rätt riktning vad gäller frågan om revisorernas 
oberoende.4  
 
En revisors oberoende beskrivs idag som en av de viktigaste förutsättningar för att revisionen 
skall kunna fylla sin funktion5, vilken är att kvalitetssäkra information samt fungera som en 
tilltrossäkrare till den enskilda verksamheten och dess finansiella information6. Enligt Föreningen 
Auktoriserade Revisorer, hädanefter kallat FAR, bör analysmodellen vid rätt tillämpning vara ett 
hjälpmedel att hantera oberoendefrågorna7. Vid tillämpning av analysmodellen, vilken genomförs 
inför varje nytt uppdrag och därefter löpande av den påskrivande revisorn, rannsakas om ett antal 
hot mot revisorns oberoende föreligger. Om oberoendet anses hotat kan åtgärder vidtas för att 
säkerställa oberoendet, men om dessa ej anses vara tillräckliga för sitt ändamål skall revisorn inte 
genomföra granskningsuppdraget. 8 
 
Ett av de ovannämnda hoten mot revisorns oberoende är det så kallade vänskapshotet. Hotet i sig 
innebär att en nära personlig relation mellan parterna i revisionsuppdraget kan yttra sig och 
medföra en risk för att revisorn får en alltför välvillig inställning till klientens intressen. Enligt 
FAR kan vänskapshot uppstå genom att revisorn har nära personliga relationer till någon i det 

                                                 
1 FARs samlingsvolym Del 2 2005, s 233  
2 Ibid, s 233 
3 Johansson mfl. s.15 
4 FARs samlingsvolym Del 2 2005, s 232-235 
5 Diamant s162 
6 Revision - En praktisk beskrivning s 19  
7 FARs samlingsvolym Del 2 2005, s 235 
8 Balans nr1 2006 + Revisorslagen 1:21 
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bolag som skall granskas.9 Ett visst slags vänskapshot kan uppstå när en revisor haft ett 
revisionsuppdrag hos en klient under flertalet år. Med flertalet år menas i detta fall fler än åtta år, 
då detta slag av vänskapshot (hädanefter benämnt det specifika vänskapshotet) aktualiseras först 
då10.  
 

1.2 Problemdiskussion 
En allmän vanföreställning är att revisorn sitter själv på sitt rum och granskar siffror dagarna i 
ända, verkligheten ser dock annorlunda ut då yrket är relationsbaserat och den sociala förmågan 
är av stor vikt11. En betydande del av revisorsyrket består i att revisorn måste marknadsföra sig 
själv för att attrahera nya och behålla befintliga klienter. Detta innebär att revisorn har ofta 
återkommande sociala kontakter med sina klienter för att underhålla relationen, vilket i regel 
leder till ett personrelaterat förtroende från klientens sida där denne blir knuten till revisorn.12 Det 
personbundna förtroendet innebär att klienten känner förtroende till revisorn i sig, inte 
revisionsbyrån, vilket gör att deras personliga relation även är av största vikt för revisionsbyrån13.  
 
De sociala kontakter som revisorn har med sin klient är inte alltid kopplade till arbetsplatsen eller 
arbetsuppgiften. För att riktigt kunna knyta upp klienten och skapa den personliga relationen, inte 
enbart den yrkesmässiga, krävs det ibland aktiviteter av mer personlig karaktär till exempel sport- 
och middagsarrangemang.14 Författarna anser att ett dilemma kring vänskapshot därmed torde 
uppstå för revisorn då denne dels måste vara personlig i sitt bemötande för att knyta upp sina 
klienter samtidigt som denne måste se till att följa oberoenderegleringens yrkesetiska regler och 
att inte gå över gränsen. Den nödvändiga inbjudan till en personlig relation antar författarna 
därmed kan komma, för revisorns del, att stå i konflikt med rollen som oberoende granskare om 
den personliga relationen blir för nära.  
 
Författarna anser att en intressant vinkel på det hela är att se hur ovanstående dilemma ter sig när 
den granskade klienten är ett litet ägarlett bolag. Denna situation blir speciell i det avseendet att 
den personliga bundenheten till revisorn möjligen, som författarna ser det, kan växa sig starkare i 
små ägarledda bolag där ägaren är verksam i sitt företag, än i till exempel ett stort aktiebolag. Det 
stora aktiebolaget kan nämligen ha ett helt team av revisorer där kontakten med klienten sker 
genom många olika personer i klientföretaget.  
 
I de små ägarledda bolagen däremot är det ofta en revisor som sköter all kontakt med den 
ansvarige i klientföretaget, vilken ofta är ägare. Ledningen i de små ägarledda bolagen har även 
ett stort personligt engagemang då denna ofta identifierar sig med sitt företag.15 Att revisorn har 
kontakt med en och samma person samt att företagets och ägarens ekonomi är nära 
sammanflätade medför att kontakten med revisorn blir av mer betydelsefull karaktär i de små 

                                                 
9 FARs samlingsvolym Del 2 2005, s 238 + s 242-243 
10 Vägledning för revisorer, Analysmodellen s 42 
11 http://www.lindebergs.se/Pages/General/InfoPage3Col.aspx?id=3383 2006-11-16, kl. 14.00 
12 Samtal med verksamma revisorer ht 2006  
13http://www.pwc.com/Extweb/career.nsf/docid/04F534396074AAEF8025702D0031BE89/$file/rekryteringsbroschy       
r  2005.pdf 2006-11-16, kl. 14.00 
14 Samtal med verksamma revisorer ht 2006 
15 Samtal med verksamma revisorer ht 2006 
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ägarledda bolagen16. Detta anser författarna i sin tur kan leda till en mer personlig kontakt och att 
även revisorn blir mer personligt engagerad. Enligt författarna torde därmed en problematik hos 
revisorn uppstå med att balansera dels revisorns roll som oberoende granskare med denna 
personliga relation till det lilla ägarledda bolaget.  
 
Författarna anser att något som ytterligare gör att relationen med det lilla ägarledda bolaget kan 
bli mer speciellt och nära är att det i dessa bolag inte finns något krav på revisorsrotation, till 
skillnad från till exempel större aktiebolag där revisorn skall bytas ut efter max åtta år17. Detta 
gör att det specifika vänskapshotet, vilken kan uppstå efter ett samarbete som pågått under 
flertalet år, blir aktuellt att beakta för revisorn i arbetet med små ägarledda bolag. Författarna 
anser därmed att relationen mellan revisorn och det lilla ägarledda bolaget tenderar att bli nära 
och personlig, inte bara för att ägaren är mer personligt engagerad och det som följer med detta, 
utan även för att det lilla ägarledda bolaget har möjlighet att samarbeta med en och samma 
revisor år ut och år in. Förutsättningen och risken för att deras relation därmed verkligen blir 
vänskaplig och nära torde därmed, enligt författarna, vara stor. 
 
Författarna antar att det är relativt lätt att säga ”nej” till ett revisionsuppdrag innan det antagits, 
om revisorn har en nära personlig relation med klienten som skulle kunna utveckla ett 
vänskapshot. Hur detta dock skall tacklas när den nära personliga relationen utvecklats under det 
flertalet år som revisorn samarbetat med klienten kan vara en svårare och mer komplex 
frågeställning. Författarna bedömer att detta svåra scenario torde vara svårkombinerat med den 
säregna vinkeln på små ägarledda bolag. 
 

1.3 Frågeställning 
Hur kan en revisor motverka att ett långvarigt samarbete med en klient inte resulterar i det 
specifika vänskapshotet? 
 
Vilka åtgärder kan revisorn använda sig av för att säkerställa sitt oberoende då ett specifikt 
vänskapshot uppstått?   
 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur en revisor, som haft ett nära samarbete 
med ett och samma litet ägarlett bolag i flertalet år, kan motverka det specifika vänskapshotet och 
vid dess eventuella uppkomst säkerställa att det inte påverkar sitt oberoende. 
 

1.5 Avgränsningar 

Den avgränsning som gjorts i studien är att endast undersöka det specifika vänskapshotet, det hot 
som kan uppstå efter ett flerårigt samarbete med en och samma klient och inte vänskapshotet 
generellt.  
 

                                                 
16 http://www.lindebergs.se/Pages/General/InfoPage3Col.aspx?id=1198 2006-11-16, kl. 14.00 
17 FARs samlingsvolym Del 2, 2005 s 129 
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1.6 Definitioner 
Litet ägarlett bolag definieras i studien som ett litet aktiebolag där revisorsrotation inte krävs, där 
ägaren är verksam i organisationen och antalet anställda är upp till cirka 10. Omsättningsmässigt 
finns inga begränsningar för definitionen. Definitionen grundas i det vedertagna begreppet 10/24-
bolag, vilket används som kriteriet för mindre företag och står för maximalt 10 anställda och 24 
miljoner i balansomslutningen.18  
 
Nära anhörig definieras i studien som make/maka, sambo, barn och föräldrar. Även 
makens/ makans eller sambons personliga vänner inkluderas i begreppet.19 
 
Personlig relation med en klient definieras i denna studie som en relation där det specifika 
vänskapshotet inte kan utvecklas. 
 
Nära personlig relation med en klient definieras i denna studie som en relation där det specifika 
vänskapshotet kan men inte nödvändigtvis utvecklas. 20  
 
Det specifika vänskapshotet är ett visst slags vänskapshot som kan uppstå då 
revisorn/revisionsgruppen haft samma klient under flertalet år.21 
 

1.7 Disposition 
Nedan följer en översikt över hur författarna har valt att disponera denna studie. 
 
Kapitel 2 Metod: I detta kapitel redovisar författarna sitt tillvägagångssätt och angreppssätt samt 
framför kritik mot använda metoder och källor. För att höja kvaliteten och tillförlitligheten 
behandlas områdena validitet, reliabilitet och alternativt tillvägagångssätt.  
 
Kapitel 3 Teori: I teoriavsnittet presenteras den teoretiska referensram, bestående av 
sekundärdata, som legat till grund för studien. Inledande delar i kapitlet innehåller 
bakgrundsinformation om bland annat revisionens funktion samt vikten av en oberoende revisor. 
Vidare behandlas vad det specifika vänskapshotet är och hur det kan påverkas.  
 
Kapitel 4 Empiri: Här återges de fyra semistrukturerade intervjuerna där var och en av de 
påskrivande revisorerna ger sin syn på sitt oberoende samt på det specifika vänskapshotet 
avseende det lilla ägarledda bolaget. 
 
Kapitel 5 Analys: I analysen återfinns en jämförelse mellan teori och empiri vars utgångspunkter 
härstammar från frågeställning och syfte. För god överskådlighet struktureras presentationen av 
analysen på samma sätt som intervjuerna i föregående kapitel. I avsnittet bakgrund analyseras 
revisorernas syn på oberoende. I de näst kommande avsnitten analyseras det sökta förebyggande 
arbetet till att motverka det specifika vänskapshotet samt de åtgärder som kan tänkas användas 
vid uppkommet specifikt vänskapshot. 
                                                 
18 http://www.srfkonsult.se/remissvar/050314JUS_forenklade.htm  2007-01-17, kl. 20.00 
19 Vägledning för revisorer, Analysmodellen s 42  
20 Ibid, s 13 
21 Revision - En praktisk beskrivning s 114 + Vägledning för revisorer, Analysmodellen s 42 
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Kapitel 6 Slutsatser: Med hjälp av två modeller besvaras här studiens syfte och 
problemfrågeställningar. Modellerna avser beskriva hur en revisor förslagsvis kan motverka det 
specifika vänskapshotet och vid dess uppkomst säkerställa oberoendet. 
 
Kapitel 7 Slutkommentarer: I slutkommentarer presenteras egna reflektioner och funderingar 
som uppkommit under studien, vilka är nära kopplade till forskningsfältet men som faller utanför 
det för studien specificerade syftet. Ett uppslag till fortsatt forskning ges även här vilken berör 
oberoendeproblematiken med en liten privat revisionsbyrå på en mindre ort. 
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2 Metod  
I detta kapitel redovisar författarna, med motivering, sitt tillvägagångssätt samt framför kritik 
mot använda metoder, källor och genomförandet av studien. För att höja kvaliteten och 
tillförlitligheten behandlas områdena validitet, reliabilitet och alternativa tillvägagångssätt.  
 

2.1 Tillvägagångssätt 
Författarnas tillvägagångssätt har inspirerats av hermeneutiken, där utgångspunkten ligger i den 
förförståelse som består av en tidigare samt nyutvecklad referensram inom ämnet22. För att förstå 
helheten måste en förståelse för delarna först uppnås vilket endast kan göras genom en viss 
helhetsförståelse23. Utifrån kunskaperna kan nya frågeställningar och uppfattningar skapas och en 
insikt leder till en annan. Författarnas tolkningar ställs mot det undersöktas egna upplevelser, det 
hela utmynnar i en av författarna tolkad slutprodukt.24 
  
Författarna har under tidigare studier i företagsekonomi kommit i kontakt med 
problematiseringen kring revisorns oberoende. Efter att ha undersökt området djupare och 
studerat analysmodellen fann författarna att vänskapshotet var intressant då det var svårdefinierat 
och att utrymme för vidarestudier fanns. Genom att kombinera vänskapshotet med den intressanta 
vinkeln på små ägarledda bolag, fann författarna en intressant frågeställning som tåldes att 
undersökas närmare.  För att få en bredare referensram och ökad kunskap kring allt från 
revisionens roll i samhället till det specifika vänskapshotet studerade författarna befintlig teori 
kring bland annat revisionens funktion, vikten av en oberoende revisor samt vad som kan 
säkerställa detta oberoende. Det hela kompletterades med diskussionssamtal med verksamma 
revisorer kring revisorns yrkesroll och den oberoendeproblematik som finns. Genom dessa 
diskussionssamtal verklighetsförankrades studiens problematisering. Utifrån den samlade 
referensramen vidareutvecklades därefter studiens syfte och bakomliggande problem. Vidare 
användes författarnas nyvunna kunskaper till att utforma de intervjufrågor som kom att ligga till 
grund för primärdatainsamlingen. Med hjälp av de förstrukturerade intervjufrågorna genomfördes 
semistrukturerade intervjuer med fyra påskrivande revisorer, där empirisk data insamlades kring 
det specifika vänskapshotet i avseendet små ägarledda bolag. När dessa empiriska data insamlats 
ställdes den mot insamlad teori för att analysera och tolka fram samband och skillnader mellan 
empiri och teori utifrån syftet. Det insamlade materialet vändes och vreds på med målet att hitta 
ny kunskap och förståelse kring problematiken. När önskad nivå av kunskap och förståelse 
uppnåtts utifrån syftet gjordes en sammanställning över detta i studiens slutsats. Slutprodukten i 
studien ställdes samman som en modell, vilken är tänkt att dels fungera som ett kompletterande 
och alternativt medel för revisorn i sitt arbetet kring oberoendet samt i allmänhet beskriva och 
skapa förståelse för det specifika vänskapshotet. 
 

