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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla våra respondenter som har medverkat till att studien kunde 

genomföras på ett önskvärt sätt. Vi vill även tacka våra handledare Agneta Gustafson och 

Hans Englund som visat ett engagemang som gjort att vi har förbättrats och utvecklats som 

författare under uppsatsens gång. 
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ABSTRACT 

The auditor independence is constantly being questioned while discussing whether the auditor 

is really independent from the client. There are also factors threatening the auditor’s 

independency and decreasing the legitimacy towards the auditors. One example is the long-

term relationship between the auditor and the client.  

The analysis model is the most useful for the auditor to control his independency. Former 

studies show that the auditor’s judgments about the threat to independence differed among the 

auditors. The arguments or judgments based on the auditor’s interpretation, valuation and 

experience might cause problems. These can occur due to the fact that all auditors do not have 

the same opinion about what ethics and moral stands for.  

Purpose: The purpose of this essay is to enlighten how auditors argue in moral terms in the 

question of independence. 

Method: As our method we chose interviews, in order to receive more qualitative results to 

get analysed. We interviewed eight chartered auditors. As they wanted to stay anonymous, we 

chose not to mention their names.  

Conclusion: Some auditors argue on the basis of past experience and personal qualities. This 

affects the auditor´s idea of what they choose to see as important information and how they 

judge a situation. This study has proved that the judgment of each person decides the results. 

It has been shown that the way the auditors argue depends on different moral teachings, which 

means that the auditor is either a deontologist, an egoist, an utilitarian or a virtue ethicist. Due 

to this our results are ambiguous. 
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SAMMANFATTNING 

Revisorns oberoende ifrågasätts än idag, då det diskuteras om revisorn verkligen är oberoende 

från klienten.  Peter Malmqvist, en oberoende finansanalytiker, nämner en faktor som hotar 

revisorns oberoende och som skapar misstro för revisorerna. Exempel på det är långvariga 

affärsförhållanden mellan revisorn och klienten. 

Den mest användbara modellen för att revisorn ska kontrollera sitt oberoende är 

analysmodellen. Tidigare studier visar att revisorernas bedömningar av oberoendehoten skilde 

sig åt mellan olika revisorer. De resonemang eller bedömningar som baseras på revisorns 

tolkning, värdering och erfarenhet kan skapa problem.
 
Ett av skälen till att det kan uppstå 

problem är att revisorer kan ha olika uppfattningar om vad etik och moral är. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att visa hur revisorer resonerar i moraliska termer kring 

frågor om oberoende. 

Metod: I vår metod använde vi oss av intervjuer, eftersom uppsatsens syfte och 

frågeställningar är mer av analyserande karaktär. Vi intervjuade åtta auktoriserade revisorer. 

Eftersom revisorerna ville vara anonyma, valde vi inte att skriva ut deras namn. 

Slutsats: Vissa revisorer resonerar utifrån tidigare erfarenheter och personliga egenskaper. 

Detta påverkar därefter revisorers uppfattning om vad de väljer att se som viktig information 

och hur de sedan väljer att bedöma situationen. Vi kan konstatera att allt hänger på hur var 

och ens goda omdöme är. Denna studie har visat att anledningen till att revisorer resonerar på 

detta sätt är att de har olika moralläror, det vill säga antingen är revisorn pliktetiker, egoist, 

utilitarist eller dygdetiker, då vårt resultat inte är entydigt. 
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Definitioner 

Oberoende - opartiskhet och självständighet. 

Oberoendedilemman – oberoendehot från analysmodellen. 

Etiskt dilemma – i vår uppsats används oberoendedilemman och etiskt dilemma som 

synonymer. 
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1. Inledning 

I uppsatsens inledande kapitel beskriver vi bakgrunden till vårt ämnesområde. Utifrån denna 

bakgrund formuleras en problemdiskussion som sedan leder till uppsatsens frågeställningar 

och syfte. 

1.1 Bakgrund 

”Revisorns oberoende är en klassisk revisorsfråga och har diskuterats vid ett otal tillfällen. 

Då och då har frågan fått stor aktualitet.”
1
 Med oberoende menas att en revisor utför sina 

uppdrag utan att bli påverkad av utomståendes åsikter eller vilja.
2
 

I samband med den amerikanska Enronskandalen under början av 2000-talet diskuterades 

oberoendefrågan. Diskussionen grundades i att revisorerna i en av de största 

revisionsfirmorna, Arthur Andersen, blundade för bolagets bedrägerier.
3
 Till följd av detta 

skakades revisorernas värld, och det väckte många frågor om revisorernas ansvar och 

pålitlighet inom deras arbete.
4
 Skandalen påverkade även oberoendereglerna, vilket gjorde 

dessa mer betydelsefulla.
5
 På grund av detta blev revisorerna mer försiktiga och höll sig borta 

från oberoendekonflikter.
6
 Att en revisor är oberoende har betydelse för intressenterna 

(kreditgivare, staten, ägare, med flera.), då de ska ha förtroende för revisorns arbete. Det är 

därför viktigt att revisorn är oberoende i sin granskning av finansiella rapporter eftersom 

dessa finansiella rapporter ska ge en rättvisande bild av företagets finansiella ställning, som 

ligger till grund för intressenternas beslutfattande.
7
 

Revisorns oberoende ifrågasätts än idag och det diskuteras om revisorn verkligen är 

oberoende från klienten. Peter Malmqvist, en oberoende finansanalytiker, nämner en faktor 

som hotar revisorns oberoende och som skapar misstro för revisorerna. Exempel på det är 

långvariga affärsförhållanden mellan revisorn och klienten,
8
 vilket kan leda till vänskapliga 

förhållanden.
9
 Konsekvensen av detta kan leda till att revisorns inställning till arbetet blir mer 

”avslappnad” och därmed riskerar denne att missa felaktigheter.
10

 Rådgivning som är det 

vanligaste oberoendehotet är ett tydligt exempel på det som kallas för revisorns dubbla roll. 

                                                           
1
 Moberg Krister, Bolagsrevisorn: oberoende, ansvar, sekretess, Norstedt, Stockholm, 2006 

2
 Diamant Adam, Revisors oberoende: om den svenska oberoenderegleringens utveckling, dess funktion och 

konstruktion, Iustus, Uppsala, 2004 
3
 http://www.articlesnatch.com/Article/The-Enron-Scandal-That-Led-To-Bankruptcy/1228856 2011-03-30 

4
 http://svt.se/2.29546/1.527795/storsta_finansskandalen_upp_i_ratten 2011-05-12 

5
 Diamant, 2004 

6
 Björnson Daniel, Revisorns oberoende, Göteborg, 2007 

7
 Moberg, 2006 

8
 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nodvandigt-att-rotera-revisorer_5988305.svd 2011-03-18 

9
 FAR, ”Revision – En praktisk beskrivning”, 2006 

10
Carrington Thomas, Revision, 1. uppl., Liber, Malmö, 2010 

http://www.articlesnatch.com/Article/The-Enron-Scandal-That-Led-To-Bankruptcy/1228856
http://svt.se/2.29546/1.527795/storsta_finansskandalen_upp_i_ratten
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nodvandigt-att-rotera-revisorer_5988305.svd


2 
 

Det vill säga att revisorn både ger råd och granskar klientens arbete.
11

 Detta innebär att en 

revisor säljer extratjänster utöver sin skyldighet till sina klienter. Detta innebär att revisorerna 

blir beroende av intäkterna som dras in till revisionsbyrån av de konsulttjänster som utförs.
12

 

Ett ytterligare exempel på vad som kan hota oberoendet är att revisorn får ett arvode som 

baseras på klientens ekonomi. På grund av ett sådant förhållande väcks revisorns intresse och 

därför vill denne behålla sin klient.
13

   

Varje revisor måste följa regelverk och mallar för att veta hur de ska agera i sin 

yrkesutövning. Den mest användbara modellen för att revisorn ska kontrollera sitt oberoende 

är analysmodellen. Denna analysmodell tillämpas i enlighet med 21§ revisorslagen och går ut 

på att revisorn själv ska pröva om det dyker upp situationer som skapar hot mot dennes 

oberoende.
14

  Revisorn utgår även ifrån jävsregler, vilket innefattar omständigheter som talar 

om huruvida revisorn får ta på sig uppdraget eller inte.
15

 Ett exempel på att revisorn är jävig, 

är om denne ”är verksam i samma rörelse som den som yrkesmässigt biträder företaget vid 

grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller företagets kontroll däröver”
16

 

Enligt Johansson et al kan revisorn inte lära sig att göra bedömningar/värderingar genom att 

”titta i en bok.” De menar att bedömningar/värderingar formas under uppväxten,
17

 vilket 

innebär att revisorernas bedömningar kan se olika ut. Tidigare studier Björnsson (2005) och 

Nilsson et al: s (2007) visar att revisorernas bedömningar av oberoendehoten skilde sig åt 

mellan olika revisorer. Deras tolkning av dessa resultat var att revisorerna inte hade en enad 

syn på oberoendet, vilket kan bero på revisorernas etik och moral.
18

 Det finns olika sätt att 

definiera etik och moral. Vi kommer att använda oss av följande definition: 

”Etiken är i denna distinktion det mer teoretiska reflekterandet över värderingar och 

bedömningar.”
19

  

”Moralen gäller då en människas eller en grupps handlingssätt (seder); både vad de gör och 

vad de låter bli att göra. Uppfattning om rätt och orätt.”
20

 

                                                           
11

 Nilsson Eva Tency, Persson Catherine, Hur tänker revisorn, Kristianstad, 2005 
12

 Carrington, 2010 
13

 Ibid 
14

 Ibid 
15

 FAR, ”Revision – En praktisk beskrivning”, 2006 
16

 Samlingsvolymen 2010. Revision, FAR SRS förlag, Stockholm, 2010 
17

 Johansson Sven-Erik & Jonsson Bertil, Funderingar kring revisorsetiken, Balans nr 4/1990 
18

 Björnson, 2007, Nilsson, et al, 2005 
19

 Bonnedahl et al, 2007, s. 25f 
20

 Ibid, s. 25f 
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En annan orsak till att revisorerna inte hade enad syn på oberoendet, var deras okunskap om 

oberoende.
21

 Guiral et al beskriver att bristen på oberoendet orsakas av ”omedveten 

partiskhet”, vilket kan ha att göra med personliga egenskaper som sympati, lojalitet, vänskap 

och etiska värderingar (vad som är rätt och fel).
 22

  

Enligt Cassel är dessa några av de vanligaste orsakerna till att etiska dilemman uppkommer.
23

 

Etiskt dilemma är ett problem som uppstår när två etiska frågor står emot varandra. Exempel 

på detta är när revisorn är för vänlig mot sin klient för att den inte ska förlora denne, och på 

grund av detta kan revisorn bli av med sin titel för att han/hon riskerar att bli beroende.
24

 

1.2 Problemdiskussion 

Vid ett otal tillfällen måste revisorn göra egna ställningstaganden i sitt arbete på grund av att 

regler och lagar inte alltid kan vägleda vid alla beslut. Utifrån tidigare studier kan vi se att etik 

kan ha betydelse för revisorns resonemang. De resonemang eller bedömningar som baseras på 

revisorns tolkning, värdering och erfarenhet kan skapa problem.
 25

  Ett av skälen till att det 

kan uppstå problem är att revisorer kan ha olika uppfattningar om vad etik och moral är. Det 

är därför viktigt att revisorn förlitar sig på sin moral och hanterar de etiska dilemman på bästa 

sätt. 
26

 Det finns inte heller fasta regler för hur etiska dilemman ska hanteras. De etiska 

värderingarna formas utifrån arbetsplatsens miljö, arbetskamrater och dels av eget handlande, 

dock har revisorn skyldighet är att vara oberoende. Revisorn kan samtidigt ha svårt att behålla 

sitt oberoende och utgå ifrån de regler och lagar som finns vid tillfällen då exempelvis 

intressenterna ställer för höga krav.
27

 

Tidigare studier visar att revisorns moraliska inställning och etiska värderingar kan påverka 

revisorns bedömningar av oberoendet. Warning et al beskriver att revisorer med en lägre 

moral kan bedöma och fatta beslut mindre oberoende än revisorer med högre moral.
28

 Även 

Nilsson et al och Björnsson diskuterade revisorernas moraliska bedömningar och de kom fram 

                                                           
21

 Björnson, 2007 
22

 Guiral André, Rodgers Waymond, Ruiz Emaliano, Gonzalo José A, Ethical Dilemmas in Auditing: Dishonesty 

or Unintentional Bias, Journal of Business Ethics, Vol 91, No. 1 ,2010 
23

 Cassel, Filip, Den reviderade revisorsrollen: en oren berättelse, Nerenius & Santérus, Stockholm, 1996 
24

 Duska, Ronald F. & Duska, Brenda Shay, Accounting ethics, Blackwell Pub., Malden, Mass., 2003 
25

 Johansson, Sven-Erik, Häckner, Einar & Wallerstedt, Eva (red.), Uppdrag revision: revisorsprofessionen i takt 

med förväntningarna? SNS förlag, Stockholm, 2005 
26

 Johansson, Sven-Erik & Jonsson, Bertil, Funderingar kring revisorsetiken, Balans nr 4, 1990 
27

 Bergman Marcus, Carina - Holm Anders, FARs nya yrkesetiska regler, Balans nr 5, 2003; Johansson, Sven-

Erik & Jonsson, Bertil, Funderingar kring revisorsetiken, Balans nr 4, 1990 
28

 Warning- Rasmussen Bent & Windsor Carolyn A, Danish evidence of auditor’s level of moral reasoning and 

predisposition to provide fair judgements, Journal of business ethics, Vol 47, 2003 
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till att revisorerna inte var eniga om hur de hanterar oberoendefrågor.
29

 Genom deras studier 

kan vi se att det finns faktorer som kan påverka hur revisorn tolkar och agerar i olika 

situationer.   

Det är revisorn själv som sätter enskilda gränser för sitt oberoende, det vill säga hur beroende 

denne vill vara bestämmer revisorn själv.
30

   

Som vi tidigare nämnt i inledningen kan revisorers resonemang påverkas av deras etik och 

moral, okunskap om oberoende och omedveten partiskhet. Problematiken med detta är att det 

inte finns någon riktig vägledning för revisorns resonemang.  

Det finns ingen studie som lyfter just vår frågeställning, det finns dock väldigt mycket 

forskning om revisorns oberoende. Att det ständigt kommer upp ny information (nya regler, 

forskningar m.m) visar att revisorns oberoende fortfarande är en problematisk fråga. Varför 

resonerar revisorer olika vid oberoende dilemman? Skiljer revisorers vägledning för beslut sig 

åt? Och i så fall hur? Vad ligger bakom detta? Handlar det om revisorers etiska och moraliska 

resonemang? 

  

1.3 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att visa hur revisorer resonerar i moraliska termer kring frågor 

om oberoende. 

1.4 Frågeställningar 

 Hur resonerar revisorer om oberoende i moraliska termer? 

 

 

                                                           
29

 Björnson, 2007, Nilsson et al, 2005 
30

 Bohlin Magnus & Kauppi Nicklas, Revisorns oberoende: revisorers tolkningar av scenarier framtagna ur 

analysmodellen, Luleå, 2003 
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2.  Faktadel 

I detta kapitel behandlar vi områden; revisorns roller, revisorns oberoende, analysmodellen 

och analysmodellens uppbyggnad. Detta ska ge läsaren en grundförståelse.  

2. 1 Revisorns roller 

Revisorn kan ha två olika roller, revision och rådgivning. Den ena rollen innebär att granska 

och rapportera om bolagets bokföring och årsredovisning samt förvaltning.
31

 Revisorn ska 

utföra revision enligt god revisionssed och god revisorssed.
32

 God revisorssed och god 

revisionssed ska inte förväxlas med varandra
33

, då god revisorssed är yrkesetiska regler för att 

styra revisorns agerande,
34

 medan god revisionssed visar hur en revision ska genomföras.
35

  

Den andra rollen innebär att revisorn lämnar råd och förslag till att förbättra företagets 

redovisning och förvaltning.
36

 Dessa två roller behöver balanseras för att revisorns roll ska 

vara meningsfull samt att nivån på båda rollerna utgår ifrån samhällets och företagens behov 

och nytta. Revisorsrollens kärnvärden är professionalism, etik och moral, samt engagemang. 

Professionalism innebär att revisorn inte får gissa, utan ska ge korrekta svar och vara tydlig i 

kommunikationen. Med etik och moral menas att revisorn ska se till att kunden följer lagar 

och rekommendationer samt ha viljan att göra rätt. Revisorn ska även visa engagemang, vilket 

innebär att ”sätta kunden i centrum” och ha intresse för dennes verksamhet.
37

 

Figuren nedan visar att tystnadsplikt, oberoende och kompetens är grunden för revisorsrollen. 

Dessa tre spelar roll beroende på hur revisorn använder dem i vardagen. Tystnadsplikt innebär 

att revisorn inte får föra vidare information om klientens arbete till intressenter.
38

 Kompetens 

är att revisorn ska ha kunskap/erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden.
39

  

Oberoende innebär opartiskhet och självständighet.
40

  

 

 

 

 

                                                           
31

 FAR, ”Revision – En praktisk beskrivning”, 2006 
32

 Samlingsvolymen 2010 
33

 FAR, ”Revision – En praktisk beskrivning”, 2006 
34

 Diamant, 2004 
35

 FAR, ”Revision – En praktisk beskrivning”, 2006. 
36

 Moberg, 2006 
37

 Eriksson Sten, Balans nr. 1, ”Är revisorsrollen i balans?”, 2007 
38

 FAR, ”Revision – En praktisk beskrivning”, 2006. 
39

 Samlingsvolymen 2010, Revisionslagen  
40

 Samlingsvolymen 2010, Revisorslagen 
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Figur 1: Revisorsrollen, källa: Balans nr. 1, ”Är revisorsrollen i balans?”, 2007 

Enligt revisorn Sten Eriksson är etik och moral de viktigaste kärnvärdena. Om revisorn bryter 

mot etik och moral, och inte håller sig inom gränsen för vad som är tillåtet så minskar 

samhällets och klientens förtroende för revisorn.
41

  

Revisorn måste även vara modig, eftersom denne ska våga kliva fram och stå för sina egna 

värderingar.
42

      

2.2 Revisorns oberoende 

Begreppet oberoende kan definieras på olika sätt. Oberoende innebär att revisorn agerar på ett 

sätt att denne uppnår den efterfrågade opartiskheten och självständigheten. Det innebär att 

revisorn ska utföra sitt arbete på ett objektivt sätt. Revisorn är även oberoende om denne har 

förmågan och viljan att göra bedömningar och fatta beslut av inhämtad information, utan att 

påverkas av andra personers åsikter.
43

 

Både nationellt och internationellt definieras oberoendet i två termer, faktiskt oberoende och 

synbart oberoende.
44

 Med faktiskt oberoende menas hur revisorn själv ser på sitt arbete på ett 

oberoende sätt och även hur denne uppfattar sig själv. Medan det synbara oberoendet innebär 

hur andra ser på revisorns oberoende, vilket betyder att det exempelvis är intressenterna som 

                                                           
41

 Eriksson, 2007 
42

 Ibid 
43

 Diamant, 2004 
44

 Moberg, 2006 
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uppfattar om revisorn är oberoende.
45

  Faktiskt och synbart oberoende kompletterar på så sätt 

varandra. Det betyder att revisorn inte bara ska säkra oberoendet utifrån reglerna, utan ska 

även kunna bevara sitt oberoende och samtidigt få det att fungera i förhållande till 

intressenterna.
46

 

2.3 Analysmodellen 

Analysmodellen är en såkallad självgranskningsmodell, där en revisor inför varje uppdrag i 

revisionsverksamheten ska pröva sitt oberoende. Enligt 21§ revisorslagen finns det fem 

typsituationer som kan medföra en presumtion för att revisorn måste avböja eller avsäga sig 

uppdraget. Dessa är egenintresse, självgranskningshot, partställningshot, vänskapshot och 

skrämselhot.
47

  

 Egenintresse: yrkesrevisorn i den reviderade verksamheten har ett indirekt eller direkt 

ekonomiskt intresse. 

 Självgranskning: yrkesrevisor som granskar sitt eget uppdrag. 

 Partställning: revisorn agerar som en representant för företaget vid rättsliga eller 

ekonomiska ärenden.  

 Vänskap: revisorn har vänskapligt förhållande till klienten eller till någon i ledningen. 

 Skrämselhot: revisorn känner sig hotad eller pressad.
48

 

Dessa hot kan göra att det blir svårt att se vart gränsen går, då det är upp till den enskilda 

revisorn om hotet påverkar oberoendet.  
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2.3.1 Analysmodellens uppbyggnad 

Flödesschema 

 

 

Figur 2: källa: FAR, ”Revision – En praktisk beskrivning”, 2006. 

Enligt flödesschemat för analysmodellen börjar processen med att ett nytt uppdrag eller nya 

omständigheter kommer in till revisionsföretaget eller revisionsgruppen, som inträffar redan i 

ett existerande uppdrag. Vidare bestäms vilken typ av uppdrag revisorn vill göra, det vill säga 

revisionsverksamhet eller konsultverksamhet. Ett konsultuppdrag kan rubba förtroendet för 

revisorns opartiskhet och självständighet, vilket måste kontrolleras. Det nya konsultuppdraget 



9 
 

kan accepteras om risken för inverkan på ett befintligt revisionsuppdrag saknas. Eftersom 

detta inte rör ett uppdrag i revisionsverksamheten så är inte dokumentationen nödvändig 

enligt lagen. Sedan ska prövningen göras av revisorn eftersom det är denne som ska vara 

oberoende i sitt revisionsuppdrag. Det måste finnas rutiner inom revisionsbyrån eller 

revisionsgruppen. Genom dessa rutiner ska uppdrag som kan inverka på ett befintligt 

revisionsuppdrag tas upp och rapporteras till en berörd revisor. Närmare instruktioner om hur 

det ska gå till väga bör lämpligen fastställas genom interna policies i revisionsbyrån. Om jäv 

förekommer, får personen inte utses till revisor i företaget. Om denna person redan är utsedd 

till revisor, blir denne obehörig att fortsätta revisionsuppdraget. Det finns inga motåtgärder 

som kan avhjälpas vid jäv från revisorns eller revisionsbyråns sida. Däremot kan den 

omständighet som utgör jäv undanröjas. På så sätt kan uppdraget beroende på 

omständigheterna accepteras efter prövning enligt analysmodellen.
49

 

Prövning ska göras om något av hoten, enligt 21§ Revisorslagen, mot revisorns oberoende 

förekommer. Förekommer inget hot kan uppdraget accepteras och därmed dokumenteras. 

Däremot om något/några av hoten förekommer, ska styrkan i dessa bedömas. Om 

omständigheterna i det enskilda fallet tillsammans med förekommande motåtgärder är sådana 

att det inte finns något skäl att ifrågasätta revisorns förmåga eller vilja att utföra sitt uppdrag 

med opartiskhet och självständighet, behöver uppdraget inte avböjas eller avsägas. Om 

revisorns uppdrag accepteras eller behålls ska denna analys dokumenteras. Denna 

dokumentation ska innehålla information om dennes opartiskhet och självständighet som 

sedan kan bedömas.
50
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3. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras teorier som ger stöd för uppsatsens ämnesområde. 

Vi beskriver först begreppen etik och moral som vi sedan kopplar till revisorn. Därefter 

presenteras moralläror som omfattar utilitarism och egoism, pliktetik samt dygdetik. Vidare 

förklaras Throughput modellen som sedan kopplas till moralläror. Slutligen sammanfattas 

teorierna med hjälp av vår analysmodell. 

3.1 Etik och moral  

Etik och moral används på olika sätt. Begreppet etik härstammar från grekiskan ”ethikos” 

eller ”ethos”, vilket betyder sedvänja och har att göra med individens karaktär samt hur 

individen värderar och förhåller sig till andra. Etik handlar om att individer utvecklar sina 

möjligheter fullt ut enligt det samhället tillåter. Det vill säga att individer tar ansvar för det 

som är bäst för alla. Ordet moral kommer från det latinska ordet ”moralis” som betyder 

”sammanfattning av de etiska normer som gälla för en människa”.
51

  Etik är själva teorin 

och moral betecknas som själva handlingen, det vill säga praktiken. Det innebär att 

individen utgår ifrån en etisk teori och moralisk handling.
52

  

Människans handlingssätt som är en sed (vana) och dess svårigheter som förekommer med 

sederna betraktas och diskuteras utifrån moralbegreppet. Etiken ses som ett systerbegrepp där 

det nämns att begreppet föreskriver moral. Det innebär att etiken formulerar och utvärderar 

exempelvis personliga handlingar om hur en människa bör vara utifrån teorierna, det bidrar 

till en fullständig bild av de moraliska svårigheterna som till exempel revisorn kan möta. 

Utifrån detta diskuteras det ekonomiska tänkandet och de ekonomiska sederna, vilket visar 

behovet av människors hänsyn och bedömningar.
53

 Moraluppfattningar kan ses som bestämda 

och att förnuftiga individer kan ha svårt att komma överrens om många detaljer.
54

  

Enligt Tuleja tar en moralisk individ sig själv som norm för att bedöma handlingar.
55

 Att 

individer inte alltid vet eller känner vad som är rätt eller fel, kan leda till osäkerhet vid en 

situation.
56

 

Enligt författaren Gustafson ses etik som ett verktyg för individen att agera moraliskt riktigt. 

Individen ska på så sätt förstå helheten kring sig själv.  För att uppfylla detta ska individen 

                                                           
51
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handla mer ansvarigt baserat på dennes kunskap, resonemang och känslor. Gustafson menar 

att individen ska ha kunskap om informationen som denne ska ta ställning till, ha struktur i 

sina resonemang samt förstå att dennes beslut kan bero på sina och andras känslor. 
57

  

3.1.1 Revisorns etik och moral 

Enligt Ahson och Asokan kan kollegors åsikter, klientens önskemål, den egna etik- och 

moraluppfattning påverka revisorns bedömningar och på så sätt påverkar dennes oberoende.
58

  

Enligt Bergkvist et al kan individernas etiska bedömningar påverkas av hur de uppfattar en 

viss situation. En annan orsak kan även vara individernas olika bakgrund och egenskaper. 

Dessa etiska bedömningar kan även påverkas indirekt av individernas etiska attityder, 

utbildning och erfarenhet.
59

 

Gustafsson anser att inuti varje företagshandling finns det en personlig bedömning. Dessa 

personliga bedömningar styrs till största del av andras syn på etik och moral och deras 

attityder. Många gånger kan individer ställas inför två val, det goda och det onda, vilket 

innebär att individerna hamnar i en gråzon som gör det svårt att avgöra om en handling är 

etiskt acceptabelt eller inte. Orsaken till detta är att det finns många regler i vårt samhälle som 

säger emot varandra och då uppstår det osäkerhet- och konfliktsituationer om vad som är rätt 

att följa. Det kan leda till att varje individ tolkar och handlar olika i situationer. En annan 

orsak till att individer hamnar i det gråa området är att dessa tror att det finns en lösning till 

alla konflikter. Individerna kan lösa det på olika sätt, för att varje individ har sin egen syn på 

vad riktiga och oriktiga principer är. Det vill säga det onda blir ibland det goda och tvärtom, 

vilket innebär att varje individ har olika principer och värderingar som avgör om denne 

handlar moraliskt vid olika situationer och om beslutet blir riktigt eller oriktigt.
 60

  

Revisorn bör vara kritisk till sina tankar, inställningar och värderingar för att kunna handla 

rätt. Revisorns moral i praktiken utgår ifrån dennes egenskaper, exempelvis att revisorn 

känner sympati för sina klienter och vill på något sätt hjälpa till.
61

 Detta innebär att revisorn 
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kan erbjuda extratjänster utöver sin skyldighet till sina klienter.
62

 Denne blir således 

beroende av sina klienter. 