                                                 
22 Holme mfl. s 95-98 
23 Eriksson mfl. s 44 
24 Holme mfl. s 95-98 
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2.1.1 Övergripande angreppssätt 
Författarna valde att genomföra en kvalitativ fallstudie25. Valet grundades på att problematiken i 
studiens ämnesområde främst baseras på sociala och etiska aspekter. Vid denna typ av 
problematik anser författarna att det krävs en djupgående empiri och analys för att en ökad 
kunskap och djupare förståelse kring ämnet ska kunna uppnås. Vidare önskas detaljer och 
nyanser hos varje uppgiftslämnare, därpå grundar författarna valet av kvalitativ ansats.26 En 
kvantitativ ansats ansåg författarna inte var något alternativ, då denna skulle ha kunnat ge en ytlig 
prägel på insamlat data. Detta skulle i sig inte gett någon möjlighet till att fånga upp 
komplexiteten i studiens ämne samtidigt som en fördjupning med individuella variationer går 
förlorad.27 Vidare var författarna inte ute efter att kunna dra statistiska generaliseringar utan 
endast kunna diskutera och argumentera kring eventuell generalisering, därmed ansåg författarna 
att en kvalitativ studie var bäst lämpad för att uppnå syftet med studien28. 
 
Studien utgår från revisorns perspektiv på motverkandet och uppkomsten av det specifika 
vänskapshotet, vilket kan uppstå vid ett nära samarbete med ett litet ägarlett bolag. Författarna 
ansåg detta perspektiv lämpligt då vänskapshotet delvis är av subjektiv karaktär, vilket innebär att 
den enskilda revisorn själv vet hur denne kan motverka att det specifika vänskapshotet uppstår i 
sitt eget arbete och därmed säkerställa sitt oberoende.  
 

2.1.2 Datainsamling - sekundärdata  
De sekundärdata29 som samlats in är elektroniska källor, offentligt tryck, tidskrifter, 
vetenskapliga artiklar samt litteratur vilken till viss del är vetenskaplig. Dessa sekundärdata 
valdes utifrån syftet och författarnas perspektiv i det som ansågs relevant för att få insikt i det 
specifika problemet samt för studien i allmänhet. Nyckelord som användes vid sökning av 
sekundärdata var bland annat; oberoende, vänskapshot, revision samt analysmodellen. Vid 
litteratursökning inom vänskapshotet hittades begränsad relevant litteratur, därför användes 
huvudsakligen branschlitteratur som exempelvis FARs samlingsvolym. Utöver detta har Adam 
Diamants bok ”Revisorns oberoende”, vilket är ett avhandlingsprojekt från Juridiska fakulteten 
på Uppsala universitet, dominerat sekundärdata kring oberoendet.  
 

2.1.3 Datainsamling - primärdata 
De insamlade sekundärdata låg till grund för en utförligare primärdatainsamling30 i form av 
semistrukturerade intervjuer31 med fyra påskrivande revisorer i faktiska möten. Valet av 
semistrukturerade intervjuer grundades på att de skulle ge respondenten möjlighet att prata relativ 
fritt kring studiens valda ämne och därmed skulle komplexiteten kring ämnet kunna fångas upp. 
Samtidigt skulle författarna ha möjlighet att styra intervjun så att denna hålls inom ramen för 

                                                 
25 Jacobsen mfl. s 95 
26 Jacobsen mfl. s 142 
27 Ibid, s 147 
28 Saunders mfl. s 253 
29 Ibid, s 188ff 
30 Ibid, s 221ff 
31 Ibid, s 245ff 
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syftet samt att frågeställningarna blir besvarade. Strukturerade intervjuer32 var inte möjliga då 
studien är kvalitativ och djupintervjuer33 ansågs inte av författarna vara lämpliga då, som tidigare 
nämnts, ett behov fanns att i viss grad kunna styra intervjuerna. 
 
Urvalet av revisorerna gjordes genom ett bedömningsurval34 där motivering till urvalet var att 
specifika kriterier behövde vara infriade hos intervjuobjekten för att studiens syfte skulle kunna 
uppfyllas. Kriterierna i urvalet skapades utifrån syftet och var; en påskrivande revisor som haft ett 
eller flera samarbeten med ett och samma litet ägarlett bolag i fler än åtta år. Motiveringen till 
påskrivande revisor är att det är denna som har det yttersta ansvaret för granskningen och som 
dokumenterar oberoendet i analysmodellen35. Vidare motiveras kravet på att den påskrivande 
revisorn skall ha haft samarbete under lång tid med ett och samma ägarledda bolag med att detta 
är den valda vinklingen i studien och syftet. Motiveringen till att ett samarbete skall ha pågått i 
minst åtta år är att det specifika vänskapshotet aktualiseras när ett uppdrag innehafts i minst åtta 
år36. Med anledning av detta är endast revisorer som samarbetat med sina klienter i åtta år eller 
fler aktuella, eftersom det enligt författarna är troligt att de i större utsträckning än andra utsatts 
för det specifika vänskapshotet. 
 
Bedömningsurvalet genomfördes med hjälp av befintliga kontakter på Öhrlings PWC och 
KPMG, två av Sveriges största revisionsföretag. Kontakterna delgavs ovanstående kriterier och 
med utgångspunkt i dessa använde kontakterna sin kännedom om sina kollegor för att i 
samförstånd med författarna välja ut lämpliga kollegor från respektive företag, sammanlagt 
valdes fyra intervjuobjekt. Samtliga utvalda intervjuobjekt var positiva till att medverka vilket 
medförde att inget avkall på kriterierna behövde göras. De fyra utvalda revisorerna var 
verksamma inom Örebroregionen, stationerade på olika kontor av olika storlek. Anledningen till 
att författarna valde att intervjua revisorer från KPMG och Öhrlings PWC i Örebroregionen är att 
författarna, genom de befintliga kontakterna, fått kännedom om att respektive företag i denna 
region arbetar mycket med små ägarledda bolag.  
 

2.1.3.1 Genomförandet av intervjuerna 
Intervjufrågorna37 skickades ut till respondenterna cirka en vecka innan intervjutillfället. Detta 
gjordes i förhoppning om att tankeverksamheten kring ämnet tidigt skulle väckas hos 
respondenterna och att därmed mer utförliga svar skulle kunna erhållas. När intervjufrågorna 
skickades ut poängterades att dessa endast var ett diskussionsunderlag samt att följdfrågor 
därmed kan komma att ställas under intervjuns gång. Vid detta utskick informerades det även om 
att respondenterna skulle få vara anonyma i studien. Detta val gjordes av författarna för att 
minska risken för att respondenterna skulle kunna hamna i konflikt med Revisorsnämnden, 
klienter och övriga i omgivningen då denne har en utsatt roll i samhället. Även en förfrågan om 
respondenterna godkände att intervjuerna spelades in med hjälp av en MP3-spelare gjordes vid 
detta tillfälle, vilka samtliga respondenter gav sin tillåtelse till. Motiveringen till att författarna 

                                                 
32 Saunders mfl. s 281ff  
33 Ibid, s 245ff 
34 Ibid, s 175 
35 RevL 1:21 
36 Vägledning för revisorer, Analysmodellen s 42 
37  Se bilaga 1: Intervjufrågor 
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ville använda ljudinspelare för att dokumentera intervjun var att de lättare skulle kunna 
koncentrera sig på relevanta följdfrågor samt anteckna uppkomna funderingar under intervjuns 
gång. En ljudinspelning skulle även möjliggöra återblickar samt återgivning med citat för 
författarna38. Intervjun styrdes och genomfördes av en intervjuledare, vilken fick stöd och bidrag 
till följdfrågor av de två övriga författarna. Författarna ansåg det lämpligt att ha en intervjuledare 
för att undvika förvirring samt för att respondenten inte skulle känna sig trängd. Intervjuledaren 
var densamma vid varje intervjutillfälle för att inte ge olika stimuli till respondenten vilket skulle 
kunna ge olika resultat39. Intervjuledaren inledde den semistrukturerade intervjun i enlighet med 
Saunders rekommendation om semistrukturerade intervjuer40 där denne bland annat klargjorde 
studiens syfte, användning samt behandling av insamlat data. Vidare klargjordes att författarna 
inte var ute efter att leta fel och brister hos revisorn som en oberoende granskare. 
 
Intervjun genomfördes på respektive företags Örebrokontor. Samtliga intervjuer genomfördes 
under en tvåveckors period, från och med den 24/11 tom den 5/12, där både datum och tid 
fastställts av respondenten.  
 

2.2 Metodkritik 
I denna del låter författarna själva kritisera sin studie och sitt tillvägagångssätt med avseende att 
påvisa sitt kritiska förhållningssätt till den presenterade studien. Förhoppningsvis tillför detta 
läsaren underlag till att själv bedöma materialets tillförlitlighet och kvalitet. De källor som 
använts granskas kritiskt, slutligen diskuteras hur studien skulle kunna förbättras och göras mer 
omfattande.  
 

2.2.1 Källkritik 
I enlighet med Holme och Solvang och deras bok ”Forskningsmetodik” har författarna använt sig 
av ledorden observation, ursprung, tolkning och användbarhet41 vid den kritiska granskningen av 
använda källor.  
 
Sekundärdata 
Stora delar av studiens teori baseras på skrifter från FAR Förlag. Författarna är medvetna om att 
det vid stor användning av källor med samma ursprung finns en risk för att en snedvridning av 
teorin kan uppstå. I detta fall anser dock författarna att denna risk är liten då denna källa har sitt 
ursprung i revisorernas branschorganisation och därmed är allmänt erkänd och används flitigt 
bland revisorer i allmänhet. Författarna inser dock att flera perspektiv på problemet alltid är 
eftersträvansvärt och därför kan detta vara en möjlig brist i studien. Författarna kan även rikta 
liknande kritik som ovan mot det stora användandet av Adam Diamants bok ”Revisorns 
oberoende”. Då detta sekundärdata är ett avhandlingsprojekt från den Juridiska fakulteten på 
Uppsala universitet innebär det dock att arbetet har genomgått en akademisk prövning, vilken 
enligt författarna innebär att belägg för det som nämns i avhandlingen torde finnas. Författarna 
inser dock att avhandlingen trots detta inte är helt fri från att vara färgad av Diamants personliga 
                                                 
38 Jacobsen mfl. s 166 
39 Jacobsen mfl. s 271 
40 Saunders mfl. s 257 
41 Holme mfl. s 130-134  
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åsikter och ställningstaganden. Författarna anser dock att Diamants avhandling är en tillförlitlig 
källa då han är verksam inom revisorsnämnden42, vilken är en statlig myndighet för 
godkännande, auktorisation och tillsyn av revisorer43. 
 
Författarna inser att större delen av källorna är riktade till revisorer och att andra perspektiv på 
revisorns oberoende och vänskapshotet skulle kunna vara önskvärt för att få en bredare bild av 
problemet. Studien utgår dock från revisorernas perspektiv och därför har författarna valt att 
endast presentera teori utifrån denna vinkling. Av denna anledning anser författarna inte att det 
ensidiga perspektivet av teorin ger någon större snedvridning i denna studie.  
 
Författarnas tolkning av relevant teori och vänskapshotet i synnerhet, utgår ifrån författarnas egna 
referensramarna vilket kan göra att tolkningen av dessa blir något subjektiv. Medvetenhet finns 
om att insamlad elektronisk sekundärdata i viss grad kan vara riktad.  
 
Primärdata 
De primärdata som insamlats har, som tidigare nämnts, sitt ursprung i intervjuer med fyra 
påskrivande revisorer. Författarna anser att respondenterna är relevanta uppgiftslämnare då de har 
stor erfarenhet av revision i små ägarledda bolag och därmed hög kunskap kring det valda 
problemet i studien. Vidare anser författarna att respondenterna har förmedlat trovärdig data då 
dessa är förstahandskällor samt har en närhet till det problem som blir belyst i studien.44 Den 
information som erhålls från respondenterna är subjektiv vilket författarna inte ser som något 
negativt utan istället som eftersträvansvärt. Problemet kring oberoendet och vänskapshot är och 
upplevs nämligen enligt författarna subjektivt, där endast den enskilda revisorn kan svara på var 
dennes personliga gränsdragning går. På grund av denna subjektivitet i oberoendet kan dock 
kritik framföras mot att primärdata endast inhämtas från revisorer som arbetar på stora 
centralstyrda revisionsföretag med välutarbetad revisionsmetodik. Dessa stora revisionsföretag 
har ofta stark företagsanda och det finns därmed en risk för att respondenterna inte utgår från sig 
själva utan istället uppger respektive företags normer kring oberoendet. Av samma anledning 
anser författarna att viss information från dessa slag av respondenter kan vara förskönad i syfte 
att framhålla sig själv som en god revisor i och med att oberoendet är ett känsligt ämne. 
 

2.2.2 Intervjumetodkritik 
Nackdelen med att använda en semistrukturerad intervju är att det finns en risk att de 
förstrukturerade frågorna kan vara vinklade då de är utformade utifrån författarnas referensram. 
Fördelen är dock att författarna kan få särskilda och önskvärda aspekter i fokus i intervjun.45 
Författarna upplevde att det fanns viss tendens till inövade svar vilket dock, enligt författarna, 
gav marginell alternativt ingen effekt på slutresultatet då följdfrågorna, som den 
semistrukturerade intervjun möjliggjorde, fångade upp utmärkande nyanser. 
 
Att använda ljudinspelare för att dokumentera intervjun har många fördelar men viss kritik kan 
dock riktas mot denna metod. Det finns nämligen en risk för att respondenten reagerar negativ på 

                                                 
42 Balans nr 1 2006  
43 http://www.revisorsnamnden.se  2006-11-21, kl 11.00 
44 Jacobsen mfl. s 260 
45 Ibid, s 163 
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att bli inspelad vilket kan hämma deras svar. Vidare finns en risk för att författarna slappnar av 
för mycket under intervjun så de ej är alerta på att ställa relevanta följdfrågor.46 Författarna anser 
dock att inga tecken på hämmade svar fanns då samtliga respondenter agerade bekvämt samt 
verkade se det som en självklarhet att en inspelning av intervjun gjordes. 
 

2.2.3 Reliabilitet  
Reliabilitet innebär tillförlitlighet till de uppmätta värdena, vilket bekräftas genom att mätningen 
kan upprepas med likartat resultat47. Författarna är medvetna om att liknande studier kring den 
valda problematiseringen inte nödvändigtvis behöver leda till ett liknande resultat då studien 
bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Författarna försöker dock höja reliabiliteten 
genom en noggrann dokumentation i kapitlet tillvägagångssätt med återgivna förutsättningar och 
utgångspunkter av primär- och sekundärdatainsamlandet.48  
 
Då oberoendet är personligt och därmed kan vara en känslig fråga för revisorer lade författarna 
stor vikt vid att inledningsvis försöka skapa ett förtroende hos respondenterna. Detta gjordes 
genom att redan vid första kontakten via mail ärligt och uppriktigt klargöra för respondenterna 
studiens syfte samt att författarna inte var ute efter att hitta fel i deras arbete.49 Författarnas 
förhoppning med detta är att respondenternas förtroende och trygghet i intervjusituationen 
stärktes så att möjligheten för mer personliga och utlämnande svar ökade och därmed även 
reliabiliteten.  
 
För att höja reliabiliteten skickades intervjufrågorna i god tid innan intervjutillfället till 
respondenterna. Detta för att respondenterna skulle kunna få tid på sig att sätta igång 
tankeverksamheten och friska upp minnet kring situationer där frågeställningarnas problematik 
uppstått. Förhoppningsvis bidrog detta även till att respondenternas svar blev mindre påverkade 
av intervjuareffekten50.  
 
För att ytterligare höja reliabiliteten valde författarna att genomföra intervjuerna ansikte mot 
ansikte med respondenterna. Anledningen till detta var att det anses lättare att tala om sådana 
känsliga ämnen, som i detta fall revisorns oberoende, i intervjuer som görs genom faktiska möten 
än per telefon. En annan fördel med att möta respondenten ansikte mot ansikte vid intervjuer 
rörande känsliga ämnen, är att intervjuaren lättare kan uppfatta när denne går över gränsen, vilket 
skulle kunna hämma svaren från respondenten.51 Något annat som skulle kunna hämma 
respondenternas svar och därmed, enligt författarna, skulle kunna sänka kvaliteten i studien är 
användandet av ljudinspelning för dokumentation. Författarna har försökt komma kring detta 
problem genom att använda en liten MP3-spelare vid ljudinspelningen istället för en stor 
bandspelare med ett mikrofonstativ. Författarnas förhoppning med detta var att respondenterna 
inte skulle bli nervösa och tänka alltför mycket på att deras svar spelades in vilket, enligt 
författarna, skulle kunna medföra att tillförlitligheten i deras svar minskas.52  
                                                 
46 Jacobsen mfl. s 166 
47 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=O295662 2006-11-21 kl. 13.00, sökord: reliabilitet 
48 Saunders mfl. s 253-254 
49 Ibid, s 259 
50 Jacobsen mfl. s 162 
51 Ibid, s 161-162 
52 Ibid, s 166 
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Att intervjuerna ägde rum på respektive företags Örebrokontor, vilken är en naturlig och 
välbekant plats för samtliga respondenter, kan tänkas minska risken för att konstlade svar givits. 
Kontexteffekten kan annars göra att konstlade svar ges om miljön där intervjun genomförs är 
konstlad, det vill säga inte välbekant för respondenten.53 Ett annat val som författarna gjorde för 
att minska risken för att konstlade svar gavs var att i förväg informera om respondenternas 
anonymitet i studien.  
 

2.2.4 Validitet 
Validitet kan definieras till ”ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att det ska 
mäta”54. Validitet kan betecknas som frånvaro av systematiska mätfel55. 
 
Att vara neutral och inte färga data med den egna förförståelsen är något som författarna strävat 
efter i denna studie. Författarna har till exempel arbetat igenom både primär- och sekundärdata 
flertalet gånger samt haft återkommande diskussioner om den egna tolkningens inverkan på dessa 
data. Denna objektivitet anser författarna är av stor vikt för validiteten.56  
 
Författarna har arbetat med ett stort antal sekundärdatakällor och försäkrat sig om att en ansenlig 
del av litteraturen är vetenskaplig- och forskningsbaserad samt har skilda ursprung. Detta gjordes 
för att nå önskad nivå av kunskap till att kunna utforma verklighetsförankrade intervjufrågor, 
vilket höjer validiteten.  
 
För att undvika mätfel vid intervjutillfället utformades förstrukturerade intervjufrågor. De 
förstrukturerade intervjufrågorna var uppdelade i fyra olika kategorier med bakomliggande tanke 
att säkerställa att författarna mäter det som de avser att mäta. ”Bakgrundsfrågorna” ställdes för att 
säkerställa att rätt person intervjuas, det vill säga att denne uppfyller författarnas uppsatta 
kriterier för en respondent. I kategorin ”oberoende” ställdes frågor för att klargöra vad 
oberoendet innebär för respondenten då detta är något subjektivt och en utgångspunkt för det 
specifika vänskapshotet. Vidare ställdes frågor inom ämnet ”personliga relationer”, vilka syftade 
till att ta fram subjektiva definitioner av personlig relation och nära personlig relation vilket kan 
klargöra respondentens gränsdragning för vänskapshot. Dessa tre områden som berörs i intervjun 
avsågs att ligga till grund för tolkningen och förståelsen av de svar som ges på den sista kategorin 
av frågor. Detta område berör motverkandet av det specifika vänskapshotets uppkomst samt 
åtgärder för dess eliminering. Dessa frågor ställdes för att kunna svara på studiens 
frågeställningar och syfte. 
 
För att höja validiteten ytterligare har författarna låtit en av de befintliga revisorskontakterna gå 
igenom intervjufrågorna för att se om de fångar in studiens frågeställningar och syfte. Detta 
gjordes även för att kontrollera att författarnas antaganden som ligger bakom frågornas 
utformning stämmer och att frågorna är lättförståliga så att risken för missförstånd minimeras.  
 

                                                 
53 Jacobsen mfl. s 164 
54 Eriksson mfl. s 60 
55 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=338295&i_word=validitet 2006-11-21, kl. 15.00, sökord: validitet 
56 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm  2006-11-28, kl. 15.00 
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Författarna har använt källtriangulering då primärdata inhämtats från flera oberoende källor med 
olika relation till studiens problem, vilket höjer validiteten57. Vidare genomfördes en 
deltagarkontroll, vilket innebär att respondenterna fick läsa igenom de svar som författarna 
sammanfattat från intervjun för att kunna korrigera eventuella missförstånd. Detta anses höja 
validiteten ytterligare då kontrollen minskar risken för att resultaten blir snedvridna.58 

                                                 
57 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm  2006-11-28, kl. 15.00 
58 Ibid. 
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3 Teori  
I detta teoriavsnitt presenteras väsentlig teoretisk sekundärdata som legat till grund för studiens 
analys och slutsatser och som avser att ge läsaren den nödvändiga referensram som krävs för att 
denne skall kunna tillgodogöra sig innehållet. Inledande delar, 3.1 till och med 3.4  syftar till att 
ge en bred bakgrundsinformation och vägledning inom studiens problemområde. I del 3.5 
behandlas det specifika vänskapshotet som studien är inriktad på.  
 

3.1 Seder inom revision 
Inom revisionen finns två övergripande seder som den yrkesverksamma revisorn skall rätta sig 
efter i sin yrkesutövning, dessa är god revisionssed och god revisorssed. Från och med den 1 
september 2006 är FAR SRS den nya sammanslagna och verksamma branschorganisationen för 
revisorer och rådgivare. Denna har ersatt FAR där ”FARs samlingsvolym” fortfarande är och har 
varit, i ett kvartssekel innan detta, oumbärlig för den som arbetar med revision.59 FARs regler är 
vägledande för dess medlemmar, vilka har som skyldighet att följa god revisorssed och beakta 
god revisionssed enligt de rekommendationer FAR har utfärdat i revisionsfrågor.60 Att följa god 
revisionssed innebär att revisionen skall utföras enligt god sed med stor integritet och 
professionellt omdöme.61 God revisorssed är istället en yrkesetisk standard som avser att styra 
revisorns agerande, inte bara när det gäller det enskilda uppdraget utan det appliceras även på 
revisorns hela yrkesverksamhet.62  
 

3.2 Revisionens funktion 
Revision innebär att en revisor genomför en granskning av en klients ekonomiska rapporter och 
dess förvaltning63. Granskningen skall resultera i ett yttrande i antingen en revisionsberättelse 
eller i ett så kallat revisionsyttrande64. En revisionsberättelse skall ges om företaget är ett 
aktiebolag samt i vissa fall även för stiftelser och ekonomiska föreningar65. I detta yttrande skall 
det framgå om det granskade materialet ger en rättvisande bild av det som ligger bakom 
rapporterna och om dessa har upprättats i enlighet med lagar och rekommendationer. Vidare skall 
det i yttrandet framgå om ledningen i företaget har skött sina uppdrag och de åtaganden som 
finns.66 Om en revisionsberättelse görs skall denna även innehålla ett konstaterande om att 
”revisionen planerats och genomförts för att revisorn med hög men inte absolut säkerhet skall 
försäkra sig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter”67. 
 
Själva revisionen skall tillfredsställa det övervakningsbehov som finns hos ägarna och övriga 
intressenter i samhället, då företagens ledning sällan själva tagit den ekonomiska risken för 

                                                 
59 http://www.far.se/  2006-11-17, kl. 09.00 
60 Revision - En praktisk beskrivning s 110 
61 http://www.far.se/info.asp?id=6&choice=info 2006-11-09, kl. 13.00 
62 Diamant s 54 
63 Ibid, s 386 
64 Revision - En praktisk beskrivning s 22 
65 Aktiebolagslagen 9:28 + Lag om ekonomiska föreningar kap 8 + Stiftelselag 4:11 
66 Diamant s 386 
67 FARs samlingsvolym Del 2 2006, s 499 
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företagets verksamhet. Revisionsbegreppet förutsätter därmed att rapportering av den 
genomförda granskningen är riktad till någon annan än den granskade klienten och att det även 
föreligger en rapporteringsskyldighet.68 Revisionens funktion är därmed kopplat till skyddet för 
olika intressenter i samhället69 och dess syfte kan även sägas vara att säkra tilltron till den 
verksamhet som granskas70. De olika intressenterna i omgivningen måste nämligen kunna lita på 
den ekonomiska information som företaget lämnar om sin ekonomiska situation71, annars 
fungerar varken näringslivet eller samhället i stort bra72. Revisionens funktion kan därmed sägas 
vara att kvalitetssäkra information samt fungera som en tilltrossäkrare till den enskilda 
verksamheten och dess finansiella information73. 
 

3.3 Revisorns tankemönster 
I Öhmans licentiatuppsats diskuterar han kring en bas för revisorers tankemönster. Där resoneras 
det om att revisorns arbete är ett direkt resultat av dennes personliga tankar och handlingar, vilka 
formas av dennes referensram. Denna referensram består av bland annat tidigare upplevda objekt, 
personer, händelser och attribut.74 Med utgångspunkt i psykologin skall inte tankar och 
handlingar ses som separata funktioner utan som integrerade delar i en människas register. Dessa 
tankar och handlingar kan ske mer eller mindre medvetet men även helt automatiskt, vilket gör 
att vissa handlingar kan vara resultat av reflekterande tankeverksamhet medan andra är resultatet 
av en automatiserad vana. Den enskilda revisorns tankemönster kan vara färgat av de 
uppfattningar som råder inom revisionsteamet men även av revisionsbyrån och 
revisorsprofessionen. Att göra något tillsammans med andra ger en gemensam verklighetsbild 
och en förhållandevis hög homogenitet i uppfattningar skapas.75   
 

3.4 Revisorns oberoende 

3.4.1 Varför krav på oberoende? 
I dagens samhälle är revision en viktig men även nödvändig funktion. Revisorns mest centrala 
uppgift är som tidigare nämnts att kvalitetssäkra information för utan tillförlitlig information 
fungerar varken näringslivet och samhället i stort bra. När samhället börjar tvivla och inte litar på 
att revisorerna sköter sin uppgift så uppstår ett stort dilemma.76  
 
För att en revision skall kunna fylla sin funktion krävs det att den är auktoritativ, vilket innebär 
att revisorn i sitt uppdrag måste vara både kompetent liksom oberoende. Ledorden för revisorerna 
och god revisorssed har länge varit oberoende, objektivitet och integritet.77  
 
                                                 
68 Diamant s 386 
69 Ibid, s 386 
70 Ibid, s 19 
71 Revision - En praktisk beskrivning s 19 
72 Johansson mfl. s 11-12 
73 Revision - En praktisk beskrivning s 19 
74 Öhman s12 
75 Ibid, s 13 
76 Johansson mfl. s 11-12 
77 Ibid, s 134 
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Oberoendet ses ofta som den viktigaste förutsättningen för att revisionen skall fylla sin 
funktion78. Kravet på oberoende syftar nämligen till att försäkra den höga kvaliteten i en 
granskning genom att minska risken för externa faktorers påverkan. Dessutom kan även, genom 
lagens oberoendereglering, intressenternas och omgivningens förtroende för de ekonomiska 
rapporterna säkerställas. Oberoendekravet syftar därmed till att säkerställa att revisionen fyller 
funktionen med att tillfredsställa omgivningens övervakningsbehov och säkerställa tilliten till den 
enskilda verksamheten.79 
 

3.4.2  Vad innebär kravet på oberoende? 
Enligt Vårdal kan en definition av vad som avses med att en revisor är oberoende vara följande: 
 
”En revisor är oberoende om han vid utförandet av ett uppdrag har förmågan och viljan att göra 
sina bedömningar och fatta sina beslut på grundval av föreliggande fakta och utan att låta sig 
påverkas av andra personers vilja eller önskningar.” 80 
  
Som en första förutsättning för att revisionen skall vara meningsfull kan det utifrån ovanstående dras 
en slutsats om att revisorn måste vara faktiskt oberoende. Med faktiskt oberoende menas det att 
revisorns moral skall vara opåverkad och innebär i sig att bedömningen av oberoendet är inriktad på 
revisorns egen syn på sitt förhållningssätt till uppdraget. Då det faktiska oberoendet är en 
handlingsnorm vilken utgår från revisorns egen uppfattning om sin förmåga att vara oberoende 
räcker inte detta för att revisionen och revisorns verksamhet skall vara meningsfull. Det faktiska 
oberoende är självklart viktigast men därmed inte tillräcklig om någon utomstående tvivlar på 
revisorns oberoende.81 Kravet på oberoendet hos revisorn sträcker sig därför till att vara såväl faktisk 
som påtaglig. Detta innebär att revisorn även måste vara synbart oberoende för att denne skall 
uppfattas som oberoende och därmed tillföra trovärdighet till den granskande informationen.82 
Genom att användarna av informationen känner förtroende för revisorns granskning kan den tillit 
som eftersträvas i revisionen uppnås83. En revisor anses vara synbart oberoende när en kunnig och 
omdömesgill person, som har insikt i alla relevanta omständigheter, anser att revisorn är 
oberoende84.  
 
En vanlig uppfattning är att det faktiska oberoendet hos revisorn inte kan påverkas. Det påstås dock 
att det regelverk som finns att följa för revisorn i sitt arbete skall verka för att tillåta revisorn att vara 
oberoende om en sådan vilja finns hos denne. Regelverket skall alltså möjliggöra för revisorn att 
identifiera oberoendehoten och åtgärda dessa om denne känner att oberoendet är hotat. Reglerna 
skall därmed vara en tolkningshjälp vid den egna bedömningen av oberoendet i revisorns uppdrag. 
Samtidigt kan det ses som att reglerna dessutom tvingar revisorn att ta ställning till sitt oberoende. 
Detta genom att denne måste dokumentera sin bedömning av oberoendet i varje enskilt fall och på så 
sätt säkerställs att ett ställningstagande kring oberoendet görs hos revisorn.85 När det gäller det 
                                                 
78 Diamant s 162 
79 Ibid, s 167-168 
80 Vårdal s 90  
81 Olazabal mfl. s 69  + Johansson, Rydström mfl. s 31 
82 McDonald s 16 
83 Diamant s 164 
84 FARs samlingsvolym Del 2 2005, s 136 
85 Diamant s 165-166 
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synbara oberoendet, vilket är knutet till den bild av revisorns oberoende som omgivningen kan antas 
få, måste detta i motsats till det faktiska oberoendet stå utanför det som revisorn kan påverka. Detta 
är viktigt då omgivningens enda måttstock för att mäta kvaliteten, på revisorns arbete, är dennes 
egen bild av revisorns oberoende. Reglerna kan därmed sägas framstå som objektiva då det är endast 
om omgivningen kan observera att revisorerna lever upp till kraven som den eftersträvande nyttan 
men revisionen kan nås. En revisors oberoende kan därmed säkerställas genom att regleringen av 
revisionen både säkrar oberoendet samtidigt som den även framstår som en mekanism som verkar 
för oberoendet hos revisorn.86 
 

3.4.3 Regelverk kring oberoende 
Den svenska oberoenderegleringen innehåller två typer av regler. Den ena regleringen utgörs av 
associationsrättsliga jävsbestämmelser, där det i Aktiebolagslagen 10:16 framgår att en revisor 
inte får vara bolagsrevisor om denne är jävig enligt de där nämnda bestämmelserna. Den andra 
delen av oberoenderegleringen är de yrkesetiska reglerna, vilka har sin utgångspunkt i 
Revisorslagen (RevL) och är inriktad på revisorns agerande i sin yrkesutövning. Bland dessa 
regler, bland annat RevL 20 §, framgår det att revisorn måste vara oberoende i förhållandet till 
sin klient.87 Ett generellt förbud mot revisorns beroende hittas i RevL 25§, som säger att det är 
förbjudet att bedriva sådan sidoverksamhet som typiskt sett utgör ett hot mot oberoendet88. 
 