 

Revisorns handlingar och beslut har inflytande på andra i dennes omgivning. Då revisorns 

handlingar och beslut kan få konsekvenser för exempelvis intressenter, är det viktigt att 

denne handlar etiskt. Det innebär att om revisorn fattar ett felaktigt beslut om klientens 

verksamhet, kan det påverka intressenternas uppfattning av företaget. Vid detta tillfälle är 

det viktigt att revisorn ansvarar för sina åsikter som denne sprider.
63

 

 

Det allra största problemet som finns i revisorernas värld är att många revisorer beter sig 

och agerar på ett visst sätt bara för att andra gör det. Denna problematik skapas på grund av 

att revisorn känner sig bekväm och litar på sina kollegor och därför antar att de utför sina 

arbeten rätt, även om det visas vara tvärtom. 
64

 Härmed blir revisorns agerande beroende av 

de kollegor som denne arbetar med.
65

 

Med hjälp av etik kan revisorn motarbeta detta genom att bli mer ansvarsfull och 

självständig. För att uppnå detta bör revisorn gå mer efter sin "magkänsla" och ifrågasätta 

situationer där denne vet att något inte är rätt.
66

  

 

Revisorns etiska värderingar formas av erfarenheter, till exempel av arbetskollegor, 

arbetsplats, ledare, eget handlande etc.  Det finns inga regler för revisorn att följa för hur 

denne ska hantera etiska dilemman. Varje revisor kan ha en egen uppfattning om vad det 

innebär att ”handla rätt”, vilket kan medföra att revisorerna resonerar olika vid etiska 

dilemman.
67

 Eftersom innebörden av etik och moral kan skilja sig åt hos individer, har olika 

moralläror blivit vägledande. Exempel på moralläror är utilitarism, egoism, pliktetik och 

dygdetik.
68
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3.2Moralläror 

3.2.1 Utilitarism 

Innebörden med den utilitaristiska läran är att individen ska agera och fatta beslut så att 

följderna blir lyckade för alla i omgivningen. Inom utilitarismen skiljer individen på rätt och 

fel, men den förväntas bara välja det bästa etiska alternativet.  Det bästa etiska alternativet är 

det som resulterar till de bästa konsekvenserna.
69

  

Utilitarismens grundläggande mål är att maximera lycka och lust. Andra forskare talar även 

om att det är mer realistiskt att maximera självförverkligande eller önskeuppfyllelse.
70

   

Att ge största möjliga lycka till så många som möjligt innebär god eller moralisk handling. En 

omoralisk handling innebär att en handling med konsekvenser minskar denna lycka. Bentham 

hävdade att lycka kan vara motsvarande till lust och olycka till smärta. Detta innebär att lust 

kan ses som gott och smärta som ont.
 71

 

Det finns både för- och nackdelar med utilitarismen, enligt författaren Tännsjö är den svår att 

följa för att många saker kan vara rätt och att det inte alltid är nödvändigt att följa ett av 

alternativen. Uttrycket ”rätt” innebär inte att den bör utföras, utan att det är tillåtet att utföra 

den. Det innebär att ordet ”rätt” är svagare för en utilitarist än vad som är i vardagligt 

språkbruk. En annan nackdel med utilitarism är att den är mycket krävande. Men utilitarismen 

kan även vara en bra utgångspunkt eftersom det rätta alternativet väljs.  Individen hamnar 

kontinuerligt i olika situationer med ett flertal beslutsalternativ men det är bara ett beslut som 

måste fattas.
 72

 I vår studie skulle utilitarismen innebära att revisorns bakomliggande tanke för 

sina beslut skulle vara att öka den totala lyckan, vilket kan innebära att kundens lycka 

maximeras och att revisorn alltid skulle utgå ifrån sitt moraliska resonemang.  

3.2.2 Egoism  

Till skillnad från utilitarismen har egoismen inga förpliktelser mot någon annan än individen 

själv. Det innebär att var och en får klara sig själv vid exempelvis en konflikt. 
73

 Egoism 

handlar även om att individen handlar så att konsekvensen av handlingen gör att det bara 

maximerar dennes nytta. Det kan handla om pengar, hälsa, lycka och liknande.
 74

  I denna 

studie skulle egoism innebära att revisorn fattar beslut för att gynna sin egen nytta. Detta 

innebär att revisorn utför sina arbeten efter det som är mest lämpat för sig själv.  

                                                           
69
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3.2.3 Pliktetik 

De tidigare morallärorna, utilitarismen och egoismen är konsekvensetiska, vilket innebär att 

när individen gör fel leder detta till någon form av följder. När det gäller pliktetik är vissa 

handlingar inte tillåtna eller förbjudna oavsett vad konsekvenser blir, vilket innebär att det kan 

vara bra eller dåliga konsekvenser.
75

 Enligt filosofen Kant ska individen enbart handla utifrån 

sådana principer som denne skulle vilja upphöja till allmän lag, det vill säga att individen 

behandlar andra såsom denne själv vill bli behandlad.
76

 Inom pliktetiken ska individens 

moraliska handlande styras av plikter och vad samhället kräver. Individen har även 

grundläggande rättigheter som avgör hur denne ska handla.
77

 Om vi kopplar detta till revisorn, 

innebär det att denne har en plikt att handla på ett sätt som är tillfredsställande för exempelvis 

intressenterna.  

3.2.4 Dygdetik 

Det finns egenskaper som anses vara dygder och dessa är exempelvis ärlighet, välvilja, 

lojalitet, mod, medkänsla, flit, givmildhet och vänskaplighet. Dessa är inte användbara på alla 

situationer, i exempelvis revisorsyrket är ärlighet, mod och flit viktiga medan givmildhet och 

vänskaplighet snarare är hot mot oberoendet.
78

  

Dygd kan ses som en bra vägledning till vad som är etiskt. Det innebär att individen är dygdig 

om denne väljer att avstå från det som är orätt. Dock finns det många som kan agera fel. Det 

är därför viktigt att individen är medveten om problematiken när denne ska lösa svåra etiska 

dilemman, för att det är då denne kan fatta riktiga beslut. Det är även viktigt att kombinera 

intensionerna och konsekvenserna och ta reda på vad som är ”god” dygd.
79

  Det finns många 

situationer där en person inte är dygdig i exempelvis sitt privata liv, men är dygdig i sitt arbete 

och tar detta på största allvar.
 80

 Om vi kopplar detta till revisorn, inser vi att en revisor kan 

agera etiskt och följa reglerna i sin revisorsroll men kan agera oetiskt i andra situationer i 

livet.   
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3.3 Throughput Model 

Det finns tidigare studier som beskriver hur moralläror påverkar individernas beslutsprocess. 

Rodgers et al (2010) beskriver och analyserar individernas etiska beteende genom en kognitiv 

modell, Throughput Model, (TM). Forskarna utgår ifrån sex olika etiska moralläror (egoism, 

utilitarism, pliktetik, dygdetik, omsorgsetik och relativism) i modellen. Detta är för att få olika 

etiska perspektiv, och även effekter på individernas åsikter och beslutstaganden.
81

 Längre 

fram presenteras fyra av dessa utgångspunkter som är tillämpningsbara för vår studie.  

 

Forskarna beskriver att vägen fram till individens beslut ses som en process och är uppdelad i 

fyra olika faser: uppfattning (P), information (I), bedömning (J) och beslut (D). Dock är vägen 

till besluten olika beroende på vilken etisk morallära som exempelvis egoistiskt, utilitaristiskt, 

pliktetiskt och dygdetiskt beteende. Det innebär om individen har egoistiskt beteende så är 

vägen till besluten annorlunda jämfört med de andra beteendena.
82

   

 

 

 

 

               

    

  

     

Figur 3: källa: Guiral et al, Ethical Dilemmas in Auditing: Dishonesty or Unintentional Bias, 

Journal of Business Ethics, 2010 

3.3.1 Uppfattning (P) 

Utformningen i denna fas baseras på miljön. Det innebär att individen ska kunna uppfatta 

skillnaden mellan de informativa källorna i den miljö beslutet ska fattas. Det 

informationsmaterial som dyker upp innehåller interna och externa faktorer, exempelvis 
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information från kollegor eller information från kunden som kan påverka individen. Med detta 

menas att individens uppfattning påverkas av den information denne samlar in. Exempelvis 

om individen får felaktig information så fattas det även ett felaktigt beslut. Detta beskrivs i 

modellen genom den dubbla pilen kopplar ihop uppfattning (P) och information (I).  

Förbindelsen mellan uppfattning och information är nyckeln till att precisera svagheter eller 

fördomar i subjektiva bedömningar och beslut. En av anledningarna till att fördomar och 

svagheter uppstår är avgränsning när det gäller informationen. Med detta menar forskarna att 

individer har svårt att hantera en hel del information, exempelvis att individer inte vet vart 

gränsen går och tar med en massa onödig information som inte hör till dennes 

ansvarsområde.
83

  

3.3.2 Information (I) 

I denna fas är förståelsen av informationen viktig, för att individen ska kunna behandla och 

använda informationen på rätt sätt. Presentationen av informationen är starkt beroende av det 

sammanhang i vilket det används, exempelvis kan information om verksamhetens finansiella 

uttalanden bearbetas på flera olika sätt. Presentationen av informationen kan skiljas åt vid 

tillfällen då två individer presenterar samma information olika. Orsaken till detta är att 

individer har olika uppfattningar.
84

 

 

3.3.3 Bedömning (J) 

Bedömningsfasen innebär att individen analyserar informationen som är tillgänglig. En viktig 

aspekt inom bedömningsfasen är att individen ska kunna använda sina egna tankar och idéer i 

förhållande till sin klient. Individen ska alltså vara oberoende när denne använder sin 

kreativitet och kunskapsbaser för att komma fram till det rätta beslutet.  

  

3.3.4 Beslut (D) 

Denna fas omfattar individens beslut eller tillvägagångssätt. Med detta menas att individen 

ska ha förmågan att kunna se över sina beslut och att de har utgått från rätt uppgifter. Enligt 

Yates (1990) finns det två olika tillvägagångssätt till ett beslut som individen kan utgå ifrån; 

val och utvärdering. I en valsituation är alternativen samlade så att det tydliggörs för 

individen. I en sådan situation är individen bestämd och väljer ett av alternativen. Alternativen 

kan handla om individen är oberoende eller inte.  Vid en utvärderingssituation ges det förslag 

på alternativa beslut. Här utvärderar individen de olika alternativen och fattar ett beslut sedan, 
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utifrån sin uppfattning. Denne kan även utvärdera och fatta ett beslut, utifrån sin etik och 

moral. 
85

  

3.4 Etiska moralläror 

3.4.1 Utilitaristiskt beteende 

Individen kan även ha ett utilitaristiskt beteende, vilket innebär att denne alltid ska göra rätt 

från sig och även se till att konsekvenserna blir lyckade. Det innebär att individen tar till sig 

informationen, bedömer den och sedan fattar ett beslut (I→J→D). Individens tanke i denna 

process är att uppnå ett högt positivt värde. Med detta menar Rodgers et al att individen gör 

allt för att öka den totala lyckan, vilket kan innebära att kundens lycka maximeras. Med ett 

sådant relativistiskt perspektiv tillåter individerna att ändra sina moraliska övertygelser 

baserat på omständigheterna. Detta förutsätter att individen använder sig själv eller människor 

i sin omgivning för att definiera etiska normer. Forskarna menar att individens omgivning 

påverkar den informationen som denne tar emot och dennes bedömning och beslut.
 86

 Det 

skulle innebära vid ett sådant tillfälle kan det finnas risk att revisorn inte är oberoende i sitt 

beslut, eftersom denne påverkas av andras åsikter i sin omgivning. 

3.4.2 Egoistiskt beteende 

Vid egoism maximerar individen sitt egenintresse. Med detta menar forskarna att varje individ 

ser sig själv lämpad för att veta vad som är bäst för dem själva. Det innebär att individen får 

en uppfattning av informationen och fattar beslut direkt (P→ D). Anledningen till detta 

beteende är att individen undviker relevanta upplysningar som kan förändra dennes perspektiv 

till en mer efterstänksam analys. Detta mänskliga beteende kopplar Hobbes (1660) till 

själviskhet, det han menar är att individens beteende är primärt driven av egenintresse. 
87

 

 

3.4.3 Pliktetiskt beteende  

Men om individen har ett pliktetiskt beteende så ser processen lite längre ut, P→J→D. 

Individen ignorerar information (I), i och med att denne följer regler och lagar. Detta 

analyseras och blir en vägledning till ett beslut. Individen ska därför vara medveten om vilka 

bestämmelser som gäller för hur uppgifterna ska utföras. Förutsättningen för denna process är 

att bemöta alla klienter likadant.  
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Filosofen Kant belyser att etiska beslut bygger på ”supreme principle of morality”, med detta 

menar han att individen ska vara objektiv och rationell.
88

 

 

3.4.4 Dygdetiskt beteende  

Inom dygdetiken styr individens uppfattning valet av information och bedömning och utifrån 

detta fattas ett beslut (P→I→J→D).
89

 För att få en bra vägledning är det viktigt att individen 

är medveten om situationen då denne fokuserar på ”dilemman”. Detta resulterar i att fokus på 

uppfattning (P) påverkar vilken typ av information (I) som kommer att väljas ut för 

bedömning (J), och sedan fattas det ett beslut (D). I detta tillvägagångssätt har alla fyra faser 

en betydelse för individens beslut. Individen bearbetar varje fas (P, I, J, D) noggrant och har 

ständigt ”dilemman” i fokus.
90

  

 

3.5 Sammanfattning 

I figur 2 presenteras den sammanfattande teoretiska modellen som vi har till grund för att 

analysera empirin och besvara syftet med vår studie.  
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Figur 4: Egen modell   
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Cirkeln representerar studiens huvudfråga som handlar om hur revisorer resonerar om 

oberoende i moraliska termer, då modellens resterande figurer är funktioner som kan påverka 

detta. Kvadraten längst upp till höger i modellen tar upp de olika morallärorna som beskriver 

revisorns beteende i olika situationer. Morallärorna kan påverka revisorns resonemang om 

oberoende. Detta visas i modellen då figuren har två pilar. Kvadraten längst ner till vänster 

står för hur revisorns oberoende kan hotas i olika dilemman. Detta beskrivs som ett 

problemområde eftersom revisorns oberoende kan hotas och därmed kan revisorns 

resonemang påverkas. Triangeln som motsvarar oberoendet har en dubbel pil riktad mot 

cirkeln, vilket visar att dessa två figurer kan påverka varandra.  
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4.Metod 

I detta kapitel förklaras och beskrivs tillvägagångssätt för att besvara våra frågeställningar. 

Kapitlet inleds med att förklara vårt val av ämne, sedan beskrivs användning av litteratur. 

Vidare beskriver vi våra intervjuer och val av respondenter. Avslutningsvis diskuterar vi 

uppsatsens metodproblem (validitet, reliabilitet och källkritik) och vår presentation av 

empirin och analys. 

 

4.1 Val av ämne 

Innan vi valde detta ämne hade vi andra idéer och en av idéerna var att jämföra 

revisionskvalitet i Sverige med USA. Eftersom vi märkte att tiden inte skulle räcka till, kunde 

vi inte genomföra detta.  