Det generella förbudet i 25 § RevL kompletteras med en individualiserad bedömning av 
oberoendet genom den så kallade analysmodellen i den 21 § RevL. Denna modell utgör den 
individuella delen i oberoenderegleringen. Den individualiserade funktion som analysmodellen 
står för syftar till att revisorn i det enskilda fallet skall kunna agera på ett sätt så att tilliten till 
revisionens funktion varken är eller framstår som hotad. Analysmodellen kan därmed sägas skall 
med sin försiktighetsnorm, inom sitt område, säkra revisionens funktion.89 
  

                                                 
86 Diamant s 166-167 
87 FARs samlingsvolym  Del 2 2005, s 11+ Diamant s 241  
88 FARs samlingsvolym Del 2 2005, s 12+ Diamant s 264  
89 Diamant s 264 
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3.4.3.1 Analysmodellen 90  
Ur bestämmelserna i 21 § RevL kan det utläsas att en revisor skall för varje nytt uppdrag pröva 
om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller 
självständighet. Revisorn skall avböja eller avsäga sig ett sådant uppdrag om revisorn, eller 
någon annan i den revisionsgrupp där revisorn är verksam om: 

• revisorn har ett direkt eller indirekt ekonomisk intresse i uppdragsgivarens verksamhet 
(egenintresse hot).  

• revisorn vid rådgivning, som inte utgör revisionsverksamheten, har lämnat råd i en fråga 
som till någon del omfattas av granskningsuppdraget (självgranskningshot) 

• revisorn uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt i 
någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet (partställningshot).  

• revisorn har en nära relation till uppdragsgivaren eller till någon person i dennes ledning 
      (vänskapshot) 
• revisorn utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge obehag 

(skrämselhot)  
 
Till dessa omständigheter tillkommer en generalklausul som säger att revisorn skall pröva om det 
föreligger något förhållande av annan art, än de ovanstående nämnda, som kan rubba förtroendet 
för revisorn.91 De omständigheter som nämns i 21 § hänför sig främst till revisorns relation till 
klienten och är därför relevanta i ett oberoendeperspektiv92. Föreligger någon av ovanstående 
omständigheter gäller en presumtion för att revisorn skall avstå eller avsäga sig uppdraget. Ur 
bestämmelsens andra stycke kan dock utläsas att även om omständigheterna är sådana som ovan 
behöver revisorn inte avböja eller avsäga sig uppdraget. Detta om omständigheterna är sådana i 
det aktuella fallet eller att åtgärder vidtagits så att det inte finns anledning att ifrågasätta hans 
eller hennes oberoende.93  
 
Analysmodellens två stycken gör att dess tillämpning sker i två steg. Det första steget (den så 
kallade presumtionsdelen) är att identifiera om sådana omständigheter som nämns i första stycket 
föreligger, vilket skulle innebära att presumtionen om att oberoendet är så allvarligt hotat att 
revisorn måste avsäga sig uppdraget slår till.94 Det krävs inte att oberoendet faktiskt rubbas 
(faktiskt oberoende) utan det är tillräckligt att förtroendet kan rubbas (synbart oberoende)95. 
Nästa steg är att beakta särskilda omständigheter i det enskilda fallet och vidta åtgärder så att det 
inte längre finns anledning att ifrågasätta revisorns oberoende. Skyddet för oberoendet ställs mot 
att kunna verka effektivt för klientens bästa.96 Steg två kan innebära att inga åtgärder behöver 
vidtas även om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet, förutsatt att dessa i det 
enskilda fallet är av sådan art att det inte finns anledning att ifrågasätta revisorns oberoende. I 
dessa fall måste dock revisorn dokumentera sina bedömningar av omständigheterna, eftersom det 

                                                 
90 Se bilaga 2: Analysmodellen 
91 FARs samlingsvolym Del 2 2005, s 235-236 
92 Diamant s 246 
93 Prop. 2000/01:146 s 103 
94 Diamant s 265 
95 Vägledning för revisorer, Analysmodellen s 12 
96 Diamant s 265 
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är denne som har bevisbördan för att uppdraget kan fullföljas.97  I alla situationer gäller dock att 
om revisorn finner att det finns en stark förtroenderisk, det vill säga om det finns anledning att 
misstro dennes förmåga att vilja utföra sitt uppdrag på ett opartisk och självständigt sätt, är denne 
skyldig att avsäga sig uppdraget98. Revisorn skall därmed alltid i sin bedömning kring huruvida 
denne kan behålla eller anta uppdraget utgå från hur en omdömesgill och kunnig person skulle 
bedöma situationen99. 
 
Genom analysmodellens införande har revisorerna fått betydligt större tillit när det gäller deras 
förmåga att hantera oberoendefrågorna och samtidigt utföra arbetet med hög kvalitet. I gengälld 
ställs kravet på revisorerna att de skall dokumentera sin analys av förekommande hot mot 
opartiskheten och självständigheten, detta så att samhället i form utav Revisionsnämnden och 
domstolarna i efterhand skall kontrollera så revisorn verkligen lever upp till förtroendet.100 Kritik 
mot modellen har dock framförts, den anses svår att tillämpa samtidigt som de påstås att det 
kommer att ta lång tid innan den erforderliga praxisen kring gränsdragningen har byggts upp101.  
 

3.4.4  Åtgärder vid hotat oberoende  
De åtgärder som kan vidtas när oberoendet är hotat kan delas upp i generella och individuella 
åtgärder. De generella åtgärderna ser till den generella kvalitetsnivån inom byrån, vilket vidare 
kan leda till lägre behov av andra åtgärder vid vissa typer av hot. De individuella åtgärderna 
anses mer omfattande än de generella. Dessa åtgärder avser att bryta presumtionen i det enskilda 
uppdraget och kan delas upp i informativa, interna och externa åtgärder.102 Vilken eller vilka 
åtgärder som räcker för att bryta presumtionen beror på det hot som föreligger i den faktiska 
situationen. Ju starkare hotet är desto kraftigare åtgärder krävs. I vissa fall kan det räcka med 
interna åtgärder, medan det i andra situationer är nödvändigt att vidta något slag av extern 
kontrollåtgärd för att eliminera hotet.103  
 
I de enklare fallen kan informativa åtgärder vara tillräckliga genom att revisorn i revisorsintyg 
(analysmodellen) särskilt redogör för sitt ställningstagande i den aktuella frågan samt även 
motivet för att vidare åtgärder ej behöver vidtas104. I andra fall där förtroenderisken är större, men 
fortfarande framstår som mindre allvarlig, kan goda interna kvalitetssäkringssystem vara 
tillräckliga genom interna åtgärder där exempelvis revisorn konsulterar medarbetare utom 
revisionsgruppen105. I de fall där hotet är så starkt så de interna kontrollåtgärderna inte är 
tillräckliga bör man vidta externa åtgärder. En extern åtgärd kan vara att revisorn granskas av en 
yrkesrevisor utanför revisionsgruppen men inom byrån, eller i vissa fall även vänder sig utanför 
byrån till exempelvis sin branschorganisation. I de fall då det finns anledning att ifrågasätta 

                                                 
97 Vägledning för revisorer, Analysmodellen  s 15-16 
98 FARs samlingsvolym Del 2 2005, s 236 
99 Vägledning för revisorer, Analysmodellen  s 15 
100 FARs samlingsvolym Del 2 2005 s 235 
101 Balans nr 8-9 2003  
102 Vägledning för revisorer, Analysmodellen  s 19 
103 FARs samlingsvolym Del 2 2005, s 234-244 
104 Ibid, s 244 
105 Vägledning för revisorer, Analysmodellen s 19 
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revisorns oberoende oavsett vilka åtgärder som vidtas är revisorn alltid skyldig att avböja eller 
avsäga sig uppdraget.106 
 

3.5 Det specifika vänskapshotet  
En revisor skall avstå från ett granskningsuppdrag om det finns omständigheter som kan rubba 
förtroendet för revisorns oberoende, om inte omständigheterna är speciella eller åtgärder 
vidtagits så att oberoende inte kan ifrågasättas. En av de av lagen nämnda omständigheterna är 
när revisorn har nära personliga relationer till någon som skall granskas, detta hot mot 
oberoendet brukar kallas för vänskapshot.107 
 

3.5.1 Vad är vänskap? 
Det finns ingen uttömmande definition av vänskap108, nationalencyklopedin definierar dock 
vänskap som: 
 
”Person som (viss) annan person känner väl samt hyser tillgivenhet för och tillit till men som 
vederbörande vanl. inte är släkt med. Om person som man mest umgås med i visst 
sammanhang109.”  
 
Vänskap kan även ta formen som nära personlig relation eller ofta återkommande sociala 
kontakter110.  
 

3.5.2 När övergår vänskapen till ett hot mot oberoendet? 
Vänskapshot och ett rubbat förtroende för revisorn kan uppstå om relationen mellan revisorn och 
ledningen hos revisorsklienten, eller dess nära anhöriga111 övergår till en nära personlig relation. 
Denna nära personliga relation kan växa fram genom mångåriga vänskapsband eller ofta 
återkommande sociala kontakter.112 Denna omständighet kan medföra en risk att revisorn får en 
alltför välvillig inställning till klientens intressen113. Detta kan även innebära att revisorn 
invaggas i ett okritiskt förhållningssätt till klientens arbete. Denna omständighet brukar kallas 
vänskapshot, ett hot mot revisorns oberoende.114 Om vänskapen är mindre nära exempelvis 
grannar, privat umgänge i begränsad omfattning eller normal representation anses den ensam inte 
kunna medföra något hot mot revisorns oberoende115. 

                                                 
106 FARs samlingsvolym Del 2 2005, s 244 
107 Revision - En praktisk beskrivning s 114 
108 Vägledning för revisorer, Analysmodellen s 42 
109 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=O395825&i_history=1  2006-11-08, kl. 09.00, sökord: vänskap 
110 Vägledning för revisorer, Analysmodellen - bilaga 2 
111 Se definition 
112 Prop 2000/01:146 s 102 
113 IFAC 8:32 
114 Revision - En praktisk beskrivning s 114 
115 Vägledning för revisorer, Analysmodellen s 42 



______________________________________________________________________________ 

 21

3.5.3 Hot och åtgärder vid det specifika vänskapshotet  
Ett visst slag av vänskapshot kan uppstå då revisorn/revisionsgruppen haft samma klient under 
flertalet år, vilket kan leda till en allt för välvillig inställning från revisorn/revisionsgruppens sida 
där de invaggas i ett okritiskt förhållningssätt till det klienten gör116. Det talas om en gräns på åtta 
år för att detta hot ska aktualiseras117. Om hotet anses uppenbart väsentligt skall åtgärder 
identifieras och vidtas för att hotet skall reduceras till en acceptabel nivå118. Den effektivaste 
åtgärden i dessa fall anses vara att växla ansvarig revisor eller de granskande medarbetarna med 
jämna mellanrum. Något krav om rotation föreligger dock inte och ibland kan detta vara 
olämpligt och till och med omöjligt. När det är svårt att växla revisorer kan en annan åtgärd vara 
att koncentrera kvalitetskontrollen till dessa långvariga uppdrag, vilket innebär att en kollega går 
in och gör en bedömning baserad på den dokumentation som finns kring revisorns utförda arbete. 
En ytterligare åtgärd i dessa fall kan vara konsultation, det vill säga att revisorn vänder sig till en 
kollega när det gäller planeringen av uppdraget för få ett ytterligare perspektiv på uppdraget.119   
 

                                                 
116 Revision - En praktisk beskrivning s 114 + Vägledning för revisorer, Analysmodellen s 42 
117 Vägledning för revisorer, Analysmodellen s 13-14 + s 42 
118 IFAC 8:150 
119 Vägledning för revisorer, Analysmodellen s 42 + s 45 
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4 Empiri 
Kapitlet innehåller en sammanställning över intervjuerna med de fyra påskrivande revisorerna. 
Varje intervju presenteras enskilt för att redovisa varje revisors syn och förhållningssätt till 
problematiken kring det specifika vänskapshotet. Presentationen över varje intervju är uppdelad 
i ämnesområdena bakgrund, motverkande av det specifika vänskaphotet samt åtgärder vid 
uppkommet specifikt vänskapshot. Slutligen presenteras en tabell för att åskådliggöra 
respondenternas förhållande till det lilla ägarledda bolaget. Samtliga respondenter presenteras 
med fingerade namn. 
 

4.1 Intervju 1 
Intervju med påskrivande revisor Anna, verksam på Öhrlings PWC i Örebro bland cirka 60 andra 
medarbetare.  
 
Bakgrund 
Anna har arbetat sedan 1993 som påskrivande revisor. Sedan 1984 har Anna arbetat med små 
ägarledda bolag och ett 20-tal av dessa samarbeten har pågått en längre tid än åtta år.  
 
Anna anser att det är möjligt att vara 100 procent oberoende i ett granskningsuppdrag. För Anna 
innebär oberoendet att hon kan känna sig bekväm i frågor, att hon kan säga vad hon tycker samt 
att hon själv upplever att hon verkligen följer de lagar och regler som finns kring revision. Att 
vara oberoende för Anna innebär dessutom att omgivningen skall uppfatta henne som oberoende, 
vilket hon anser är jätteviktigt.  
 
För Anna innebär en personlig relation med ett litet ägarlett bolag att klienten känner och kan lita 
på sin revisor. Anna anser att den personliga relationen med ett litet ägarlett bolag innebär att 
revisorn blir något av dennes psykolog där denne skall kunna tala om vad som helst med 
revisorn, både av personlig- och affärsmässigkaraktär. Det lilla ägarledda bolaget skall kunna 
känna sig personlig och säker på att informationen stannar hos revisorn. ”Om de små bolagen vet 
man väldigt mycket, mycket om dem och deras privatliv”. En nära personlig relation med ett litet 
ägarlett bolag innebär för Anna att revisorn blir för snäll och att ”saker som egentligen inte är ok 
därmed blir ok”. Vidare anser Anna att sådana nära personliga relationer med ett litet ägarlett 
bolag sällan uppkommer.  
 
Motverkande av det specifika vänskapshotet 
Anna har en tydlig gränsdragning för sin relation till det lilla ägarledda bolaget. Den innebär att 
relationen aldrig får och därmed heller aldrig kan bli en nära personlig relation genom att hon 
aldrig lämnar ut sitt privatliv till sin klient; ”jag känner dem men de känner inte mig, jag pratar 
aldrig med dem om mina grejer”. Anna påpekar dock att ”de uppfattar nog mig som att de är 
väldigt nära mig men jag känner mig inte nära dem”. Gränsdragningen innebär även att mötena 
med det lilla ägarledda bolaget sker på hennes arbetsplats, inte på klientens, då mötet där kan bli 
för personligt eftersom om dennes kontor i dessa fall inte ovanligtvis ligger i den privata 
bostaden. Anna påpekar en tydlig skillnad och försöker hålla isär ”revisor Anna” i 
arbetssituationer och ”privatpersonen Anna” på fritiden, för henne skulle dessa roller vara jobbiga 
att kombinera. Däremot anser Anna att om en klient som hon haft i mer än åtta år behöver hjälp 
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så är det klart att denne får det även om det kan inkräkta på privatpersonen Annas tid. Av den 
anledningen har Anna alltid sin mobil påslagen, hon anser att det handlar om att revisorn alltid 
skall finnas till hand för sin klient om det är möjligt, det tillhör yrket. På det sätt Anna arbetar, 
tycker hon inte att det är svårt att sätta en gräns för hur relationen till det lilla ägarledda bolaget 
ska se ut.   
 
Anna anser inte att det är vanligt att det specifika vänskapshotet uppstår mellan revisorn och ett 
litet ägarlett bolag. Hon menar att revisorn ofta arbetar med många olika bolag av denna storlek 
samtidigt och att det därmed är svårt och jobbigt för revisorn att bli så nära med dessa. Vidare 
berättar Anna att hon inte anser sig ha haft någon erfarenhet av någon situation där det specifika 
vänskaphotet har uppstått mellan henne och ett litet ägarlett bolag. Situationen är hon dock väl 
medveten om att den kan uppstå och hon förebygger detta genom sin tydliga gränsdragning med 
en klar distans till det lilla ägarledda bolaget. Om det blir någon diskussion kring hennes 
bedömningar och att den anses vara felaktig från klientens sida, påvisar Anna möjligheten för 
klienten att byta revisor. Anna påstår att utifrån detta känner hennes klienter att distansen är så 
tydlig att det inte är lönt att försöka komma henne inpå livet och bli nära, ”man kan ju ändå 
skratta och flamsa åt en del saker tillsammans”.  Anna är medveten om att andra revisorer arbetar 
på andra sätt och är mer nära sina klienter. Hon anser dock att detta kan göra att omgivningen 
kan uppfatta dem som jäviga även om de själva inte anser sig vara det och att detta därmed är ett 
stort problem.  
 
Åtgärder vid uppkommet specifikt vänskapshot 
För att säkerställa oberoendet vid det specifika vänskapshotets uppkomst mellan revisorn och det 
lilla ägarledda bolaget anser Anna att den enda åtgärden är att avsäga sig uppdraget och hänvisa 
till någon annan. Detta menar Anna inte är någon större svårighet vad gäller små ägarledda bolag 
då en förlust av ett sådant bolag inte är av någon avgörande betydelse, ”jag klarar mig ändå det 
finns ju annat att göra”.  Anna vet att andra åtgärder används som till exempel ”second opinion”, 
vilket innebär att en annan revisionsbyrå går in och gör en ytterligare bedömning, men att detta är 
ovanligt på små bolag eftersom det är dyrt. Konsultation med en kollega anser hon endast 
används i sakfrågor och inte för att säkerställa oberoendet. Något som Anna dock anser används 
för att säkerställa oberoendet i dessa situationer och när det gäller små bolag är dokumentation av 
hotet i analysmodellen. Detta innebär att ”revisorn dokumenterar sitt oberoende genom att skriva 
ned att denne anser sig själv vara oberoende på grund av att det är en liten kund eller dylikt”. 
Anna anser dock att det inte går att dokumentera bort hotet mot oberoendet, att det inte går att 
vara revisor om relationen är för vänskaplig för ”det är ju lite hur omgivningen uppfattar en 
också”. Trots att Anna inte anser att detta är en giltig åtgärd för att säkerställa oberoendet så 
berättar hon att det finns revisorer som gör det och som anser att denne kan vara en oberoende 
revisor i vännernas bolag bara de inte talar om arbetsrelaterade ämnen på fritiden.  
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Förhållandet till det lilla ägarledda bolaget - Var går din gräns? 
 
 

  
Tackar du ja till 
erbjudandet? 

Skulle du själv 
erbjuda? 

Öl efter jobbet?  Ja Ja 
Öl en lördagskväll?  Ja* Nej 
Restaurang med respektive?  Ja** Nej 
Hembjuden på familjemiddag?  Nej Nej 
Arrangemang företagsprepresentation?  Ja Ja*** 
Arrangemang med privat köpta biljetter?  Nej Nej 
Tackgåva av betydligt värde?   Nej**** Nej 
Årlig föedelsedagsgåva av betydligt värde?  Nej**** Nej 
    
* Ej lika gärna, vill ej göra dem obekväma när hon gjort något speciellt för dem.   
** Endast i speciella sammanhang, till expempel julfest med övrig personal som också har respektive med sig.   
*** Öhrlings har olika företagsdagar.    
**** Granskar att klienterna gör rätt och de får ej ge bort för dyra gåvor, blir dumt att själv ta emot sådana då. 
 
 

4.2 Intervju 2  
Intervju med påskrivande revisor Bengt, verksam på KPMG i Karlskoga bland cirka 15 andra 
medarbetare.  
 
Bakgrund 
Bengt har arbetat i 11-12 år som påskrivande revisor. Bland sina klienter har han runt 45 små 
ägarledda bolag som han har arbetat som påskrivande revisor för i fler än åtta år.  
 
Bengt anser att det är möjligt att vara 100 procent oberoende i ett granskningsuppdrag men att 
detta kan vara lättare för honom på KMPG än de revisorer som arbetar på en liten privat 
revisionsbyrå på en liten ort. Bengt menar att det är lättare för honom att påpeka något till 
klienten om detta ligger på gränsen till vad som anses godkänt då han har en personlig ekonomisk 
trygghet genom sin anställning på en stor revisionsfirma. Att tappa en kund hotar inte KPMG:s 
verksamhet eller Bengts privata ekonomi, däremot menar Bengt att detta kan ha mycket större 
påföljder för den lilla privata revisionsbyrån på den lilla orten. Den lilla byrån vill därför inte 
tappa någon kund och heller inte att negativa rykten sprids på byn och därför kan det, enligt 
Bengt, vara svårare för dessa revisorer att vara 100 procent oberoende. Att vara oberoende för 
Bengt innebär att ingen tvekan skall finnas när det hos klienten upptäcks felaktigheter som borde 
anmälas, leda till en oren revisionsberättelse eller dylikt. ”Om jag tvekar att göra detta på grund 
av att det handlar om en god vän så är jag ej oberoende, det handlar om min egen känsla”. 
Bengt påpekar även att omgivningens syn på revisorns oberoende är av stor vikt och att vara 
oberoende ur deras synvinkel är något mycket svårare. Bengt menar att ibland kan det ur 
omgivningens synvinkel se värre ut än vad det är när till exempel ”om du går på golfbanan med 
en kund och du råkar göra det när du möter en person och så är det alltid den kunden som du 
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går med, men i själva verket så har jag varit ute med 20 kunder under en månads tid, men just 
när jag träffar fel person så är jag med samma klient”. Detta menar Bengt kan se ut som om han 
och just denna klient alltid aktiverar tillsammans, fast det egentligen är jämnt fördelat mellan 
hans klienter.  Bengt tror dock att eftersom han arbetar på en mindre ort så är det lättare för 
honom att klara av denna problematik med tredje parts syn på hans oberoende. Han tror nämligen 
att om någon misstro finns mot honom så kommer det till hans kännedom förr eller senare på 
grund av ortens storlek.  
 
Bengt skiljer på jobbrelaterade relationer och privatrelaterade relationer. För Bengt innebär en 
personlig relation med ett litet ägarlett bolag att den är jobbrelaterad och att de anlitat honom på 
grund av att han gör ett bra jobb. En nära personlig relation för Bengt innebär att relationen med 
det lilla ägarledda bolaget även har blivit privatrelaterad. Med privatrelaterad menar Bengt att 
han inte bara träffar sina klienter på arbetet utan även på fritiden i privata sammanhang. Den nära 
personliga relationen kan uppstå om make/maka och barn börjar blandas in och om fritiden 
berörs av kunderna genom gemensamma privata aktiviteter. Bengt anser att personligheten har 
stor betydelse för om nära personliga relationer uppstår med ett litet ägarlett bolag efter flertalet 
år av samarbete, ”ju närmare relation man har ju svårare tror jag att det är att gå på, men för 
vissa kan det ju vara tvärtom”. Vidare tror Bengt att den miljö revisorn verkar i även spelar in, 
”för mig har det aldrig varit något problem då jag har flyttat mycket och när jag jobbat klart 
åker jag hem och stöter inte på mina klienter på kvällar och helger”.  
 
Motverkande av det specifika vänskapshotet 
Bengt känner inte att det är svårt att sätta en egen gräns för sin relation med det lilla ägarledda 
bolaget. Genom att hålla klienterna borta från den privata fritidsdelen med familjeinblandning 
samt privata fritidsaktiviteter försöker han därmed inte skapa några nära personliga relationer. 
Vidare anser Bengt  att genom ett tacka nej till vissa personliga aktiviteter/inbjudningar och inte 
försätta sig i personliga situationer samt att föra en öppen diskussion med klienten om detta 
problem kan det specifika vänskapshotet undvikas. Bengt berättar även att hans familj är 
välinförstådda med tystnadsplikten i hans arbete men han har hittills inte behövt styra deras 
relationer på grund av hur tredje man kan uppfatta det. Den svåraste gränsdragningen tycker 
nämligen Bengt ligger i var den tredje parten, det vill säga omgivningen, drar sina gränser för 
hans oberoende. Bengt jobbar därför mycket med att dokumentera med vem och hur ofta han 
utfört jobbrelaterade fritidsaktiviteter. Denna dokumentation är även viktigt för Bengts egen del 
då han känner att han vill ha kontroll och för sig själv kunna bevisa att han verkligen är 
oberoende samt kunna stoppa hörsägen. 
 
Bengt anser att den nära personliga relationen till ett litet ägarlett bolag kan uppstå och därmed 
även det specifika vänskapshotet om revisorer börja blanda in alla medel för att vinna uppdrag, 
vilket också förekommer. ”Försäljarrevisorn säljer ju både på dagen och natten och försöker 
hela tiden att hålla alla varma”. Bengt försöker istället att sälja in sig själv genom att göra ett bra 
arbete och hoppas på att detta skall spridas vidare och genera nya uppdrag. Vidare berättar Bengt 
att han aldrig haft en nära personlig relation med ett litet ägarlett bolag och säger sig själv aldrig 
ha hamnat i en situation då det specifika vänskapshotet uppstått. Han understryker dock att det 
finns en möjlighet att tredje man kan ha uppfattat hans oberoende som hotat på grund av att han 
arbetat i fler än åtta år med ett och samma litet ägarlett bolag. Bengt försöker ständigt komma 
kring detta problem genom en noga dokumentation för att kunna upptäcka tecken på denna 
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företeelse samt för att kunna motverka att detta hot aldrig skall uppstå. I allmänhet är Bengt 
medveten om att vänskapshot mycket väl kan uppstå efter ett långvarigt samarbete med ett litet 
ägarlett bolag, han belyser även vikten av att ha en kontinuerlig kommunikation med det lilla 
ägarledda bolaget för att kunna stämma av deras relation. 
 
Åtgärder vid uppkommet specifikt vänskapshot 
Bengt skriver som standard alltid i analysmodellen att det ur tredje mans perspektiv kan finnas ett 
vänskapshot, eftersom han arbetat mer än åtta år med ett och samma litet ägarlett bolag. ”Där 
står det att det kan ses som ett vänskapshot, sedan förklarar jag att det har varit samma ägare av 
bolaget och jag har varit revisor i 10-12 år eller så men att jag kan konstatera att vi inte träffas 
på fritiden, vi har inga aktiviteter utom jobbet och en harang som är standard att jag jobbar på 
KPMG och ett tappat uppdrag är inte så stor grej”. För att kunna säkerställa oberoendet vid det 
specifika vänskapshotets uppkomst mellan revisorn och det lilla ägarledda bolaget anser Bengt att 
det är viktigt att han kontinuerligt har dokumenterat sina aktiviteter med klienterna för att kunna 
upptäcka om något vänskapshot uppstått. De åtgärder Bengt anser är lämpliga att använda när det 
specifika vänskapshotet uppstått är först och främst att stämma av situationen med en erfaren 
kollega. Om kollegan finner att det finns hot och därmed ett problem i relationen så bör åtgärder 
sättas in. Dessa åtgärder kan till exempel vara att tala med det lilla ägarledda bolaget om att de 
måste dra ned på sina gemensamma aktiviteter. Om hotet ändå består och problemet därmed inte 
går att lösa anser Bengt att alternativ två är att erbjuda det lilla ägarledda bolaget någon annan 
som påskrivande revisor från kontoret.  
 
Bengt anser sig själv aldrig har upplevt att det specifika vänskapshotet uppstått med ett litet 
ägarlett bolag, han har därmed heller aldrig behövt vidta någon av ovanstående nämnda åtgärder.  
 
Förhållandet till det lilla ägarledda bolaget - Var går din gräns? 
 
 

  
Tackar du ja till 
erbjudandet? 

Skulle du själv 
erbjuda? 

Öl efter jobbet?  Ja* Ja** 
Öl en lördagskväll?  Ja*** Nej 
Restaurang med respektive?  Ja*** Ja*** 
Hembjuden på familjemiddag?  Nej Nej 
Arrangemang företagsprepresentation?  Ja Ja 
Arrangemang med privat köpta biljetter?  Ja**** Nej  
Tackgåva av betydligt värde?   Nej Nej 
Årlig föedelsedagsgåva av betydligt värde?  Nej Nej 
    
* Spontant någon gång, ej regelbundet.    
** Behövs för att skapa personlig relation, men få ej bli återkommande då uppstår risk för nära personlig relation. 
*** Endast om det är jobbrelaterat eller väldigt speciella situationer som kräver mer 
avslappnat angreppssätt.                 
**** Om biljett är av mindre värde.    
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4.3  Intervju 3  
Intervju med påskrivande revisor Carin, verksam på Öhrlings PWC i Örebro bland cirka 60 andra 
medarbetare.  
 
Bakgrund 
Carin har arbetat som påskrivande revisor sedan 1991. Bland de 160 små ägarledda bolagen som 
hon arbetar med idag är det 21 stycken som Karin samarbetat med i fler än åtta år. 
 
Carin anser det möjligt att vara 100 procent oberoende i ett granskningsuppdrag. Vidare anser 
hon att det måste finnas en förutsättning till att en revisor kan vara 100 procent oberoende i ett 
uppdrag annars kan denne inte vara revisor. Att vara oberoende för Carin innebär ”att inte avvika 
från etik och moral och vad som är laglig rätt”.  
 