Det finns ingen studie som lyfter just vår frågeställning. Anledningen till vårt val av inriktning 

och varför vi intresserade oss för just det här ämnet är att det har skrivits oändligt mycket om 

oberoendet inom revisorns arbete i andra avseenden. Det vill säga problemet om oberoende 

finns fortfarande, men det som skiljer sig från tidigare studier är att vår studie handlar om 

revisorers resonemang i moraliska termer kring oberoendefrågor. 

4.2 Användning av litteratur 

Vi började med att leta efter information om bakgrunden till det problem vi har tagit upp i 

inledningen. Det vi främst ville veta var hur mycket tidigare forskning och teorier som var 

relaterade till revisorns oberoende, etik och moral, och övriga aspekter som berörs i den 

teoretiska referensramen. För att få fram bakgrundsinformation och teori till vårt valda 

område sökte vi på olika databaser såsom Elin@Örebro/LibHub, FARkomplett, ABI/Inform 

och använde oss av vetenskapliga artiklar och tryckta källor. Våra sökord var: revisorns 

oberoende, etik och moral, auditor independence, accounting ethical, ethical dilemmas. Med 

hjälp av dessa databaser hittade vi även tidskrifter, exempelvis Journal of Business Ethics. Det 

var lätt att få fram en mängd tidskrifter, men det var svårt att sålla ut en hanterbar mängd och 

välja det som är relevant för vår studie. När vi sökte efter tidskrifter eller vetenskapliga 

artiklar i universitetets databaser så fick vi många träffar på böcker och vetenskapliga artiklar.  

4.3 Genomförandet av intervjuerna 

4.3.1 Val av respondenter 

Efter att ha kontaktat revisionsbyråerna i Örebro, fick vi hjälp av studentansvariga i 

revisionsbyråerna med att hitta respondenter. Vi bad dem att hitta några auktoriserade 

revisorer som har tid och möjlighet att ställa upp. Till slut fick vi ihop åtta auktoriserade 
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revisorer från två olika revisionsbyråer. Eftersom revisorerna ville vara anonyma, valde vi att 

inte skriva ut deras namn. Istället kallar vi dessa åtta revisorer för revisor A, revisor B, revisor 

C, revisor D, revisor E, revisor F, revisor G och revisor H. De flesta respondenterna 

efterfrågade att få ta del av intervjufrågorna innan intervjun. Men vi valde att inte göra det. 

Genom att inte skicka ut intervjuguiden i förväg ökade chansen för att respondenterna skulle 

ge sanningsenliga och ärliga svar. Vi valde istället att informera kring ämnesområdet. Det 

finns även nackdelar med att inte skicka ut intervjuguiden i förväg, exempelvis att 

respondenterna inte är väl förberedda inför intervjun. 

4.3.2  Intervjuer 

När vi skulle välja undersökningsmetod, stod valen mellan att använda sig av enkäter och att 

genomföra intervjuer. Enkäter är inte lämpliga för analyserande eller öppna frågor utan 

lämpar sig mest för frågeställningar som betraktas som beskrivande.
91

 Eftersom uppsatsens 

syfte och frågeställningar är mer av analyserande karaktär, passar intervjuer in bättre än vad 

enkäter gör. Detta för att intervjuer leder till att vi kan få bättre förklaringar utifrån svaren vi 

får av respondenterna.
92

  

I och med att vårt syfte är att visa hur revisorer resonerar i moraliska termer kring frågor om 

oberoende, valde vi att utforma olika scenarier utifrån analysmodellen. Vi började titta på vad 

de olika hoten i analysmodellen innebar och sedan formulerade vi olika scenarier. Med hjälp 

av dessa relevanta scenarier, har vi fått deras personliga uppfattning. 

Intervjuerna har genomförts på respondenternas arbetsplatser och varade mellan trettio och 

fyrtio minuter. Vi utgick från en intervjuguide (se bilaga). Även om frågorna i intervjuguiden 

ställdes till samtliga respondenter var varje intervjutillfälle annorlunda, det vill säga att 

respondenterna visade sig ha olika åsikter. I och med respondenternas svar såg olika ut, blev 

därmed följdfrågorna olika. Följdfrågornas syfte var att klargöra och bekräfta något 

respondenten sagt eller att återföra fokus på vårt ämnesområde. Vi använde oss av 

bandspelare vid samtliga intervjuer, för att inte missa viktig information. Nackdelen med att 

spela in under intervjun kan vara att respondenten känner sig nervös och därför begränsa sina 

svar. Vi påpekade därför deras anonymitet så de inte skulle känna sig nervösa. Under 

intervjuerna kände respondenterna sig bekväma och hade inget emot inspelningen. Vi skrev 

även korta stödanteckningar om något fel skulle uppstå.  
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Efter varje intervju har vi transkriberat och sammanställt all information från intervjuerna. 

Detta gjorde vi genom att spela upp det inspelade materialet och samtidigt skrev vi ner det 

som respondenten sa under respektive intervjutillfälle. 

4.4 Metodproblem – validitet och reliabilitet 

Med validitet menas att det vi har undersökt är relevant för vår studie.
93

 För att visa hur 

revisorer resonerar i moraliska termer kring frågor om oberoende, utformade vi scenarier 

utifrån analysmodellen. Vi utformade frågorna på så sätt att det ledde till att vi skulle få en 

diskussion och för att få respondenterna att lämna så utförliga svar som möjligt.  

Reliabilitet innebär hur tillförlitlig vår uppsats är.
94

 Vi tog kontakt med revisorerna och 

studentansvariga via telefon och e-mail, och bestämde tid för intervju med auktoriserade 

revisorer. Ett stort problem för vår studie var att få respondenterna att ge ärliga och 

sanningsenliga svar, då ämnet kan uppfattas som känsligt. För att få respondenterna att svara 

på ett ärligt sätt påpekade vi deras anonymitet. Vi använde ljudinspelning efter medgivande 

från respondenterna. Detta används för att undvika eventuella bortfall eller misstolkningar i 

svaren. Genom att följa upp de svar vi fick och ge respondenterna en möjlighet att titta på vår 

sammanställning undvek vi feltolkningar och på så sätt ökar tillförlitligheten i vår studie. 

4.4.1 Källkritik 

Källkritik är väldigt viktigt, eftersom faktorer som påverkar vid användning av litteratur är om 

informationen är uppdaterad och till vilket syfte källan är publicerad samt om informationen 

behandlar vårt ämnesområde.
95

 Detta gjorde vi genom att vi granskade de källor vi valde att 

använda oss av. Vi har i stor utsträckning använt oss av vetenskapliga artiklar och artiklar från 

tidskriften Balans som ges ut av FAR. FAR har krav på hur en artikel ska bli publicerad, 

exempelvis ska alla författare publicera sitt namn, titel och arbetsgivare. FAR bearbetar även 

artiklarna innan de publiceras. När vi sökte information som var av intresse för vår studie, 

tittade vi på kunskapsbidraget, det vill säga vem har skrivit den, till vem och varför.  

Innan vi genomförde våra intervjuer, tittade vi på vår intervjuguide och föreställde oss vilka 

svar vi kan få och om de skulle besvara vårt syfte. Efter intervjuerna granskade vi 

respondenternas svar och tittade om dessa svar var relevanta för vår studie. Eftersom ämnet 

oberoende är känsligt, kan det vara så att revisorer enbart har redovisat vad de tycker eller vad 
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de borde tycka. Revisorer skulle då kunna handla på ett annat sätt när det gäller sitt 

oberoende.  

4.5 Presentation av empirin och analys 

Vid valet av presentationsmetod av vår empiri var vårt stora antal respondenter avgörande. 

Om vi skulle välja att presentera varje respondents svar var för sig skulle vår empiri vara för 

lång och uppta en stor del av vår uppsats. Vi valde istället att efter varje fråga redogöra för 

samtliga respondenters svar. Det är för att det blir mer lättöverskådligt för läsaren.  

I vår analys presenterar vi först likheter och skillnader i revisorernas resonemang och sedan 

beskriver vi översiktligt om hur samtliga revisorer matchar de olika morallärorna. Därefter 

använder vi Throughput modell och förklarar de skilda moralfilosofiska resonemang som 

visar att revisorer kommer fram till olika svar på frågor om oberoende. 
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5. Empiri 

I detta kapitel visas resultaten av vår empiriska studie. Denna studie grundar sig på 

personliga intervjuer med åtta auktoriserade revisorer som är verksamma vid stora 

revisionsbolag i Örebro. I empirin ställs olika scenarier och övriga frågor upp och sedan 

besvaras de av samtliga revisorer. 

5.1 Intervju med revisor A-H 

Som vi tidigare har nämnt har vi valt att behandla revisorerna anonymt. 

5.1.1 Scenario 1 

Vad anser du om en revisors fru/man driver ett företag och har lånat pengar från en bank 

som är en av revisorns klienter?  

Revisor A tycker inte att det var något problem att dennas man/fru har lånat pengar från 

banken, det vill säga så länge mannen/frun har samma villkor som alla andra kunder på 

banken. Revisorn A skulle själv kunna göra en affär med sin klient eftersom villkoren för 

honom/henne är som alla andras, det vill säga denna får betala samma pris som alla andra gör. 

Anledningen till att revisor A tycker så är för att ingen får någon fördel av det och anser 

därför ingen anledning till att någon kan ifrågasätta dennas oberoende. 

Revisor B anser inte att det är något jävsproblem, eftersom revisorn inte har något annat än 

marknadsmässiga villkor på det här lånet. Med detta menar revisor B att man betalar en 

normal ränta och ställer normala säkerheter. Sedan tycker revisor B att det beror på 

låneskillnaden till exempel om man lånar femtiotusen eller sjutton miljoner. Denna menar att 

det kan se konstigt ut om man tittar ur ett tredje mans perspektiv. Revisor B ställer sig frågan 

om detta kan verka oetiskt eller om revisorn blir påverkad av det här. Denna skulle påverkas 

av storleken på lånet. Anledningen till att Revisor B tänker från tredje mans perspektiv är för 

att denna själv kan se om han/hon är jävig eller inte. Revisor B anser inte att revisorn är jävig 

enligt tredje man, då dennas fru/man har lånat till marknadsmässiga villkor, eftersom 

frun/mannen inte får andra fördelar. Han/hon menar även att utifrån tredje mans perspektiv är 

ett litet lån inget bekymmer, medan vid ett tungt lån så skulle tredje man tycka att det är 

konstigt att denne kan vara revisor åt den banken där dennas man/fru har så stora skulder.  

Revisor C tycker inte att det är så bra. Denna anser att varken revisorn eller någon från 

revisorns familj får ha affärer med en bank där revisorn direkt är involverad. Revisor C svar 

på frågan är nej, för att denna inte anser att man kan vara revisor i en bank där dennas man/fru 

får låna pengar.  
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Revisor D anser inte att det ska vara något problem om det är ett vanligt lån och 

kommersiella villkor, för att man är en av kundmängden. Eftersom det inte är besvärande så 

tycker revisor D att oberoendet inte påverkas. Är det mindre lån på samma villkor så tror 

revisor D att man har svårt att säga att det inte fungerar. Men är det så att man utsätter sig för 

stor kredit då skulle man rekommendera att byta bank. 

Revisor E tycker att det är ett problem, då denna menar att beroendeförhållandet kan leda till 

att frun/mannen kan få fördelar med detta, exempelvis bättre räntevillkor. På så vis tycker 

revisor E att revisorn inte kan ta på sig uppdraget.  

Revisor F anser att det kan dras fördelar för båda parterna, vilket gör att de blir beroende av 

varandra. På grund av detta tycker revisor F att uppdraget inte kan accepteras.  

Revisor G förklarar att det är en tolkningssituation beroende på vilken revisor som tolkar 

uppdraget, men denna anser att revisorn kan acceptera uppdraget så länge dennas fru/man har 

samma lånevillkor som alla andra kunder.  

Revisor H tycker att det är okej eftersom det inte uppstår beroendeförhållanden. Med det 

menar denna att det inte är revisorn som har personlig kontakt med långivaren.  

5.1.2 Scenario 2 

Vad anser du om en klient som för första gången är egenföretagare och rådfrågar en 

revisor om redovisningsrelaterade frågor som revisorn sedan ska granska?   

Revisor A tycker att man måste kunna lämna råd om hur man ska kunna redovisa en speciell 

sak. Revisor A menar att en revisor har som skyldighet att lämna råd. Denna berättar att det är 

klienten själv som faktiskt fattar beslutet och gör konsekvensen av det och även utför själva 

redovisningen, vilket inte är revisorns uppgift. Denna menar att en revisor endast kan tala om 

för klienten vad som gäller, enligt redovisningsregler och sed. Revisor A tycker att en revisor 

alltid kan svara, rekommendera och redogöra för de regler som gäller, men gränsen går där 

vid lag att revisorn inte kan fysiskt utföra handlingen. Han/hon menar att en revisor inte kan 

utföra själva transaktionen eller att skriva en bokföringsorder.  

Revisor A berättar att redovisning och revision går mycket i varandra, och klienten skulle 

uppfatta att revisorn inte gör ett bra jobb om denna inte kan svara på de frågor som ställs. 

Revisor A menar att det inte är revisorn som fattar beslutet utan han/hon kan bara servera 

”smörgåsbordet” och visa att det är det här klienten har att välja på.  
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Revisor B berättar att det är normalt att klienten vänder sig till revisorn när det gäller råd 

kring redovisning, bokslut och liknande. Då revisorn och klienten diskuterar hur man 

redovisar det, är det reparationer eller är det investering och liknande. Revisor B berättar att 

en revisor har normgivningen och lagstiftningen som grund när denna och klienten för den här 

dialogen. Denna berättar tydligt att man kan föra dialogen men man fattar inga beslut, utan att 

det är upp till klienten själv att fatta beslut.  

Revisor C tycker inte att det är konstigt. Dennas klient frågar ofta hur man ska bokföra detta 

och hur man går till väga. Revisor C anser inte att det är några problem om klienten går till en 

redovisningskonsult, men tycker att han/hon får bistå med råd och anvisningar om hur man 

ska göra och lägga upp. Denna berättar att om en klient kommer fram med faktura, där den 

har köpt en fastighet och frågar hur man ska bokföra den här eller skriva av den. Då tycker 

revisor C att det är självklart att revisorn får ge anvisningar om hur det bör göras. Denna anser 

att den får tala om det, men den får inte delta i och fatta ett beslut på något sätt. 