Carin säger sig ha stort intresse för andra människor och att hon i tidigt skede med en ny klient 
berättar för denne på ett personligt sätt om sig själv och sin familj. Detta gör hon i förhoppning 
om att klienten får ett ökat förtroende för henne när de vet vem hon är och att deras samarbete 
därmed kan bli bättre. För Carin är en personlig relation, utöver den ömsesidiga kännedomen om 
varandra, att hon och det lilla ägarledda bolaget har ett nära förtroende för varandra, mer eller 
mindre en personlig kemi och att de förstår varandra bra. Carin definierar en nära personlig 
relation med ett litet ägarlett bolag som ”när man vill umgås utanför affärsrelationen och vi har 
inte bara jobbet att prata om”.  
 
Carin förklarar att hennes intresse för människor och relationer kanske kan göra att hon är 
annorlunda jämfört med många andra revisorer i sin relation till sina klienter. ”Folk brukar säga; 
du är inte som en revisor.  Vi är alla olika, jag på mitt sätt är väldigt intresserad av annat än 
specifika redovisnings- och revisionsfrågor”.  Carin tror inte att det är vanligt att nära personliga 
relationer med ett litet ägarlett bolag uppstår men berättar dock att hon själv har ett antal nära 
personliga relationer med små ägarledda bolag. Dessutom umgås hon med några av sina klienter 
på fritiden och har därmed även en privatrelation med dessa, vilka dock är undantagsfall. 
 
Motverkande av det specifika vänskapshotet  
Carins gräns när det gäller relationen till det lilla ägarledda bolaget är att generellt inte umgås 
med dem på fritiden. Vidare belyser hon sin tystnadsplikt som revisor vilket innebär att hon även 
i de nära relationerna, som ofta innebär mycket privata samtal, ”absolut inte sitter och skvallrar 
eller gör något avslöjande om någon”. I de relationer som innebär umgänge på fritiden är hon 
noga med att tydligt avgränsa och sätta klara roller för klienten; ”nu är det arbete och nu är det 
fritid, den avgränsningen måste man göra från början”.  
 
Carin anser att det är lätt att ett vänskapshot uppstår med ett litet ägarlett bolag om de är vänner 
från början och därmed har en befintlig nära relation redan från start. Hon anser att det är mindre 
risk att en nära personlig relation med ett litet ägarlett bolag leder till att det specifika 
vänskapshotet uppstår om denna relation har utvecklats med tiden de samarbetat. Hon menar att 
det lilla ägarledda bolaget i den senare situationen ser henne som revisor först och främst och 
rollerna därmed är tydliga från början. Även om Carin säger sig själv aldrig har varit med om att 
det specifika vänskapshotet uppstått är hon dock medveten om att det kan uppstå i dessa nära 
personliga relationer. Därför arbetar hon med att årligen upprätta analysmodellen och stämma av 
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att relationen är inom ramen för det tillåtna. Denna oberoende prövning anser Carin är viktig för 
henne att årligen göra, dels för att se att inget som påverkar hennes oberoende har inträffat under 
året men även på grund av att hon har nära relationer med vissa små ägarledda bolag och att hon 
umgås med vissa av dem på fritiden.  
 
Carin påpekar i allmänhet att det är viktigt att den uppsatta policy som finns att följa på Öhrlings, 
angående de moraliska och etiska reglerna, måste eftersträvas i varje uppdrag. ”Ofta kanske inte 
vänskapshotet uppstår när våra byråer har så starka policys kring vilka klienter man får ta och 
inte och lagstadgat får man inte ta ända till svågrar”. 
 
Åtgärder vid uppkommet specifikt vänskapshot 
Carin använder årligen analysmodellen till att som nämnts tidigare testa om hot föreligger men 
även för att dokumentera varför hennes oberoende inte är hotat. 
 
För att säkerställa oberoendet vid det specifika vänskapshotets uppkomst mellan revisorn och det 
lilla ägarledda bolaget anser Carin att en hänvisning av klienten till en annan revisor på byrån 
skall göras. Det är viktigt att denna hänvisning görs på ett så smidigt sätt som möjligt för det lilla 
ägarledda bolaget, vilket kan göras genom att till exempel låta assistenten vara kvar i uppdraget, 
så att bytet av påskrivande revisor inte känns lika mycket för klienten. Carin anser att denna 
åtgärd även bör tas när relationen känns obekväm även om ett hot inte har uppstått, ”obekväma 
situationer, det är något som man tar med sig hem och det försöker jag att undvika för det är inte 
kul”. Carin säger sig själv aldrig ha har hamnat i en situation då det specifika vänskapshotet 
uppstått och där med aldrig behövt avsäga sig ett uppdrag på grund av denna situation.  
 
Förhållandet till det lilla ägarledda bolaget - Var går din gräns? 
 

  
Tackar du ja till 
erbjudandet? 

Skulle du själv 
erbjuda? 

Öl efter jobbet?  Ja Ja* 
Öl en lördagskväll?  Ja Nej 
Restaurang med respektive?  Ja Ja** 
Hembjuden på familjemiddag?  Nej Nej 
Arrangemang företagsrepresentation?  Ja*** Ja 
Arrangemang med privat köpta biljetter?  Nej**** Nej 
Tackgåva av betydligt värde?   Nej Nej 
Årlig födelsedagsgåva av betydligt värde?  Nej Nej 
    
* Representation.    
**Men inte i egenskap av revisor    
***Ej för påkostat.    
**** Det är en muta.    
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4.4  Intervju 4 
Intervju med påskrivande revisor Dag, verksam på KPMG i Örebro bland cirka 38 andra 
medarbetare.  
 
Bakgrund 
Dag har arbetat sedan 1981 som påskrivande revisor. För tillfället arbetar Dag med cirka trettio 
små ägarledda bolag, där samarbetet har pågått en längre tid än åtta år.  
 
Dag anser det möjligt att vara 100 procent oberoende i ett granskningsuppdrag. Han menar dock 
att vissa revisorer kanske tänjer på någon procent hit och dit, men han anser att en revisor borde 
ha sådan insikt att denne avsäger sig uppdraget om denne inte känner att den kan vara 100 
procent oberoende. Att vara oberoende för Dag innebär att ”man inte påverkas av kunden på 
något sätt och att man själv kan bestämma vad man skall göra och inte och på vilket sätt man 
skall göra det”.  
 
För Dag innebär att ha en personlig relation med ett litet ägarlett bolag att han och det lilla 
ägarledda bolaget har en god kontakt såväl yrkesmässigt som socialt. Denna personliga relation 
blir en nära personlig relation när ett ytterligare steg tas i form av att familjeangelägenheter 
kommer in i bilden och andra roller än yrkesrollen uppstår.  
 
Dag anser att det är en naturlig del av vardagen som revisor att besöka det lilla ägarledda bolaget 
och därmed träffa så väl företagarkontakten som dess verksamma familjemedlemmar. På så sätt 
blir en revisor informerad om det lilla ägarledda bolagets värld och per automatik blir denne och 
det lilla ägarledda bolaget väldigt nära varandra. Dag anser att ”det är en viktig del i 
kommunikationen att jag lär känna kunden och att kunden lär känna mig, kommunikationen blir 
mer öppen och enkel då”. Av denna anledning finns i kommunikationen mellan Dag och det lilla 
ägarledda bolaget sociala samtal kring båda parters privata liv. Dag anser att han och det lilla 
ägarledda bolaget på så sätt blir nära, vilket underlättar hans arbete samtidigt som en nära 
personlig relation inte uppstår då han inte blandar in familjen och privatlivet fysiskt. Dag menar 
att per automatik blir han nära det lilla ägarledda bolaget men anser inte att en nära personlig 
relation uppstår för det. 
  
Motverkande av det specifika vänskapshotet  
Dag känner inte att han har svårt att sätta en gräns för hur personlig han får bli med det lilla 
ägarledda bolaget och därmed motverka att det specifika vänskapshotet uppstår. Den gräns Dag 
använder sig av är ”att aldrig släppa på yrkesrollen, börjar man gå in på familjerelationer och 
umgås med dem själv så har man gått för långt”. Vidare anser Dag att det är viktigt att själv veta 
hur yrkesrollerna ser ut för att kunna bedöma var gränsen går i den enskilda situationen. Dag 
belyser även vikten av att kunna hålla yrkesetiken och inte släppa kvalitetskravet. ”Jag har aldrig 
tummat på att tala om tydligt och klart att så här får du inte göra och det här är inte tillåtet.” I 
allmänhet tror Dag att det är en vanlig återkommande situation att det specifika vänskapshotet 
uppstår när en revisor samarbetat i fler än åtta år med ett och samma litet ägarlett bolag. ”Det 
borde definitivt vara vanligt efter åtta år, det kommer nog tidigare också.”  
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Åtgärder vid uppkommet specifikt vänskapshot 
Dag har tidigare haft erfarenhet av att det specifika vänskapshotet uppstått med ett litet ägarlett 
bolag. Detta inträffade för många år sedan då han arbetade på en mindre ort där han per 
automatik blev mycket mer nära sina klienter eftersom dessa var stationerade på samma ort. Nu 
liksom då var Dag väl medveten om att det specifika vänskapshotet kunde uppstå, men på den 
tiden var inte regelverket kring denna problematik lika reglerat och nedtecknat som idag och det 
var därför inte aktuellt att avsäga sig uppdragen. I och med att Dag  flyttade innan regelverket 
ändrades så behövde han aldrig avsäga sig uppdragen och har därmed aldrig avsagt sig ett 
granskningsuppdrag med ett litet ägarlett bolag på grund av det specifika vänskapshotets 
uppkomst. Avseende regelverket förändring anser Dag att ”på något sätt har man gått lite för 
långt, jag har varit påskrivande sedan 1981 och om man tittar på de krav som ställs och framför 
allt efter Enronaffären i USA, så har man ju fått skrämselhicka på alla områden för att revisorn 
ansvarar snart för precis allt och är det någon som det är skottpengar på så är det revisorn idag, 
men vi har ju inget annat att göra än att rätta oss efter regelverket”. 
 
Om Dag idag skulle hamna i den situationen att det specifika vänskapshotet uppstår så skulle Dag 
först och främst rannsaka sig själv. Steg två anser Dag vore att klargöra sakläget för sin klient, att 
han inte kommer att kunna sitta kvar som påskrivande revisor på grund av deras vänskapsband, 
men att vänskapen kan fortsätta att bestå. Dag skulle därmed lägga över huvudansvaret på en 
kollega och eventuellt sitta kvar på en lägre nivå, alternativt inte alls. ”Att slussa in en kollega är 
inget problem  på grund av att här på byrån är vi ändå så många.” Alternativet som Dag ser, om 
han inte skulle avsäga sig uppdraget, vore att avsluta vänskapen istället och ”det tror jag inte är 
bra på något sätt för att det är inte bra för mig och förhoppningsvis skulle kunden inte tycka att 
det var så trevligt om man säger att nu kan vi inte jobba så här längre utan vi måste sära på 
oss”. 
 
Förhållandet till det lilla ägarledda bolaget - Var går din gräns? 
 
 

  
Tackar du ja till 
erbjudandet? 

Skulle du själv 
erbjuda? 

Öl efter jobbet?  Ja* Nej 
Öl en lördagskväll?  Nej Nej 
Restaurang med respektive?  Nej** Nej 
Hembjuden på familjemiddag?  Nej Nej 
Arrangemang företagsprepresentation?  Ja*** Ja*** 
Arrangemang med privat köpta biljetter?  Nej Nej**** 
Tackgåva av betydligt värde?   Nej Nej 
Årlig föedelsedagsgåva av betydligt värde?  Nej  Nej 
    
* Om det är kopplat till arbetet     
** Respektive har ej med mitt arbete att göra    
*** Ej alltför ofta    
**** Då har det inte med företaget att göra längre    
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5 Analys  
I detta kapitel ställer författarna teori mot empiri för att analysera och tolka fram samband och 
skillnader mellan dessa utifrån syftet. I avsnittet bakgrund analyseras revisorernas syn på 
oberoendet. I de näst följande avsnitten analyseras det sökta förebyggande arbetet mot det 
specifika vänskapshotet samt de åtgärder som kan tänkas användas vid uppkommet specifikt 
vänskapshot. 
        
Bakgrund - revisorns oberoende 
För att revisionen skall kunna fylla sin funktion påstår teorin kring kravet på en oberoende 
revisor att en revisor måste vara oberoende i sitt uppdrag, såväl faktiskt som synbart. Trots att 
samtliga respondenter anser att det är möjligt att vara 100 procent oberoende i ett uppdrag är det 
endast två av dessa som inkluderar det synbara oberoendet i sin definition av att vara oberoende. 
 
Utifrån detta kan en frågeställning uppstå kring hur de revisorer som exkluderar det synbara 
oberoendet i sin definition av oberoende ändå kan uppge att de är helt oberoende. Teorin påstår 
att det synbara oberoendet inte skall kunna påverkas av revisorn och kanske kan detta vara 
förklaringen till att dessa revisorer ändå tycker att de är 100 procent oberoende då de utgår ifrån 
vad de faktiskt kan påverka, det vill säga deras faktiska oberoende och inkluderar enbart detta i 
sitt svar. En annan tolkning kan vara att dessa revisorer saknar medvetenhet eller kunskap om det 
synbara oberoendet och därmed inte reflekterar över detta som en del i sitt eget oberoende. 
Utifrån ovanstående ställs då frågan om dessa revisorer ändå skulle svara att det är möjligt att 
vara 100 procent oberoende även när det synbara oberoendet inkluderas. Om det istället är så att 
dessa revisorer saknar kunskap eller medvetenhet om det synbara oberoendet och därmed inte 
inkluderar det i sitt eget oberoende, så kanske de heller inte kan sträva efter det synbara 
oberoendet i sitt eget arbete och utifrån teorin kan de därmed inte vara fullständigt oberoende.  
 
Motverkande av det specifika vänskapshotet 
Enligt Öhmans teorier kan den enskilda revisorns tankemönster vara färgat av de uppfattningar 
som råder på revisionsbyrån. Ur denna teori kan det även tolkas att samarbetet på en 
revisionsbyrås kontor kan skapa en gemensam verklighetsbild och en förhållandevis hög 
homogenitet i uppfattningar bland de anställda. Om dessa påståenden stämmer in på verkligheten 
torde byrån och samarbetet där påverkat hur revisorerna arbetar för att motverka det specifika 
vänskapshotet. Det tycks dock inte kunna urskiljas något stöd i denna studie till att dessa 
påståenden i teorin skulle stämma med verkligheten. Samtliga respondenter arbetar nämligen på 
stora revisionsbyråer och ändå finns stora skillnader i hur revisorn förhåller sig till klienten, hur 
nära och personlig revisorn tillåter sig själv bli med det lilla ägarledda bolaget. I empirin kan det 
dock urskiljas att en strävan efter homogenitet i uppfattningar bland anställda finns, då 
respondenten Carin belyser vikten av att följa den uppsatta policyn på byrån, avseende relationer 
med klienter. 
 