Revisor D berättar att storleken på företaget avgör lite på hur mycket råd vi får ge. Men 

självklart får inte en revisor ge allt för mycket råd så att denna har gjort redovisningen för 

klienten. Revisor D nämner även att man borde se till att man har någon utomstående som 

arbetar med redovisning men inte är delaktig i revisionsteamet. Revisor D menar att man som 

revisor måste akta sig för så att denna inte granskar sig själv.   

Revisor D förklarar att vid nystartade företag måste man ge och komma med information. 

Denna menar att klienten får rådfråga revisorn. Revisor D anser att en revisor får tala om för 

klienten hur den ska tänka, men revisorn får inte säga hur klienten exakt ska göra. För då 

skulle man kunna säga att revisorn i princip skriver klientens bokföringsorder och fattat 

klientens beslut.  

Revisor E berättar att revisorer har blivit allt mer försiktiga gällande rådgivning till klienter, 

detta beror på de strikta reglerna om oberoendet. Revisor E menar att med det nya 

regelsystemet har det skett en skärpning kring rådgivningstjänster. Revisor E nämner att det är 

konsulterna som ansvarar för rådgivningstjänster och inte revisorerna. 

Revisor F berättar att det är normalt att en revisor ger rådgivning till klienten, men frågornas 

karaktär har en betydelse av hur mycket revisorn kan hjälpa klienten. Med detta menar revisor 

F att en revisor kan ge råd och anvisningar till klienten men vid mer komplexa frågor överlåts 

det till någon annan.  
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Revisor G tycker att det är okej att ge rådgivning till klienten. Revisor G menar att det är 

bättre att klienten gör rätt än att denna gör fel. 

Revisor H berättar att denna skulle erbjuda rådgivning till klienten, då han/hon inte ser några 

problem med att ge så mycket rådgivning den behöver. Revisor H anser att revisorns uppgift 

är att vara lojal, givmild, behjälplig och biträda klienten.   

5.1.3 Scenario 3 

Vad anser du om en klient som sedan fyra år tillbaka, ställs inför rätta. Klienten ber sin 

revisor att ställa upp som vittne under rättegången. Revisorn vittnar till klientens fördel. 

När den rättsliga processen är över vill klienten behålla denne som sin revisor?  

Revisor A berättar att om man blir kallad som vittne i en domstol oavsett vem parten är, så är 

man tvungen att ställa upp. Denna anser att det är domstolen som ska bedöma om klienten är 

skyldig eller inte och det är inte på revisorns samvete.  

Revisor B tycker att det kan vara mer eller mindre svårt om hur mycket man kan uttrycka 

under rättegången på grund av tystnadsplikten. Men denna känner att man definitivt ska ställa 

upp, för det är ens plikt. Skulle revisor B känna sig osäker efter den rättsliga processen så 

skulle han/hon fråga revisionsnämnden om man ska avgå från uppdraget eller inte.   

Revisor C anser att det är klart att man kan vara vittne om denna är övertygad att det här är 

rätt och riktigt samt får ta del av åklagarens framställning. Revisor C skulle behålla klienten 

om klienten blir friad. Skulle klienten blivit fälld för något grovt brott på något sätt, då skulle 

han/hon känna sig tveksam och inte vara kvar som revisor åt klienten. 

Revisor D anser sig vara tveksam till detta och tycker att det är utanför revisorns kompetens 

område. Då revisor D tycker att om revisorn blir beordrad att ställa upp då ska denna ställa 

upp så mycket som dennas tystnadsplikt tillåter.  

Revisor E anser att en sådan situation inte är glasklar för vissa revisorer. Denna menar att det 

inte är klart och tydligt förevisat i analysmodellen om man ska avgå från uppdraget eller inte.  

Revisor E berättar att en revisor alltid kan rådfråga revisorsnämnden om hur man ska gå till 

väga om revisorn känner sig osäker. Revisor E berättar att så fort en revisor känner sig osäker 

så tyder det på oberoendet, då tycker denna att man ska avsäga uppdraget.  

Revisor F tycker att revisorn ska avsäga sig uppdraget på grund av att det kan uppfattas som 

jävigt. Det är väldigt känsligt att biträda klienter vid sådana här situationer, påpekar revisor F. 
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Revisor G anser att en revisor ska ställa upp för sin klient och ser inte några problem med att 

fortsätta med uppdraget efter rättegången, oavsett om klienten blir frikänd eller fälld. Revisor 

G tycker inte att klientens rättegång ska påverka den affärsmässiga relationen. Vore det så att 

klienten begick redovisningsbedrägeri så skulle nog denna överväga och avsäga uppdraget.  

Revisor H tycker inte att det är fel att man ställer upp som vittne under rättegången för 

klienten, eftersom det kan vara för klientens fördel och nackdel. Revisor H menar att när man 

vittnar har man ett ansvar att tala sanning. Blir klienten frikänd eller fälld ser revisorn H inget 

problem med att ha kvar uppdraget.  

5.1.4 Scenario 4 

Vad anser du om en revisor är medlem i en fotbollsförening, då en lagkamrat äger ett 

företag och anlitar revisorn?  

Revisor A anser att vänskapsband är rätt så svårt.  Denna tycker att om revisorn och 

lagkamraten bara har den gemensamma nämnaren att de spelar fotboll med varandra en gång i 

veckan och inte umgås mer privat än att de är i det fotbollslaget, då känner man antagligen 

inte varandra så väl så att oberoendet kan ifrågasättas. Revisor A anser att det är ofta i en 

kundrelation, det vill säga en revisor har en klient i många år, och lär känna denna mer och 

mer och att det går över gränsen att man blir vänner.  

Revisor A anser att en utomstående kanske skulle tycka att revisorn inte var oberoende och att 

han/hon skulle tacka nej av den anledningen men samtidigt om revisorn ska hårdröra och se 

det så hela tiden så skulle denne inte kunna ”ragga” en enda kund i den här staden till slut. 

Denna anser inte att det är något problem om revisorn och lagkamraten spelar fotboll en gång 

i veckan. Då revisor A menar att det är för att man inte känner varandra så ”djupt”, i och med 

att man ingår i en grupp med andra människor som träffas samtidigt och då har man inte en 

nära relation som en vän.   

Revisor B anser normalt inte att det är något problem om man bara spelar i samma lag. 

Däremot anser denna om man börjar umgås mer och blir beroende. Då gör man en prövning 

på hur oberoende man är. Revisor B berättar om man är tveksam på vart gränsen går i sitt 

oberoende kan man alltid redogöra med någon annan eller till det etiska forumet där man kan 

ställa frågan. Revisor B anser att det handlar om ett val, är det en klient eller en relation. 

Han/hon menar att om man bara är tveksam om detta indikerar att man börjar bli jävig. 
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Revisor C anser att det är frågan om man är jävig. Han/hon tycker att det fungerar om varken 

denna och agkamraten är aktiva och att de inte har så mycket att göra med varandra. Revisor 

C skulle inte vilja vara revisor åt lagkamraten, om de kände varandra väldigt nära och att de 

båda satt i styrelsen eller att båda är tränare för ett lag och kände varandra väldigt väl.  

Revisor C anser även att var och en måste själv känna var gränsen går. Dennas svar på frågan 

är att man kan vara med i samma förening, men man måste känna att relationen inte är så 

nära. 

Revisor D anser inte ha problem med det utan tycker att en revisor ska vara professionell. 

Denna menar att revisorer har regler om oberoende och skulle en revisor tycka att han/hon har 

en nära relation med klienten, då ska man inte ta på sig uppdraget.  

Revisor E tycker inte att detta är acceptabelt eftersom de vänskapsband som finns påverkar 

oberoendet. Oftast kan det vara svårt att dra en gräns för när vänskapsbandet inverkar på 

oberoendet förklarar revisor E, men i detta fall är det ett klart oberoendehot.  

Detta ser revisor F som en tolkningsfråga, då varje revisor tar ställning till olika 

oberoendehot och drar egna gränser. Men utifrån dennas perspektiv ses detta som ett 

vänskapshot, då det inverkar på revisorns oberoende. Revisor F anser att en revisor bör tacka 

nej till uppdraget.   

Revisor G anser att vänskapsband inte är något problem och tycker i allmänhet att det är en 

löjlig regel som finns bland oberoendereglerna för revisorer. Denna tycker att vänskap är det 

bästa sättet att locka nya klienter. Revisor G berättar att det är upp till varje revisor att sätta 

gränser på sitt oberoende, då det skiljer sig i etiska frågor.   

Revisor H anser att varje revisor väljer själv när man inte längre kan vara oberoende. Denna 

menar att en revisor ska kunna skilja på yrkesrollen och vänskapsrollen. Han/hon tycker inte 

att detta ska vara något problem och anser att man ska kunna ta detta uppdrag. Revisor H 

anser  även att en revisor inte ska vara för strikt eller snäll utan något mitt emellan för att få 

klienten att känna sig trygg.  

5.1.5 Scenario 5 

Vad anser du om en revisor tagit ut högre arvode än vanligt, då den mest inkomstbringande 

klienten begär att revisorn ska sänka sitt arvode, annars byter denne revisionsbyrå?  

Revisor A anser att kunden alltid har rätt att ifrågasätta priset han betalar, och han har sin 

fulla rätt att kolla priser på andra revisionsbyråer. Men som revisor kan denna tvingas att 
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argumentera för det pris revisorn har tagit ut. Det är en prisdiskussion som allt annat, vill man 

ha kvar klienten väldigt gärna så skulle revisor A sänka arvodet. Men revisor A skulle aldrig 

krypa i pris så att klienten inte blir lönsam för företaget. Men så länge det är en lönsam klient 

som revisorn gärna vill behålla och att revisorn kan se att det är en klient som har kontakter i 

näringslivet på andra sätt, så kan klienten vara värdefull att behålla. Det är en affärsmässig 

bedömning revisorn får göra.  

Revisor B berättar att det är vanligt att klienten får fakturan och diskuterar priset. Denna 

försöker att föra dialogen med klienten om vilka insatser som man är tvungen att göra och att 

det påverkar prisnivån. Revisor B anser inte att man kan sänka arvodet bara för att klienten 

ber om det. Han/hon menar för att sänka arvodet innebär i praktiken mindre insats.  

Revisor C berättar att det förekommer hela tiden diskussion om arvode och att klienten tycker 

att det är dyrt. Denna anser om det är stor betydande kund som är bra på marknaden så kan 

man ta ut ett lägre arvode för att man tycker att det är viktigt att vi får den här kunden. 

Revisor C berättar att i grunden har denne tiddebiteringar som man tar betalt för antal timmar 

som är nedlagda och sen är det så att på marknaden kan revisorerna inte ta ut vilka priser som 

helst. Om denna inser att den har lagt ner mycket tid, för exempelvis 100 000kr i arvode, men 

jämfört med tidigare så uppgick det till 75 000kr, då kanske denne får ta 75 000. Då blir det 

en kalkylavvikelse i deras system. 

Revisor D anser att en revisor ska ta ut arvode för dennas nedlagda kostnader. Om klienten 

hotar med att byta revisionsbyrå på grund av högt arvode, då tycker revisor D att man får 

försöka förklara orsakerna och hur de allmänna villkoren ser ut. Men en revisor kan alltid 

förklara för klienten vad den kan göra för att arvodet kan sänkas, förklarar revisor D.  

Revisor E anser att det är viktigt att en klient blir informerad om vilka insatser revisorn har 

gjort för att arvodet har höjts. Revisor E menar att klienter oftast inte är medvetna om vad 

som orsakar till att revisorn har tagit ut ett högre arvode. Revisor E anser därför att det är 

revisorns plikt att förklara detta för klienten och även förklara vad denna kan göra för att 

minska arvodet.  

Revisor F anser att en revisor inte ska vika sig och sänka sitt arvode på grund av att klienten 

tycker att det är för högt. Revisor F tycker att en revisor som sänker sitt arvode bortser från 

dennas oberoende och har ingen gräns.  
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Revisor G anser att det är vanligt att revisorer viker sig för klientens påtryckningar eftersom 

de är rädda för att tappa sina klienter. Revisor G anser att detta är en del av den 

affärsverksamhet som revisorer bedriver och ser det inte som ett hot mot deras oberoende.  

Revisor H tycker en revisor kan gå ner i arvodet för att inte förlora den inkomstbringande 

klienten. Revisor H berättar att det skiljer sig mellan klienter som inte genererar stora 

inkomster, då revisionsbyrån inte känner samma betydelse om man skulle tappa klienten. 

Denna menar att man förmodligen inte går ner i pris för dessa klienter som inte bidrar lika 

mycket.  

5.1.6 Övriga frågor 

Vad tycker du att en revisor ska göra om denne upptäcker att en kollega gör fel/ är jävig?  

Revisor A berättar att han/hon skulle tala med kollegan direkt. Men anser att det inte är 

dennas plikt att gå till kontorschefen eller överordnad utan det är kollegans eget ansvar. 

Fortsätter kollegan med att vara jävig så är det denna som får ta risken, tycker revisor A. 

Revisor A är medveten om att denne inte svarar enligt regelverket och talar även om att 

han/hon kanske svarar väldigt fel.  

Revisor B tycker att man ska slå alarm. Han/hon skulle först uppmärksamma den enskilda 

revisorn och om revisorn inte bryr sig, skulle denna sedan gå till kontorschefen. Revisor B 

skulle även notera för kontorschefen att den har sagt till den enskilda revisorn att det inte var 

så lämpligt men att enskilda revisorn inte verkade bry sig om det. Revisor B tänker att det är 

en risk för byrån och att det kan bli kostsamt för revisionsbyrån. 

Revisor C tycker att man ska prata med sin kollega och fråga hur denna har gjort på det 

bolaget. Om det inte hjälper, skulle revisor C kanske prata med kontorschefen om situationen. 

Denna tänker att det måste finnas en lösning. Om hälften gör fel och häften rätt, då vet man 

inte vad som är rätt. Revisor C anser att regelverket är en tolkningsfråga, det vill säga det är 

många tolkningar hur man ska göra i olika situationer. 

Revisor D anser att det är dennas plikt att tala med kollegan och sedan ta upp en diskussion 

med kontorschefen.  

Om det är ett problem som upplevs som allvarligt tycker revisor E att man först ska tala med 

kollegan. Om kollegan inte vidtar rättelse får man diskutera det med överordnad på 

revisionsbyrån för vidare åtgärder. 
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Revisor F anser att revisorn har ett ansvar i revisionsbyrån och bör tala med kollegan om 

dennes beteende, annars kan det leda till skada för företaget.  