I teorin kring revisorns tankemönster resoneras det kring att revisorns arbete är ett direkt resultat 
av dennes personliga tankar och handlingar, vilka formas av dennes referensram. Detta tycks 
stämma väl in på empirin då personligheten, istället för byråns anda, verkar ha stor betydelse 
avseende hur personlig revisorerna blir med det lilla ägarledda bolaget. Två av revisorerna, Carin 
och Dag, delar nämligen gärna med sig av sitt privatliv i affärsmötena med det lilla 
ägarleddabolaget och ser det som en förutsättning för ett bra samarbete. En av de andra 
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revisorerna, Anna, har däremot en tydlig gräns där hon väljer att inte tala med det lilla ägarledda 
bolaget om familjeangelägenheter för att undvika att det för henne blir en nära personlig relation. 
Detta skulle kunna ses som en del i hennes arbete att motverka det specifika vänskapshotets 
uppkomst. 
 
Utifrån empirin kan det vidare tolkas att revisorns personlighet även verkar ha betydelse 
avseende definitionen av nära personliga relationer samt om dessa tillåts med det lilla ägarledda 
bolaget. Detta antagande kan grundas på respondenternas skilda definitioner och 
ställningstagande kring nära personliga relationer. Enligt teorin kring det specifika vänskapshotet 
kan nära personliga relationer leda till ett rubbat förtroende för revisorn och att ett vänskapshot 
kan uppstå. Samtliga revisorer var väl medvetna om att det specifika vänskapshotet kunde uppstå 
om, som teorin påstår, ett samarbete pågått under fler än åtta år samt om en nära personlig 
relation uppstått med det lilla ägarledda bolaget. Av denna anledning kan en tolkning vara att 
några av revisorerna kan ses motverka det specifika vänskapshotet genom att arbeta med en 
tydlig gränsdragning, där nära personliga relationer inte får uppstå för att undvika att det 
specifika vänskapshotet överhuvudtaget kan uppstå.  
 
En av revisorerna, Carin, tillät dock nära personliga relationer med några av de små ägarledda 
bolagen.  På grund av detta anser hon att analysmodellen blir ett viktigt verktyg för självkontroll 
av sitt oberoende och därmed kan den ses som ett led i att motverka uppkomsten av det specifika 
vänskapshotet. Förklaringen till att just Carin har nära personliga relationer med några av sina 
klienter kan kanske bero på hennes personlighet då intresset för andra människor där fick stort 
utrymme. Det specifika vänskapshotet tycks vara subjektivt och vissa revisorer kanske därmed 
klarar av att var nära sina klienter utan att de blir påverkade av dem i sitt arbete. Teorin kring 
revisorns oberoende säger dock att kravet på att en revisor skall vara oberoende inte endast 
innebär ett faktiskt oberoende utan även synbart och en hänsyn måste därmed tas till hur 
omgivningen kan uppfatta situationen. Frågan är då hur omgivningen skall kunna uppfatta 
skillnaden mellan de revisorer som klarar av att ha nära personliga relationer utan att det egna 
oberoendet påverkas och de som inte gör det?   
 
I teorin kring det specifika vänskapshotet framgår det att den nära personliga relationen kan växa 
fram genom mångåriga vänskapsband eller ofta återkommande sociala kontakter. En av de 
intervjuade revisorerna, Bengt, tycks ta fasta på att de återkommande sociala kontakterna kan 
skapa misstro från omgivningen och dokumenterar därför alla sina företagsaktiviteter med sina 
klienter. Detta kan dock utifrån teorin till viss del ses som överambitiöst då denna säger att om 
vänskapen är mindre nära genom privat umgänge i begränsad omfattning eller normal 
representation anses den ensam inte kunna medföra något hot mot revisorns oberoende. Däremot 
kan Bengts dokumentation vara bra i avseendet synbart oberoende, där detta kan vara ett led i 
motverkandet mot det specifika vänskapshotets uppkomst, eftersom det synbara oberoendet 
enligt teorin står utanför det som revisorn kan påverka. Även om Bengt alltså inte kan påverka 
omgivningens åsikter så kan han i alla fall hålla kontroll på frekvensen av sitt 
representationsumgänge med det lilla ägarledda bolaget och se att den faller inom ramen för det 
teorin kallar normal representation. Detta kan ses som ett försök av Bengt att kontrollera hur 
omgivningen kan uppfatta honom och motverka att eventuell misstro mot hans synbara 
oberoende uppstår. 
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På grund av Bengts medvetenhet kring omgivningens betydelse för hans oberoende, kan det 
tolkas att även hans arbete med en kontinuerlig kommunikation med det lilla ägarledda bolaget 
skulle kunna vara en del av att stämma av omgivningens syn på hans oberoende samt fungera 
som ett motverkande av det specifika vänskapshotet. Detta kan ses som att Bengt kanske 
omedvetet känner av om denna kommunikation blir mer och mer vänskaplig från klientens sida 
och att han därmed använder denna information till att urskilja om det finns en risk för att även 
omgivningen uppfattar deras relation som vänskaplig. Bengt berättar även att han flyttat runt 
mycket i närområdet och jobbat mycket på annan ort än hemorten. En analys av detta skulle 
kunna vara att denna rundflyttning och detta pendlande kan ha hjälpt honom i arbetet för att 
motverka det specifika vänskapshotet i just avseendet synbart oberoende.  
 
Samtliga respondenter väljer att generellt inte umgås med det lilla ägarledda bolaget på fritiden 
eller att blanda in familjen, vilket kan tänkas vara ett vanligt förkommande sätt att motverka det 
att specifka vänskapshotet uppstår, då samtliga nämner det. En annan av revisorerna, Carin, 
umgås dock med några av de små ägarledda bolagen på sin fritid och anser ändå att hon kan vara 
oberoende eftersom hon arbetar med att sätta tydliga roller för dessa klienter, vilket kan ses som 
ett motverkande mot det specifika vänskapshotet. Att Carin umgås privat med några av de små 
ägarledda bolagen och ändå anser att hon kan vara oberoende är i enlighet med teorin kring det 
specifika vänskapshotet. Denna påstår nämligen att privat umgänge i begränsad omfattning inte 
ensam medför något hot mot revisorns oberoende. Denna begränsade omfattning torde i 
slutändan definieras av omgivningen, då det enligt teorin finns krav på att omgivningen ser 
revisorn som oberoende för revisionen skall kunna fylla sin funktion. En frågeställning kan då 
vara hur Carin skall veta var omgivningen drar sin gräns för vad de ser som ”begränsad 
omfattning”.  
 
Utifrån nedanstående sammanställning av respondenternas gränsdragning avseende relationen till 
det lilla ägarledda bolaget kan det analyseras att respondenternas arbete i att motverka det 
specifika vänskapshotet skiljer sig åt.  
 
 Tackar du ja till erbjudandet? Skulle du själv erbjuda?  
 Anna Bengt Carin Dag Anna Bengt Carin Dag 
öl efter jobbet? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 
öl en lördagskväll? Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej 
Restaurang med respektive? Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej 
Hembjuden på familjemiddag? Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
Arrangemang företagsprepresentation? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
Arrangemang med privat köpta biljetter? Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
Tackgåva av betydligt värde?  Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
Årlig föedelsedagsgåva av betydligt 
värde? Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

 
Tabellen avser att visa skillnader och likheter i hur respondenterna väljer att förhålla sig till det lilla ägarledda 
bolaget. Observera att denna sammanställning bör kompletteras med dess ursprungliga sammanhang i empirin för 
att få en rättvisande bild. 
 
 
Förklaringen till dessa spridda svar kan finnas i teorin. Ur teorin kring analysmodellen kan det 
nämligen utläsas att: genom analysmodellens införande har revisorerna fått betydligt större tillit 
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när det gäller deras förmåga att hantera oberoendefrågorna och samtidigt utföra arbetet med hög 
kvalitet. I teorin beskrivs vidare att den individualiserade funktion som analysmodellen står för 
syftar till att revisorn i det enskilda fallet skall kunna agera på ett sätt så att tilliten till revisionens 
funktion varken är eller framstår som hotad. Den spridda gränsdragningen hos respondenterna 
kan alltså, enligt ovanstående teori, delvis bero på regelverket kring analysmodellen som ger dem 
utrymme att se till det enskilda fallet samt kunna agera på individuella sätt för att försäkra sig om 
att tilliten till revisionens funktion varken är eller framstår som hotad. Då utrymme lämnas för 
individuella lösningar kan även personligheten ha betydelse för hur respondenterna väljer att dra 
sin gräns och förhålla sig till det lilla ägarledda bolaget, vilket tidigare också har nämnts. 
 
Åtgärder vid uppkommet specifikt vänskapshot 
Enligt teorin kring analysmodellen skall en revisor alltid i sin bedömning av relationen till det 
lilla ägarledda bolaget utgå från hur en omdömesgill och kunnig person skulle bedöma 
situationen. Samtliga intervjuade revisorer har haft mellan cirka 20- 45 små ägarledda bolag som 
klienter i fler än åtta år. Enligt teorin så aktualiseras det specifika vänskapshotet efter åtta år. 
Utifrån detta torde sannolikheten att det specifika vänskapshotet aktualiserats i något av fallen 
vara ganska stor. Dessutom, om samtliga säger sig själv aldrig har varit med om att det specifika 
vänskapshotet uppstått, med undantag för Dag som upplevt det innan regleringen kring denna 
problematik uppkom, så torde det specifika vänskapshotet ur omgivningens synvinkel åtminstone 
ha uppstått någon gång. Detta i och med det långvariga samarbetet vilken torde medföra att i alla 
fall någon omdömesgill person i omgivningen skulle bedöma oberoendet som hotat. Även en 
analys kan göras kring det faktum att Dag och Carin påstår att de är 100 procent oberoende, men 
inte ser till det synbara oberoendet. Utifrån detta är det inte oväntat att de dessutom påstår sig 
aldrig ha upplevt det specifika vänskapshotet eftersom de då inte kan ha vägt in att omgivningen 
någon gång kan ha uppfattat det som att det specifika vänskapshotet uppstått.  
 
Vidare kan en analys kring Carins privata umgänge med det lilla ägarledda bolaget göras. Detta 
privata umgänge skulle ur omgivningens synvinkel kunna var ett gränsfall huruvida hon är 
oberoende eller ej, då teorin kring oberoendet påstår att omgivningens enda måttstock för att mäta 
revisorns oberoende är deras egna observationer. Carin gör en dokumentation i analysmodellen 
som hon anser vara förebyggande för att kontrollera att hon är inom ramen för det godkända. 
Detta skulle dock kunna bli omedvetna åtgärder för att säkerställa oberoendet i situationer där det 
privata umgänget, enligt omgivningen, är för frekvent och hennes oberoende därmed uppfattas 
som hotat.  
 
Regelverket kring oberoendet innebär att om vänskapshot föreligger gäller en presumtion om att 
revisorns oberoende är hotat och att denne därmed måste avsäga sig uppdraget, om inte 
omständigheterna är speciella eller åtgärder vidtagits så att oberoende inte kan ifrågasättas. Två 
av revisorerna, Bengt och Carin, säger att de dokumenterar i analysmodellen varför den enskilda 
situationen inte skall ses som ett specifikt vänskapshot. Denna dokumentation kan tolkas som en i 
teorin benämnd informativ åtgärd då den tycks användas för att säkerställa det synbara oberoende 
och inte det faktiska eftersom de själv säger sig aldrig upplevt det specifika vänskapshotet. De två 
andra revisorerna, Anna och Dag, nämner inte denna dokumentation som en möjlig åtgärd för att 
säkerställa sitt oberoende vilket kan tolkas som att dessa endast utgår från sig själva och endast 
ser till det faktiska oberoendet. De missar därmed att vara mer självkritiska och se till det synbara 
oberoendet. 
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Det synbara oberoendet kan med fördel dokumenteras i analysmodellen när revisorn samarbetat 
länge med ett litet ägarlett bolag då risken för att omgivningen därmed kan se oberoendet som 
hotat är stor. Detta är i enlighet med teorin kring åtgärder som påstår att dokumentationen kan 
vara tillräcklig i många fall för att säkerställa oberoendet i de enskilda fallen och övervinna 
misstron från omgivningen. Även om respondenten Anna är väl medveten om vikten av 
omgivningens syn på henne som oberoende så kanske hon inte direkt arbetar med detta fenomen. 
En annan tolkning av detta faktum att dessa två revisorer inte nämner att ett alternativ för att 
säkerställa sitt oberoende vid uppkommet specifikt oberoendet är att dokumentera i 
analysmodellen kan vara att dessa revisorer ser på oberoendet som svart eller vitt. De anser 
kanske att om oberoendet är hotat så är det enda alternativet att avsäga sig uppdraget och de 
kanske inte känner att en dokumentation i analysmodellen kan säkerställa oberoendet.  
 
När det gäller åtgärder vid uppkommet specifikt vänskapshot verkar samtliga respondenter vara 
överens om att den bästa åtgärden är att avsäga sig uppdraget. Detta är i enlighet med teorin som 
påstår att den effektivaste åtgärden för det specifika vänskapshotet är att växla ansvarig revisor 
eller de granskande medarbetarna med jämna mellanrum. Enligt teorin är det ibland olämpligt 
och ibland omöjligt att ha ett krav på rotation, en frågeställning kan då vara om de intervjuade 
revisorerna beaktat detta då de så lättvindigt talar om att slussa vidare klienten till en annan 
kollega. Har dessa revisorer då egentligen kunden i fokus och hur denna kan uppleva situationen? 
En analys på grund av ovanstående kan vara att det kanske inte finns något krav på rotation för 
revisorer med små ägarledda bolag just för att revisorn och relationen till denne betyder så 
mycket för denna klient. Samtidigt är det inte endast klientens bästa som revisorn skall se till utan 
även omgivningen och ur detta perspektiv kanske ett krav på rotation borde föreligga för att 
motverka det specifika vänskapshotet istället för att använda det som en åtgärd när det 
uppkommit.  
 
I empirin kan det urskiljas ett annat exempel på rotation för att åtgärda det specifika 
vänskapshotet. Dag berättar att han tidigare varit i en situation som han idag skulle klassa som att 
det specifika vänskapshotet uppstått. Genom att Dag flyttade blev den indirekta effekten att Dag 
blev av med de uppdrag som idag skulle ses som ett hot mot hans oberoende och därmed kan 
flytten ses som en åtgärd mot det uppkomna hotet även om inte någon medvetenhet då fanns 
kring varken hotet eller åtgärden. 
 
Även om samtliga respondenter säger att de själva skulle använda åtgärden att avsäga sig 
uppdraget om det specifika vänskapshotet uppstår så nämner dock Bengt även alternativet att 
konsultera en kollega, vilket enligt teorin är en intern åtgärd och lämplig i dessa situationer. 
Vidare nämner Anna att möjligheten finns att använda den i teorin benämnda externa åtgärden, 
nämligen att ta in en annan revisionsbyrå som kan göra en ytterligare bedömning. Denna externa 
åtgärd anser dock Anna inte är vanligt förekommande när det gäller små ägarledda bolag då den 
är så pass kostsam.  
 