Revisor G anser inte att det är dennas plikt att inverka på kollegans arbete eftersom det är 

bara kollegan själv som kan sätta sina gränser om vad den anser vara ett hot mot oberoendet. 

Revisor G förklarar att en revisor som har varit i denna bransch i ett antal år ska veta var 

gränsen går, annars kan man lika gärna byta yrke.  

Revisor H berättar att om det vore ombytta roller så hade denne uppskattat om dennas kollega 

kom fram, då man har agerat fel eller jävigt. Revisor H menar att man ibland lever i en 

”bubbla” och inte kan se sina egna fel. Men vore det så att revisorn är jävig medvetet och gör 

om det igen då anser revisor H att man ska meddela det vidare till kontorschefen.  

Vad anser du om en klient styr sin revisor i sitt arbete?  

 

Revisor A anser att det inte är bra och det får inte ske att klienten ska rikta in revisorns 

granskningars insatser på något visst område. Han/hon berättar att en revisor gör en 

revisionsplan och ringar in de områden som denna anser vara nyckelprocesser eller utsatta för 

stor risk som den vill titta på. Revisor A menar att de punkterna kan klienten inte påverka 

revisorn, utan det är områden revisorn måste titta på. Revisor A berättar att klienten kan ha 

önskemål att den känner sig osäker på någon rutin och den skulle vilja ha revisorns syn på det. 

Han/hon menar att det är en sak utöver revisorns revisionsplan och det kan revisorn göra, men 

då blir det ett tilläggsuppdrag, eftersom det ligger utanför revisorns granskningsplan. 

Anledningen till att revisor A inte tycker att de är bra är för att det skulle kunna göra att denna 

tittar på helt fel saker, och då har denna inget beslutsunderlag när den ska lämna in sin 

revisionsberättelse.  

Revisor B berättar om en revisor som säger till sin klient att den har ett lager och är en 

betydande del av balansomslutningen, då revisorn behöver besöka klienten för att inventera. 

Men klienten svarar att den kan göra det själv och att revisorn inte behöver komma. Revisor B 

anser då att en revisor ska försöka ”krypa” bakom regelverket och säga enligt standarden så 

måste man göra det här inventeringsbesöket. Denna anser att det är för stor risk att inte följa 

regelverket, för att om det inte finns något lager till exempel i det här fallet eller att lagret är 

inkurant som gör att det kan visa sig att företaget går i konkurs. Han/hon menar att om man 

inte gör det man skulle enligt regelverket, finns det en risk för att förlora sin titel som revisor. 
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Revisor C anser att klienten inte kan styra på det sättet, utan revisorn måste ha fulla friheten 

att gå igenom och göra det som måste göras enligt lagen. Revisor C berättar att den brukar 

sitta ner med ekonomichef, VD och ägare och tittar på bolaget. Däremot kan klienten säga att 

den vill titta på vissa saker som den har haft krångligheter med. Revisor C tycker då att 

klienten kan styra revisorn genom sina önskemål.  

Revisor D tycker inte att en klient ska styra en revisor. Men det beror på revisorn själv, om 

denna står för sin sak. Är det så att revisorn inte kan säga ifrån och stå för sitt oberoende så 

ska han/hon inte ha det uppdraget, förklarar revisor D. Denna menar att eftersom revisorn 

skriver revisionsberättelsen, är det därför viktigt att han/hon får med det som är rätt. 

Revisor E berättar att klienten inte kan styra revisorn i arbetet. Denna anser om klienten har 

önskemål om att man ska fokusera sig på viss granskning av någon anledning, får man ta 

ställning till det från professionella aspekter. Revisor E menar att det kan hända att klienten 

har identifierat ett problem som bör granskas i revisionen. I övrigt kan klienten anlita revisorn 

för speciella granskningar så länge de inte är ett hot mot oberoendet.  

Revisorn F tycks inte ha någon åsikt om klienten, men däremot om revisorn blir styrd. Då 

anser Revisor F att revisorn ska byta arbete eftersom denne inte har de egenskaper som krävs 

för arbetet.  

En klient kan inte styra sin revisor i dennes arbete, berättar revisor G, utan en revisor lägger 

alltid upp en plan för dennas insatser i verksamheten.  Samtidigt så tycker revisor G att det 

kan vara bra att klienten påpekar områden som denna vill att revisorn ska vara behjälplig med.  

Revisor H tycker att det kan vara bra, eftersom klienten kan sitt företag bäst. Men samtidigt 

måste revisorn följa den revisionsplan som denna har satt upp, berättar revisor H.  

En revisors fru/man äger ett företag och lämnar felaktiga uppgifter till sin revisor från ett 

annat företag. Revisorn känner till sin frus/mans bedrägerier. 

Revisor A tycker att man talar om för sin fru/man att det den gör är fel. Revisor A känner inte 

att det är dennas plikt, utan det är makens/makans handling. Han/hon menar att man inte kan 

ansvara för makens/makans agerande.  

Revisor B anser att det är ett problem i sig om man vet att man har en fru/man som beter så, 

och tycker att revisorn ska prata med sin fru/man om att så här kan man inte göra och tala om 

vad den riskerar. Revisor B förklarar om revisorn kliver utanför den relationen med sin 
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fru/man, och säger att denna är en revisor nu och den har en kollega där borta. Då har den 

svårt att se att han/hon har en uppgift. Denna råder inte över frun/mannen på det viset att man 

kan styra över hur den ska redovisa. Revisor B menar att den inte har någon relation till det 

företaget i sin profession, utan det blir mer som fru/man, man har en relation till. Han/hon 

anser att det kan vara svårt att veta vilken stol man sitter på. Revisor B anser att revisorn inte 

har någon upplysningsplikt som revisor gentemot andra revisorer. 

Revisor C anser att det skulle vara väldigt svårt. Revisor C menar om dennes man/fru i sin 

verksamhet skulle åka dit för bedrägerier, då skulle det vara väldigt svårt för denne att jobba 

kvar som revisor och om denne också kände till det hela. Denne skulle prata med sin man/fru.  

Revisor D skulle prata med sin man/fru och förklara vad som gäller. Revisor D förklarar att 

en revisor har möjlighet att anmäla det här till ekobrottsmyndigheten om man skulle vilja göra 

det anonymt. Det skulle kännas väldigt drastiskt berättar revisor D, då denna har ambition och 

även ett privatliv. Men hade det varit en klient så måste man veta var gränsen för tystnadsplikt 

går innan man fattar ett beslut. I bolaget har man en juridisk enhet som revisorerna får 

diskutera med internt. Man skulle kunna rådfråga de om exempelvis, hur man ska göra, vad 

man ska ta ställning till i den situationen.  

Revisor D anser även att det är svårt att fatta beslut vid det här fallet. Det kan bero på hur 

revisorn är, eller om det har att göra med etik och moral i grunden, vad för värderingar denna 

har och så vidare. Revisor D tycker att det är en stor skillnad när det gäller personliga 

relationer och när det är en klient, då revisorns handling ser olika ut.  

Revisor E tycker givetvis att revisorn ska verka för att frun/mannen inte ska lämna felaktiga 

uppgifter. Revisor E kan däremot inte se att revisorn har någon uttrycklig skyldighet att 

upplysa sin makes/makans revisor om felaktigheterna.  

En revisor ska säga ifrån, tycker revisor F, eftersom det är brottsligt. Revisor F förklarar att 

ingen vettig människa vill se sin man/fru åtalad för brott, oavsett typ av brott.  

Revisor G anser att man inte kan ta hem sitt arbete utan man måste kunna skilja på sitt privata 

liv och arbetsliv, men självklart är detta fel påpekar denna. Revisor G berättar att han/hon 

skulle tala med sin fru/man om att det är fel, men tycker att det är upp till makan/maken att 

fatta ett beslut.  
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Det hade varit en rolig situation egentligen tycker revisor H, men självklart är det fel. Revisor 

H berättar att man kan agera på två olika sätt, med det menar denna att man agerar utifrån en 

revisors eller makas/makes perspektiv. Hade det varit en klient så förklarade revisor H att 

han/hon skulle direkt anmäla detta. Men revisor H anser att det blir mer personligt när det är 

sin egen maka/make och skulle inte agerar på samma sätt. Då denna tycker att det bästa man 

kan göra är att prata med sin fru/man om saken 

 

En revisor har en kärleksaffär med sin klients syster, vilket är hemligt på grund av att 

han/hon har fru/man och barn.  

Revisor A anser att det skulle bli en knepig sits till slut om förhållandet skulle fortsätta. 

Revisor A vet inte hur han/hon skulle agerat men anser att det finns någon gräns, att denna är 

då tvungen att avsäga sig i revisionsuppdraget.   

Revisor B förklarar att en revisor kanske inte känner sig jävig, eftersom denna inte tycker att 

klientens relation med sin syster/bror kan påverka dennas arbete. Men utifrån tredje man kan 

det se ut som att revisorn är jävig, när det avslöjas. Revisor B anser att någon annan i bolaget 

borde ta över uppdraget utan det ska hinna avslöjas.  

Revisor C anser att det blir väldigt besvärligt. Denna menar att om det är hemligt då kan 

revisorn inte gå till klienten och säga att den måste avgå för klientens bror/syster. Revisor C 

skulle ta sig ur detta och hitta någon annan som kan ta uppdraget. 

För revisor D så är det en skillnad om revisorn får reda på en massa saker under 

kärleksaffären. Om dennas förhållande inte påverkar uppdraget så ser revisor D att det inte är 

något problem. Men om relationen påverkar revisorns arbete då han/hon kan få reda på en 

massa saker i relationen om klienten, så tycker revisor D att denna kanske ska frångå och låta 

någon annan från byrån ta över uppdraget. Med detta menar revisor D att man inte kan vara 

objektiv för att revisorn har fått reda på för mycket, då detta tyder på brist på revisorns 

omdöme. 

Revisorn E talar om oberoende in appearance och in fact, det vill säga dels om revisorn är 

faktiskt oberoende rent objektivt, och dels om allmänheten uppfattar revisorn som objektiv. 

Vad gäller den faktiska objektiviteten kan det vara så att systern/brodern inte har några starka 

kopplingar till klienten och att det faktiska oberoendet inte blir påverkat. Om revisorn är rädd 

för avslöjandet och klienten känner till relationen finns det en risk för att oberoendet blir hotat 
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om denna skulle kunna bli föremål för påtryckningar och hot. Revisor E anser att revisorn bör 

överväga att lämna över uppdraget till en kollega, men det beror mycket på omständigheterna. 

Vid en nystartad affär kan revisorn behålla uppdraget tycker revisor F, men att revisorn 

bryter kontakten med klientens syster/bror. Men om affären pågått en längre tid anser revisor 

F att revisorn borde ha avsagt sig uppdraget.  

Revisor G tycker inte att det är något som ska påverka revisorns arbete med klienten. Revisor 

G menar att så länge revisorn kan hålla det professionellt och låter inte kärleksaffären påverka 

dennas arbete så är inte något problem att ha kvar uppdraget. 

Varje revisor lägger upp sina egna gränser för sitt oberoende påpekar revisor H. Är detta rätt 

eller fel? Det kan bara revisorn själv svara på, anser denna. Revisor H tycker att när något 

påverkar hans/hennes arbete eller oberoende så har man gått över gränsen och man ska då 

avsäga uppdraget.  Men i detta fall är det svårt att göra en bedömning förklarar revisor H 

eftersom man själv inte är involverad i kärleksaffären.  

En av revisorns klienter ska öppna ett företag i Dubai. Klienten erbjuder revisorn att hjälpa 

till den första månaden. Detta kommer att ske under revisorns semester, då klienten 

erbjuder ett högt arvode för den perioden, samt stå för resekostnaderna och boende.  

Revisor A ser det som en muta om klienten står för de extra kostnaderna. Revisor A anser att 

klienten enbart ska betala för revisorns tjänster.  

Revisor B skulle inte se det som ett problem. Denna menar att man jobbar flexibelt så 

han/hon ser inte att det är något problem att det är under revisorns semester. Det är bara att 

gilla läget, påpekar revisor B och berättar att det är normalt att klienten står för 

resekostnaderna och boende, det vill säga antingen gör klienten det direkt eller fakturerar man 

det. Revisor B anser att det är rimligt att arvodet är högre under semestern. 

Revisor C anser att det inte är ett problem. Denna menar att det förekommer om man har 

dotterbolag utomlands. Revisor C skulle då betala för flyg och boende, men han/hon 

fakturerar ändå till klienten i form av arvode. På så sätt blir den kostnaden betald av företaget.  

Klienterna vill att man följer med för att de har förvärvat ett bolag. Revisor C flög till 

Danmark och företaget bjöd på middag på kvällen, denna anser att det är upp till var och ens 

goda omdöme/moral då att acceptera detta. Revisor C menar om företaget bjuder på annat 

som kostar några tusen kr, då måste man känna vad gränsen går. 
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Revisor D anser att arvodet inte ska påverka, då arvodet ändå är till företaget.  Revisor D 

tycker att man ska få betalt för det man gör. Han/hon förklarar att klienten ska stå för 

kostnaderna för de insatser revisorn bidrar med i Dubai. Revisor D tycker att det inte är 

konstigt att man åker till Dubai och tittar på verksamheten. Det ligger i dennes åtaganden om 

att besöka och se verksamhet.  Men åker man dit för en semesterresa och får betalt är det inte 

rätt påpekar revisor D. Med detta menar denna att man är där som revisor och då ska man 

hålla de oberoende krav man har. Revisor D anser att man inte får ta ekonomisk 

kompensation på ett annat sätt, då revisor D berättar att om en revisor tar kostnader för en 

extra vecka, då är man ute i den gråa zonen och kan ses som en muta. Revisor D anser att man 

är då utnyttjat dit, då kan man fråga om sitt oberoende.   

Revisor E anser inte att det är acceptabelt. Denna menar att en revisor inte ska ägna sig åt 

fritidsuppdrag för klientens räkning. Även om det hade varit på arbetstid är det inte säkert att 

det hade varit förenligt med arbetet som revisor.  

Revisor F anser att en revisor ska ta betalt för de insatser denna har gjort och inget annat. 

Han/hon menar att som revisor ska man följa klientens verksamheter, och då kan det vara bra 

att man åker ner till Dubai och kontrollerar verksamheten. Revisor F tycker inte att revisorns 

arbetstillsatser ska skiljas i betalning eller något annat bara för att arbetet görs i ett annat land. 

Revisor G anser inte att det är något problematiskt utan väldigt normalt att en revisor hjälper 

sin klient vid sådana situationer. Frågan om det finansiella så är det vanligt att klienten står för 

det. Revisorn G tycker att det är rimligt om revisorn får ett högre arvode, eftersom revisorn 

utför uppdraget under sin semester.  

I en sådan situation anser revisor H att revisorn kan acceptera uppdraget och tycker att det är 

en självklar sak att klienten står för kostnaderna. En revisor ska arbeta som vanligt men denna 

ska inte utnyttja tillfället.  Med det menar revisor H att revisorn inte ska ta kostnader utöver 

dennas tjänster.  

Vad är det som gör att du fattar dessa beslut? När du fattar dessa beslut, hur går du till 

väga?  

En revisor ska se på situationen som en utomstående, revisor A menar att man utifrån det 

perspektivet kan denna känna efter vart gränsen går. Varje revisor har en ribba för hur mycket 

man kan tycka att man kan acceptera. Revisor A tycker att vid en situation där en revisors 

granne skulle fråga denna om den vill bli revisor i hans bolag, så ska man som revisor avböja 
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erbjudandet. För att en revisor har regelverket någorlunda i bakhuvudet, förklarar revisor A. 

Men sedan i andra situationer så är det lika självklart då en revisor kanske måste läsa lite mer 

om vad regelverket säger, eller att revisorn måste resonera med andra innan den fattar ett 

beslut.  

Revisor B anser inte att det finns några bekymmer med att fastställa om man är oberoende 

eller jävig under sin relation till klienten. Men revisor B berättar att vid insatser så kan denna 

alltid hitta en second opinion hos någon annan. Med detta menade revisor B att det är alltid 

bra att ta in en tredje person som har mer oberoende ögon, ifall man då tycker att man har 

varit för mycket och för långt gående rådgivande i någon del.  

Revisor B samlar information och får en uppfattning. Han/hon kontrollerar med sina kollegor 

om den har bedömt rätt och får en bekräftelse innan beslutet fattas.  

Revisor C tycker att man måste vara mer eftertänksam. Denna menar att lämna alltför säkra 

svar på en gång är väldigt riskfullt, det vill säga att det finns alltid speciella omständigheter 

som gör att det blir på ett annat sätt.  Revisor C menar även att det är allt för många gånger 

som man har lämnat snabba svar och fått allt för många fel i efterhand. Han/hon anser därför 

att man ska vara medveten om vilka regler som gäller. 

Revisor D beskrev sitt tillvägagångssätt för att fatta beslut genom att han/hon tar del av 

informationen och sedan tar upp detta med en kollega eller den juridiska enheten i bolaget. 

Efter detta berättar revisor D att denna dokumenterar sitt beslut. Revisor D är väldigt tydlig 

och förklarar att han/hon sällan fattar sina beslut själv.  

Revisor E anser att vid ett verkligt läge gör man en noggrann bedömning utifrån de fakta och 

relationer som finns. Revisor E förklarar att vid de ovanstående teoretiska frågor har denna 

uttryckt sig med en spontan uppfattning om vad som bör gälla. Givetvis har man en spontan 

uppfattning även i verkliga frågor, men om tvekan finns om det är ett hot mot oberoendet 

konsulterar man andra rutinerade kollegor inom revisionsbyrån i frågan och studerar 

eventuella uttalanden från Revisorsnämnden. FAR:s etiska regler innehåller omfattande 

riktlinjer kring revisorns oberoende.  

Revisor F berättar att han/hon fattar beslut direkt om svaret är självklart. Om det inte 

självklart tycker revisor F att man givetvis ska göra en bedömning innan man fattar ett beslut. 

Revisor F tycker att man måste tänka i banor som går ut på hur utomstående kommer att 

uppfatta situationen. Denna anser även att man ska utgå ifrån regelverket (FAR) för att vara så 
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korrekt som möjligt. Revisor F menar att regelverket är a och o för revisorns 

bedömning/beslut.  

Revisor G tycker att utifrån hans/hennes uppfattning om uppdraget/situationen fattar man ett 

beslut. Tillvägagångssättet kan variera berättar revisor G, beroende på hur medveten man är 

om området eller om man anser sig vara osäker kan man alltid göra en bedömning med hjälp 

av information från andra såsom kollegor eller lagen. Men samtidigt berättar revisor G att det 

är bara revisorn själv som vet vad som är det ”rätta” för exempelvis klienten, eftersom det är 

revisorn som har inverkat på uppdraget och inte någon annan. När det gäller lagen anser 

revisor G att man inte alltid kan tillämpa de i praktiken.  

Revisorns tillvägagångssätt har en viktig betydelse för revisorns beslut, berättar revisor H. 

Därför tycker han/hon att den insamlade informationen ska bearbetas så utförligt som möjligt 

oavsett om man känner sig säker i det området.  Revisor H menar att man hellre är allt för 

noggrann än att ett felaktigt beslut fattas. Revisor H ser sin process som att denna har en 

uppfattning om området men vill gärna få mer information för att sedan göra en ordentlig 

bedömning, vilket bidrar till ett rimligt och riktigt beslut.  

Vilka faktorer anser du kan påverka revisorns resonemang om oberoende? 

Revisor A uppfattar vänskapshotet som jobbigt. För att när man jobbar med klienterna lär 

man känna dem mer och mer för varje år. Revisor A kan vid vissa situationer känna att det 

kan vara svårt att vara helt oberoende och inte se till personen som man faktiskt har relation 

med. Det är svårt att sätta gränsen vilket beror på ens samvete och personlighet.  

Revisor B anser att det finns mycket som kan påverka, exempelvis om företaget går dåligt så 

måste man göra fördjupade analyser. Det vill säga bedöma hur det kommer att se ut i 

framtiden.  Revisor B menar att det är omdöme som påverkar bedömningarna/besluten. 

Han/hon anser även att det kan vara etik och moral som påverkar. Denna menar att det finns 

revisorer som har olika etik och moral 

Revisor C anser att gott omdöme och sunt förnuft är det som påverkar, denna menar att det 

får man under sin karriär och även under sin uppväxt. Är det rätt eller fel, då har revisorn på 

ett ungefär en uppfattning om vad som är rätt och fel. 

Revisor D förklarar att allt beror på etik och moral, vad som är rätt eller fel. Han/hon anser att 

det är ett problem om en revisor är för hygglig, snäll och ständigt vill hjälpa till. Det kan även 

vara faktiskt och synbart oberoende, exempelvis hur andra uppfattar revisorns oberoende. 
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Revisor D berättar även att jävsituationen skiljer sig mellan de större och små företagen.  

Denna menar att det är svårare i små företag på grund av att man kommer väldigt nära sina 

klienter och kan få ett vänskapsband. Konsekvensen är att det blir svårare att vara oberoende 

och revisor D anser att detta skulle påverka revisorns beslut.  

Revisor E anser att eget omdöme, kollegors uppfattning samt riktlinjer från FAR och 

Revisorsnämnden påverkar ens bedömningar och beslut.  

Revisor F anser att det är endast regelverket som ska påverka revisorns bedömning/beslut.  

Men detta stämmer inte in hos alla revisorer anser revisor F, eftersom varje revisor har olika 

uppfattningar.  

Revisor G tycker att klientens önskemål är något som kan påverka dennas bedömning/beslut.   

Revisor G anser även att eget omdöme och sunt förnuft har störst inverkan.  

Revisor H anser att revisorns etik och moral påverkar hans/hennes bedömningar och beslut. 

Revisor H menar att varje revisor kommer att behandla uppdraget olika och det kan bero på 

tidigare erfarenheter, personliga omdömen eller att man känner sympati för klienten. Revisor 

H menar även att det är väldigt svårt att veta vad som är rätt och fel på grund av att det inte 

finns någon riktigt definition på dessa benämningar i samhället eller inom revisorsyrket, vilket 

orsakar att revisorer agerar olika.  
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6. Analys  

I detta kapitel analyseras vår empiriska studie som kopplas till vår teori.  

6.1 Skillnader och likheter i revisorers resonemang 

Samtliga revisorer har regler om oberoende, men ändå resonerar de olika. Detta är ett tydligt 

tecken som visas i revisorers svar. Då de flesta revisorerna svarade olika vid frågan om att 

revisorns fru/man lånar pengar från banken. Tre av åtta revisorer tycker att detta är ett 

problem, bland annat för att det kan dras fördelar för båda parterna, vilket gör att de blir 

beroende av varandra. En av de tre revisorerna tycker att varken revisorn eller någon från 

revisorns familj får ha affärer med en bank där revisorn direkt är involverad. Resten av 

revisorerna anser inte att det är något problem att hennes/hans man/fru har lånat pengar från 

banken, så länge mannen/frun har samma villkor som alla andra kunder på banken. En av 

revisorerna som tillhör de resterande fem anser att det är okej eftersom det inte uppstår 

beroendeförhållanden.  

Även vid frågan om att lagkamraten anlitar revisorn svarade revisorerna ganska olika. Mer än 

hälften av revisorerna anser normalt inte att det är något problem. Däremot anser de att om 

man börjar umgås mer och blir beroende, kan man göra en prövning på hur oberoende man är. 

De menar att om revisorn och lagkamraten bara har den gemensamma nämnaren att de spelar 

fotboll med varandra en gång i veckan och inte umgås mer privat än att de är i det 

fotbollslaget, då känner man antagligen inte varandra så väl så att oberoendet kan ifrågasättas. 

En av de revisorer som inte anser att det är något problem med att vara revisor åt sin 

lagkamrat nämner även att vänskapsband inte är något problem, utan det är bästa sättet att 

locka nya klienter. Denna tycker i allmänhet att det är en löjlig regel som finns bland 

oberoendereglerna för revisorer. Medan de andra revisorerna inte tycker att detta är 

acceptabelt eftersom det vänskapsband som finns påverkar oberoendet. De förklarar att det 

oftast kan vara svårt att dra en gräns för när vänskapsbandet inverkar på oberoendet, men i 

detta fall är det ett klart oberoendehot. En av revisorerna tillägger och säger att det är en 

tolkningsfråga, då varje revisor tar ställning till olika oberoendehot och drar egna gränser.  

En annan fråga gällande en klient styr sin revisor anser sju av åtta att klienten inte ska styra en 

revisor. De flesta revisorerna anser om klienten har önskemål om att man ska fokusera sig på 

viss granskning av någon anledning, får man ta ställning till det från professionella aspekter. 

Endast en revisor höll inte med ovanstående revisorerna, utan tyckte att det kan vara bra, 

eftersom klienten kan sitt företag bäst. Denna berättar att revisorn måste samtidigt följa den 

revisionsplan som han/hon har satt upp.  
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Fyra av åtta revisorer tycker att en revisor kan gå ner i arvodet för att inte förlora den 

inkomstbringande klienten, eftersom de anser att det är en betydande kund som är bra på 

marknaden. Men en av de fyra ovanstående revisorerna skulle aldrig krypa i pris så att 

klienten inte blir lönsam för företaget. Så länge det är en lönsam klient som revisorn gärna vill 

behålla och att revisorn kan se att det är en klient som har kontakter i näringslivet på andra 

sätt, så kan klienten vara värdefull att behålla. Det är en affärsmässig bedömning revisorn får 

göra. En annan revisor som tillhör de fyra ovanstående berättar att det är vanligt att revisorer 

viker sig för klientens påtryckningar eftersom de är rädda för att tappa sina klienter. Medan de 

resterande fyra revisorerna inte anser att man kan sänka arvodet bara för att klienten ber om 

det. De menar för att sänka arvodet innebär i praktiken mindre insats. Då är det viktigt att 

förklara för klienten vad den kan göra för att arvodet kan sänkas. En av revisorerna påpekar 

att en revisor som sänker sitt arvode bortser från dennas oberoende och har ingen gräns.    

Två av åtta revisorer anser inte att det är deras plikt att gå till kontorschefen eller överordnad 

när de ser eller hör att deras kollega är jävig. De tycker istället att det är kollegans egna ansvar 

och att det inte är deras plikt att inverka på kollegans arbete, eftersom det är bara kollegan 

själv som kan sätta sina gränser om vad den anser vara ett hot mot oberoendet. Medan de 

andra sex revisorerna tycker att man ska slå alarm. De berättar att de skulle först 

uppmärksamma den enskilda revisorn och om revisorn inte bryr sig, skulle de sedan gå till 

kontorschefen. En av revisorerna tillägger att det kan leda till skada för företaget om man inte 

uppmärksammar den enskilda revisorn och eventuellt kontorschefen.  

Vid frågan om makens/makans bedrägerier anser två av åtta revisorer även här att det inte är 

deras plikt, utan det är makens/makans handling. Då revisorerna menar att man inte kan 

ansvara för makens/makans agerande utan det är upp till maken/makan att fatta ett beslut. 

Medan de andra sex revisorerna skulle prata med sin man/fru och förklara vad som gäller. En 

av revisorerna berättar om hennes/hans man/fru i sin verksamhet skulle åka dit för 

bedrägerier, då skulle det vara väldigt svårt för denna att jobba kvar som revisor.  En annan 

revisor påpekar att ingen vettig människa vill se sin man/fru åtalad för brott, oavsett typ av 

brott.  

Vid frågan om rådgivning till klienten anser en av åtta revisorer att det inte är revisorernas 

ansvar att ge råd till klienten, utan konsulternas. Denna berättar att revisorer har blivit allt mer 

försiktiga gällande rådgivning till klienter, detta beror på de strikta reglerna om oberoendet. 

Medan de andra sju revisorerna inte tycker att det är något konstigt med att ge anvisningar 
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eller rådgivning till klienten så länge de inte deltar i och fattar ett beslut på något sätt. En av 

revisorerna påpekade att man som revisor måste akta sig för så att denna inte granskar sig 

själv. En annan revisor anser även att man kan ge så mycket rådgivning som möjligt och att 

revisorns uppgift är att vara lojal, givmild, behjälplig och biträda klienten.   

6.1.1 Revisorers resonemang kring etik och moral om oberoende 

Individer kan ställas inför två val, det goda och det onda, vilket innebär att individerna 

hamnar i en gråzon som gör det svårt att avgöra om en handling är etiskt acceptabelt eller inte. 