Inga andra allmänt använda exempel på åtgärder ges från respondenterna och kanske kan detta 
bero på att om det specifika vänskapshotet väl uppstått med just ett litet ägarlett bolag så kanske 
inga andra åtgärder än att avsäga sig uppdraget skulle kunna säkerställa revisorns oberoende. Det 
kan nämligen förmodas, i enighet med det Dag påstår, att relationen med det lilla ägarledda 
bolaget per automatik blir nära. Vidare uttrycker regelverket att om revisorn finner att det finns 
en stark förtroenderisk är denne skyldig att avsäga sig uppdraget. Därmed, om relationen med det 
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lilla ägarledda bolaget väl har lett till att det specifika vänskapshotet uppstått, kan det tänkas vara 
svårt att komma tillbaka till den inom ramen nära relationen som var innan och en gång för alla 
sudda ut misstron mot revisorns förmåga att utföra sitt uppdrag på ett oberoende sätt.  
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6 Slutsatser 
Nedan presenteras slutsatser vilka besvarar studiens frågeställningar och syfte. Presentationen 
görs med hjälp av två modeller. 
 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur en revisor skulle kunna motverka att det 
specifika vänskapshotet uppstår med ett litet ägarlett bolag samt säkerställa oberoendet vid 
uppkommet specifikt vänskapshot. Utifrån denna studie kan författarna dra slutsatsen att det är 
subjektivt hur revisorn skall förhålla sig till det lilla ägarledda bolaget och därför blir det 
förebyggande arbetet samt åtgärderna individuella. På grund av subjektiviteten i problematiken 
anser författarna att det inte finns några självklara förhållningssätt att tvinga på revisorerna, 
istället finns många alternativa arbetssätt vad gäller motverkandet och åtgärdandet av det 
specifika vänskapshotet med ett litet ägarlett bolag, allt beror på situation och personlighet.  
 
I studien har det framkommit vikten av att arbeta både med det faktiska och det synbara 
oberoendet för att motverka det specifika vänskapshotets uppkomst samt kunna säkerställa och 
uppnå totalt oberoende. Studerade teorier kring det synbara oberoendet påstår att detta inte skall 
kunna påverkas, författarna har dock kunnat urskilja lämpliga förebyggande tillvägagångssätt  
och åtgärder för både det faktiska och det synbara oberoendet vilka kan ses som ett led i att 
motverka  och åtgärda det specifika vänskapshotets uppkomst. 
 
Författarna har utifrån empiri och teori analyserat fram två modeller vilka avser att beskriva hur 
en revisor förslagsvis kan motverka det specifika vänskapshotet avseende ett litet ägarlett bolag 
och vid dess uppkomst säkerställa oberoendet. Observera att dessa modeller endast är exempel på 
hur en revisor kan gå tillväga för att motverka och åtgärda det specifika vänskapshotet. 
Författarna har utifrån studien kommit fram till att både personlighet och situation spelar in vad 
gäller åtgärder och förhållningssätt, därför finns utrymme för revisorn att själv hitta egna 
lösningar.  I modellerna ges förslag på hur en revisor kan arbeta med sitt faktiska och synbara 
oberoende avseende att motverka och åtgärda det specifika vänskapshotet.  
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Motverkande av det specifika vänskapshotet 
Utifrån studien har författarna identifierat ett antal olika alternativa tillvägagångssätt för att 
motverka det specifika vänskapshotets uppkomst avseende små ägarledda bolag, dessa 
sammanfattas i nedanstående modell. Modellen ses som ett hjälpmedel i det förebyggande arbetet 
där de föreslagna handlingarna kan tillämpas var och en separat eller flera tillsammans beroende 
på person och situation. Observera återigen att detta endast är förslag på motverkandet av det 
specifika vänskapshotet. Revisorn ges därför utrymme till att hitta egna lösningar där denne kan 
ta hänsyn till personlighet och situation, vilket i modellen har tagits in under ”personligt och 
situationsspecifikt motverkande”. 

  

Att motverka uppkomst av 
specifikt vänskapshot 

Förebyggande av det 
faktiska oberoendet  

Förebyggande av det 
synbara oberoendet 

- Klara roller och tydlig   
  distans, kontrolleras genom 
  kontinuerlig kommunikation  
- Håll ej möten i klientens 
   hemmiljö 
- Dokumentera i    
  analysmodellen      
- Eftersträva byråns policy 
- Känna till yrkesrollen för  
  sin gränsdragning 
- Annat personligt och  
  situationsspecifikt 

Utveckla ej 
nära    

personlig 
relation 

Personligt och 
situations- 
specifikt 

motverkande -Föra statistik över 
 privat och  
 representations       
 umgänge 
-Aldrig blanda in  
  familjen 
-Undvik privat  
  umgänge 
- Annat personligt    
  och situations- 
  specifikt 

Vid nära 
personlig 
relation 

 

- Tala ej om egna privatlivet 
- Klara roller och tydlig   
  distans, kontrolleras genom    
  kontinuerlig kommunikation 
- Håll ej möten i klientens 
   hemmiljö 
- Dokumentera i  
  analysmodellen 
- Eftersträva byråns policy 
- Aldrig blanda in familjen 
- Undvik privat umgänge 
- Känna till yrkesrollen för  
   sin gränsdragning 
- Föra statistik över privat och  
   representations umgänge 
- Arbeta på annan ort än  
   hemort 
- Annat personligt och  
  situationsspecifikt 

Genom Tänk på 
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Åtgärder vid uppkommet specifikt vänskapshot 
Ur studien har författarna kunnat urskilja ett antal olika åtgärder för att säkerställa oberoendet när 
det specifika vänskapshotet uppstått med ett litet ägarlett bolag. Dessa är sammanfattade i 
modellen nedan och skall endast ses som förslag på hur en revisor kan arbeta och åtgärda det 
specifika vänskapshotet beroende på situation och personlighet. Även här har alltså revisorn fått 
utrymme till att hitta egna lösningar där denne kan ta hänsyn till personlighet och situation, vilket 
i modellen har tagits in under ”personlig och situationsspecifik åtgärd”. För att revisorns arbete 
skall kunna få fortskrida krävs det att revisorn både är faktiskt och synbart oberoende. 
 

 

Att säkerställa 
oberoendet vid 

uppkommet specifikt 
vänskapshot 

Vid hot mot det faktiska 
oberoendet 
Rannsaka dig själv: 
-Granskar du denna klient mindre  
  kritiskt och objektivt än andra? 
-Tummar du på etik och moral? 
-Bryter du mot seder eller lag? 

Vid hot mot det synbara oberoendet  
Rannsaka dig själv för att sedan 
konsultera kollegor: 
-Kan det synbara oberoendet ses som 
hotat? 

Nej 

Arbetet kan 
fortskrida 

Skulle åtgärder 
kunna säkerställa 

oberoendet? 

Ja

Avsluta uppdragetÅtgärder: 
-Dokumentation 
-Minska gemensamma 
 aktiviteter 
-Second opinion  
-Vara kvar på lägre  
 nivå 
-Avsluta vänskapen 
-Personlig och   
  situationsspecifik 
  åtgärd           

Ja eller tveksamt 

Skulle en åtgärd 
kunna säkerställa 

oberoendet? 

Nej 

Arbetet kan 
fortskrida 

Nej på samtliga 

Ja 

Åtgärder: 
-Umgås mindre 
-Vara kvar på lägre   
  nivå 
-Avsluta vänskapen 
-Personlig och   
 situationsspecifik  
 åtgärd 

Avsluta 
uppdraget 

Nej Ja 
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7 Slutkommentarer  
Nedan presenteras egna reflektioner och funderingar som uppkommit under studien, vilka är 
nära kopplade till forskningsfältet men som faller utanför det för studien specificerade syftet. 
 
Enligt teorin har analysmodellens införande gett revisorn betydligt större ansvar när det gäller 
oberoendefrågorna och att samtidigt utföra arbetet med hög kvalitet. En tanke uppkommer då hos 
författarna huruvida detta ansvar blivit alldeles för betungande för revisorn och att denne kanske i 
vissa fall kommer att gå för långt i att eftersträva och leva upp till oberoende-ansvaret. Den nya 
regleringen, där revisorn fått större utrymme, tror nämligen författarna kan medföra att 
revisorsrollen kommer inkräkta än mer på deras privatliv och fritid. Författarna anser nämligen 
att revisorn idag i stort sett dygnet runt måste tänka på sitt förhållande till klienterna och hur det 
hela kan ses ur omgivningens perspektiv. Denna begränsning i vardagen förmodar författarna 
även kan påverka revisorns familj, då revisorn ibland inte lämpligtvis känner att denne kan 
befinna sig eller delta aktivt var som helst eller när som helst. Det kan exempelvis handla om att 
familjen blivit inbjuden till en nära vän till revisorns make/maka, men att revisorn inte kan följa 
med på grund av att vännens make/maka är en klient till revisorn. Om oberoende-ansvaret dras 
till sin spets kanske till och med familjen påverkas i den grad att denne, inte enbart revisorn, får 
förbudslistor att följa. Ett exempel på detta skulle vara att make/makan till revisorn måste avsluta 
en vänskap på grund av att vännens make har blivit klient till revisorn. 
 
Denna problematik som kan följa med revisorns ökade ansvar torde vara ännu mer komplicerad 
när det gäller små orter. Författarna förmodar nämligen att det på dessa orter är mer vanligt 
förekommande att revisorns barn hamnar i samma klass eller fotbollslag som klientens barn, att 
revisorns make/maka har samma umgängeskrets som klienternas makar samt att revisorn själv 
stöter ihop med sina klienter på sin fritid. Frågan författarna då ställer sig är om det verkligen är 
möjligt för en revisor, med dagens regelverk, att jobba och bo på samma lilla ort i flertalet år då 
risken för att ovannämnda situationer uppstår är stor och därmed skulle revisorns synbara 
oberoende starkt kunna ifrågasättas. Av samma anledning torde det vara svårt för revisorn att 
otvivelaktigt känna sig faktiskt oberoende och därmed kunna leva upp till oberoende-ansvaret.  
 
Utifrån ovanstående ställer sig författarna frågan om det verkligen är andemeningen med dagens 
revisorsyrke att revisorn inte skall kunna bo på samma ort som denne arbetar. Vidare frågar sig 
författarna om revisorn verkligen skall behöva sätta upp riktlinjer för sig själv och sin familj, 
kring hur fritiden får se ut för att revisorn skall kunna uppfattas och känna sig oberoende. Skall 
dessa två uppoffringar verkligen behövas i slutändan för att revisionen skall kunna fylla sin 
funktion? 
 
Utifrån ovanstående beskrivna problemsamling finner författarna en intressant vinkel på 
oberoende-problematiken, vilken skulle kunna ligga till grund för vidare studier. Intressant vore 
att undersöka hur små privata revisionsbyråer på mindre orter arbetar just med både det faktiska 
och det synbara oberoendet. Anledningen till att de små privata revisionsbyråer skulle vara 
intressanta att studera är att den ekonomiska förlusten vid varje avsagt uppdrag torde bli mer 
påtaglig samt att dessa inte alltid har någon påskrivande revisor inom byrån att lämna över 
uppdraget till när oberoendet är hotat. I avseendet hotat oberoende hos små privata 
revisionsbyråer vore det även intressant att undersöka hur de hanterar regelringen kring 
analysmodellen då dessa inte har någon centralstyrning med tydliga policys att följa. Författarna 
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förmodar utifrån ovanstående att en revisor på en liten privat revisionsbyrå således kan tänkas 
behålla uppdrag i större utsträckning, trots hotat oberoende. Genom att kombinera den lilla 
privata revisionsbyråns situation med revision på mindre orter, där oberoendet oftare kan tänkas 
vara hotat på grund den nämnda oberoendeproblematiken på mindre orter, finner författarna en 
intressant frågeställning som skulle vara intressant att studera närmare. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor  
 
Bakgrund 
 

• Hur många år har du arbetat som påskrivande revisor? 
• Hur många små ägarledda bolag har du arbetat med under längre tid än åtta år? 

 
Oberoende 
 

• Vad är att vara oberoende för dig? 
• Anser du att det är möjligt att vara 100% oberoende i ett granskningsuppdrag? 

 
Personlig relation 
 
Vänskapshot och rubbat förtroende för revisorn kan uppstå om relationen mellan revisorn och 
ledningen hos revisorsklienten eller dess nära anhöriga övergår till en nära personlig relation. 
 

• Vad är en personlig relation med ett litet ägarlett bolag för dig? 
• När anser du den vara en nära personlig relation? 
• Anser du att det är vanligt att det uppstår en nära personlig relation med ett litet ägarlett 

bolag efter ett långt samarbete? 
• Anser du själv att det är svårt att sätta en gräns för hur personlig man får bli med sin 

klient?  
• Var går din gräns när det gäller relationen till små ägarledda bolag? 

 
Motverka och åtgärda det specifika vänskapshotet 

 
Ett slags vänskapshot uppstår när en revisor samarbetet i fler än åtta år med ett och samma 
litet ägarlett bolag och en nära personlig relation har utvecklats. (påstående utifrån teori) 

 
• Anser du att detta är en vanlig återkommande situation?  
(att detta specifika vänskaphot uppstått efter ett långt och nära samarbete med ett litet ägarlett 
bolag) 
• Har du erfarenhet av sådana situationer? 
 (att det specifika vänskapshotet har uppstått efter ett långt och nära samarbete med ett litet 
ägarlett bolag) 
 
Om JA 
• Är denna situation något som du varit välmedveten om att den kan uppstå? 
(att det specifika vänskapshotet har uppstått efter ett långt samarbete med ett litet ägarlett 
bolag) 
• Vilka åtgärder använde du dig av då för att säkerställa ditt oberoende? 
• Vilka andra åtgärder anser du används och kan användas för att säkerställa oberoendet i 

dessa situationer? 



 

 

• Vad anser du man kan göra för att ett vänskapshot inte skall utvecklas när man har en nära 
personlig relation med ett litet ägarlett bolag i flertalet år? (hur motverka det) 

• Vad har du gjort för att inte utveckla detta slags vänskapshot igen? (för att motverka det) 
 
Om NEJ 
• Är vänskapshotet, som kan uppstå efter ett långt och nära samarbete med ett litet ägarlett 

bolag, något som du varit välmedveten om att det kan uppstå? 
• Hur har du gjort/agerat för att detta slags vänskapshot inte skall utvecklas?  
      (vad har du gjort för att motverka det) 
• Vilka ytterligare metoder känner du till att man kan använda för att motverka att 

situationen uppstår? (att det specifika vänskapshotet har uppstått efter ett långt och nära 
samarbete med ett litet ägarlett bolag) 

• Vilka åtgärder anser du används och kan användas i dessa situationer för att säkerställa 
oberoendet? (när det specifika vänskapshotet har uppstått efter ett långt och nära 
samarbete med ett litet ägarlett bolag) 

 
    

 
• Nämn situationer då du valt att avsäga dig uppdrag på grund av att du känt att du inte 

kunnat vara oberoende. 
• Nämn situationer då du behållit uppdrag men funderat på om det var ett gränsfall.  

 
 
 

• Hur ställer du dig till dessa situationer om en klient från litet ägarlett bolag förslår 
följande samt skulle du kunna föreslå följande till denne: 

 
1. Ta en öl efter jobbet 
2. Ta en öl en lördagskväll 
 
3. Bjuden på restaurang med respektive (bara restaurang är som bara öl men nu med 

respektive) 
4. Hembjuden på familjemiddag 
 
5. Gå på arrangemang avseende företagsrepresentation (hockey, trav)  
6. Gå på arrangemang med privat köpta biljetter 
 
7. Ta emot gåva som tack för ett gott samarbete av betydligt värde 
8. Födelsedagsgåva av betydligt värde (årligen) 

 
 
 



 

 

Bilaga 2: Analysmodellen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: FARs Samlingsvolym 2005 del 2, s 237 
 