Orsaken till detta är att det finns många regler i vårt samhälle som säger emot varandra och då 

uppstår det osäkerhet- och konfliktsituationer om vad som är rätt att följa. Det kan leda till att 

varje individ tolkar och handlar olika i situationer.
96

 När revisorerna svarade på de olika 

scenarierna, nämnde en av revisorerna att regelverket är en tolkningsfråga, det vill säga det är 

många tolkningar i hur man ska resonera i olika situationer. Denna anser även att det är upp 

till var och ens goda omdöme eller moral att acceptera detta.  En annan revisor påstår att det 

beror på revisorn själv, om denne står för sin sak. Den tredje påpekar att varje revisor sätter 

sina egna gränser för sitt oberoende. Denna anser att det är bara revisorn själv som kan svara 

på om detta är rätt eller fel.  

Varje individ har sin egen syn på vad riktiga och oriktiga principer är. Det vill säga varje 

individ har olika principer och värderingar som avgör om denne handlar moraliskt vid olika 

situationer.
97

  En revisor nämnde att det är svårt att vara helt oberoende eftersom det är svårt 

att sätta gränser, vilket beror på ens samvete och personlighet. En annan revisor nämnde att 

det kan vara etik och moral som påverkar. Denne menar att det finns revisorer som har olika 

etik och moral.  

 

Personliga bedömningar styrs till största del av andras syn på etik och moral och deras 

attityder. 
98

 En av revisorerna anser att det är ett problem om en revisor är för hygglig, snäll 

och ständigt vill hjälpa till. Det kan även vara faktiskt och synbart oberoende, exempelvis hur 

andra uppfattar revisorns oberoende. Att man kommer väldigt nära sina klienter och kan få ett 

vänskapsband. Konsekvensen är att det blir svårare att vara oberoende och denna anser att 

detta skulle påverka revisorns beslut. Denna förklarar att allt beror på etik och moral, vad som 

är rätt eller fel.  
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Kollegors åsikter, klientens önskemål, den egna etik- och moraluppfattning kan påverka 

revisorns bedömningar och på så sätt påverkar dennes oberoende.
99

 

En av de åtta revisorerna anser att eget omdöme, kollegors uppfattning samt riktlinjer från 

FAR och Revisorsnämnden påverkar ens resonemang. Samtidigt som en annan revisor tycker 

att klientens önskemål är något som kan påverka dennas resonemang om oberoende. Denna 

anser även att eget omdöme och sunt förnuft har störst inverkan på hur en revisor resonerar. 

Medan en tredje revisor anser att revisorns etik och moral påverkar dennas resonemang.  

Etiska bedömningar påverkas även indirekt av revisorernas etiska attityder, utbildning och 

erfarenhet.
100

 En av revisorerna nämner även att varje revisor kommer att behandla uppdraget 

olika och det kan bero på tidigare erfarenheter, personliga omdömen eller att man känner 

sympati för klienten.  

 

6.2 Moralläror  

Som vi ser så resonerar alla revisorer olika. Detta kan bero på att revisorerna har olika 

moraliska bedömningar. 

 

6.2.1 Utilitarism 

Individen använder sig själv eller människor i sin omgivning för att definiera etiska normer, 

vilket innebär individens bedömning och beslut påverkas av omgivningen.
101

 

En av revisorerna berättar att om hon/han är tveksam på vart gränsen går i sitt oberoende kan 

denna alltid redogöra med någon annan eller till det etiska forumet där man kan ställa frågan. 

Anledningen till att denna tänker från tredje mans perspektiv är för att hon/han själv kan se 

om revisorn är jävig eller inte. Denna menar att vid insatser så kan denne alltid hitta en second 

opinion hos någon annan. Även en annan revisor berättar att en revisor alltid kan rådfråga 

revisorsnämnden. Ytterligare en revisor är väldigt tydlig och förklarar att denna sällan fattar 

sina beslut själv.  

Individen kan ha ett utilitaristiskt beteende, vilket innebär att denna alltid ska göra rätt från sig 

och även se till att konsekvenserna blir lyckade.
102

 En av revisorerna anser att revisorn har ett 

ansvar för revisionsbyrån och bör tala med kollegan om dennas beteende, annars kan det leda 

                                                           
99

 Umar Ahson, Anandarajan Asokan, Dimensions of pressures faced by auditors and its impact on auditors' 

independence: A comparative study of the USA and Australia, Managerial Auditing Journal, Vol 19, No. 1, 

2004 
100

 Bergkvist, Lars, Wahlund, Richard & Wärneryd, Karl-Erik, Etik och finanser, 1. uppl., SNS (Studieförb. 

Näringsliv och samhälle), Stockholm, 1994, sid 50-51 
101

 Rodgers et al, 2009; Rodgers et al, 2006 
102

 Ibid 



45 
 

till skada för företaget. Även en annan revisor berättar att om en kollega är jävig kan det 

innebära en risk för det egna företaget och det kan alltså bli kostsamt för revisionsbyrån.  

6.2.2Egoism 

Vid egoism maximerar individen sitt egenintresse. Med detta innebär att varje individ ser sig 

själv lämpad för att veta vad som är bäst för dem själva.
103

 

En av revisorerna tycker att vänskap är det bästa sättet att locka nya klienter. Även en annan 

revisor berättar att en utomstående skulle tycka att revisorn inte var oberoende, då denna 

lockar sina klienter genom vänskap. Men samtidigt om revisorn ska hårdröra och se det så 

hela tiden så skulle denne inte kunna ”ragga” på en enda kund i den här staden till slut.  

 

Egoism innebär även att man inte har några förpliktelser mot någon annan än sig själv, det vill 

säga att var och en får klara sig själv vid exempelvis en konflikt.
104

 Två av revisorerna anser 

inte att det är deras plikt att gå till kontorschefen eller överordnad när de ser eller hör att deras 

kollega är jävig. Utan de tycker att det är kollegans egna ansvar och att det inte är deras plikt 

att inverka på kollegans arbete, eftersom det är bara kollegan själv som kan sätta sina gränser 

om vad den anser vara ett hot mot oberoendet. En av dessa revisorer tycker även att det är 

kollegan som får ta risken om denne fortsätter att vara jävig.  

Även vid frågan om makens/makans bedrägerier anser dessa två revisorerna även här att det 

inte är deras plikt, utan det är makens/makans handling. Då revisorerna menar att man inte 

kan ansvara för makens/makans agerande utan det är upp till maken/makan att fatta ett beslut.  

6.2.3 Pliktetik 

Individens moraliska handlande ska styras av plikter och vad samhället kräver. Det innebär att 

individen har grundläggande rättigheter som avgör hur denna ska handla.
105

 

Fem av åtta revisorer berättar att man ska utföra klientens arbete enligt lag.  En av revisorerna 

berättar att en revisor endast talar om för klienten vad som gäller, enligt redovisningsregler 

och sed. Denna menar att en revisor alltid kan svara, rekommendera och redogöra för de 

regler som gäller, men gränsen går där vid lag att revisorn inte kan fysiskt utföra handlingen. 

Den andra revisorn berättar att en revisor ska försöka ”krypa” bakom regelverket, då denne 

har normgivningen och lagstiftningen som grund vid dialogen med klienten. Detta är på grund 

av att revisorer har blivit allt mer försiktiga gällande rådgivning till klienter då det beror på de 

strikta reglerna om oberoende, berättar den tredje revisorn. För den fjärde revisorn handlar det 
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om att vara professionell då denna menar att revisorer har regler om oberoende och skulle en 

revisor tycka att hon/han har en nära relation med klienten, då ska man inte ta på sig 

uppdraget. Den femte revisorn anser att en revisor måste gå igenom uppdraget och göra det 

som måste göras enligt lag.  

 

6.2.4 Dygdetik 

Det finns egenskaper som anses vara dygdiga och dessa är exempelvis ärlighet, välvilja, 

lojalitet, mod, medkänsla, flit, givmildhet och vänskaplighet.
106

 

En av revisorerna anser att en revisor inte ska vara för strikt eller snäll utan något mitt emellan 

för att få klienten att känna sig trygg.  Då denne menar att revisorns uppgift är att vara lojal, 

givmild, behjälplig och biträda klienten. 

6.3 Throughput Model 

   

 

 

 

 

               

    

  

     

Källa: Guiral et al, Ethical Dilemmas in Auditing: Dishonesty or Unintentional Bias, Journal of 

Business Ethics, 2010 

Av vårt material framgår att revisorerna resonerar olika. En grund till det är att de kan ha 

olika moralfilosofiska ingångar och därför värderar situationer på olika sätt. Enligt vår 

Throughput Model kommer detta också att leda fram till olika slags beslut i frågor om 

oberoende. Besluten ligger sedan till grund för handlingar och beteenden. Det är inte vår 

ambition att besvara vilka beteenden som följer av vissa resonemang. Det kan självfallet 

hända att man inte alltid beter sig rationellt och helt enligt ett visst resonemang. Däremot kan 

beteenden vara präglade av vissa sätt att tänka.  Nedan reflekterar vi därför utifrån vårt 
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material över beteenden och utsagor som medvetet eller omedvetet präglas av eller kan knytas 

till en viss syn på moral.    

6.3.1 Utilitaristiskt beteende (I-J-D) 

Individens omgivning påverkar informationen som denna tar emot och dennas bedömning och 

beslut.
107

 Om revisorn resonerar utilitaristiskt så påverkar det informationen, bedömningen 

och beslutet. En av revisorerna samlar först in information och sedan kontrollerar med sina 

kollegor om denna har bedömt rätt och får en bekräftelse innan beslutet fattas. En annan 

revisor anser att vid ett verkligt läge gör man en noggrann bedömning utifrån de fakta och 

relationer som finns. Denna förklarar att om tvekan finns om det är ett hot mot oberoendet 

konsulterar man andra rutinerade kollegor inom revisionsbyrån i frågan. Även en annan 

revisor berättar att den tar del av informationen och sedan tar upp detta med en kollega eller 

den juridiska enheten i bolaget. Därefter dokumenterar denna sitt beslut. Ett exempel vid 

frågan om lagkamraten anlitar revisor, svarade en av de åtta revisorerna om man är tveksam 

på vart gränsen går i sitt oberoende kan man alltid redogöra med någon annan eller till det 

etiska forumet där man kan ställa frågan. 

 

6.3.2 Egoistiskt beteende (P-D) 

Om revisorn resonerar egoistiskt så ignorerar denna information och bedömningen. Denna får 

bara en uppfattning och sedan fattar ett beslut direkt. En av revisorerna tycker att utifrån 

hans/hennes uppfattning om uppdraget/situationen fattar man ett beslut. Ett exempel vid 

frågan om lagkamraten anlitar revisor, svarade denna att vänskap är det bästa sättet att locka 

nya klienter. Det innebär att denna uppfattar jävsituationen efter vad som är lämpad för denna 

och sedan fattar ett beslut.  

 

6.3.3 Pliktetiskt beteende (P-J-D) 

En individ med pliktetiskt beteende ignorerar informationen (I), i och med att denne följer 

regler och lagar. Förutsättningen för denna process (P→J→D) är att bemöta alla klienter 

likadant.
108

 

En av revisorerna tycker att man måste vara mer eftertänksam när man fattar beslut. Denne 

menar att lämna alltför säkra svar på en gång är väldigt riskfullt, det vill säga att det finns 

alltid speciella omständigheter som gör att det blir på ett annat sätt.  Denne menar även att det 
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är allt för många gånger som man har lämnat snabba svar och fått allt för många fel i 

efterhand. Denne anser därför att man ska vara medveten om vilka regler som gäller. Vid 

frågan om lagkamraten anlitar revisor, svarade denne att det är frågan om man är jävig. Denne 

skulle inte vilja vara revisor åt lagkamraten, om de kände varandra väldigt nära och att de 

båda satt i styrelsen eller att båda är tränare för ett lag och kände varandra väldigt väl.   

6.3.4 Dygdetiskt beteende (P-I-J-D) 

Om revisorn resonerar dygdetiskt så påverkar det uppfattningen, informationen, bedömningen 

och beslutet. Inom dygdetiken styr individens uppfattning valet av information och 

bedömning och utifrån detta fattas ett beslut. Individen bearbetar varje fas (P→I→J→D) 

noggrant och har ständigt ”dilemman” i fokus.
109

  

En av revisorerna tycker att den insamlade informationen ska bearbetas så utförligt som 

möjligt oavsett om man känner sig säker i det området.  Denna menar att man hellre är allt för 

noggrann än att ett felaktigt beslut fattas. Denna ser sin process som att denne har en 

uppfattning om området men vill gärna få mer information för att sedan göra en ordentlig 

bedömning, vilket bidrar till ett rimligt och riktigt beslut. Vid frågan om lagkamraten anlitar 

revisor, svarade denna att detta inte ska vara något problem och anser att man ska kunna ta 

detta uppdrag. Denna anser även att en revisor inte ska vara för strikt eller snäll utan något 

mitt emellan för att få klienten att känna sig trygg.  
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7. Slutsats 

I detta kapitel presenterar vi de slutsatser som vi har kommit fram till i denna studie. Sedan 

fortsätter vi med avslutande diskussion och slutligen tar vi upp förslag till vidare forskning 

inom ämnesområdet. 

7.1 Hur resonerar revisorer om oberoende i moraliska termer? 

Utifrån de intervjuer samt den analys som har genomförts kom vi fram till att revisorer har 

olika principer och att de inte har en enig syn på vad som är rätt och fel, trots att det finns 

regelverk för dem. Ett tydligt tecken som visas i den samlade data är att revisorer resonerar 

olika, till exempel då vissa revisorer accepterar uppdrag medan andra inte gör det på grund av 

att de anser att det är fel. Exempelvis vid frågan om banklånet säger de flesta revisorer att det 

kan dras fördelar för båda parterna, vilket gör att de blir beroende av varandra. Medan de 

andra revisorerna säger att det är okej eftersom det inte uppstår beroendeförhållanden. 

Bakgrunden till att revisorers resonemang skiljer sig åt är att de har olika beslutsprocess, 

vilket beror på att revisorer sätter sina egna gränser för sitt oberoende.  

Vissa revisorer resonerar utifrån tidigare erfarenheter och personliga egenskaper. Detta 

påverkar därefter revisorers uppfattning om vad de väljer att se som viktig information och 

hur de sedan väljer att bedöma situationen. Vi kan konstatera att allt hänger på hur vars och 

ens goda omdöme används. Denna studie har visat att anledningen till att revisorer resonerar 

på detta sätt är att de har olika moralläror, det vill säga antingen är revisorn pliktetiker, egoist, 

utilitarist eller dygdetiker, då vårt resultat inte är entydigt. En del av resultatet pekar på att 

pliktetikers resonemang styrs av samhället och plikter, då revisorer gömmer sig bakom 

regelverk medan en annan del pekar på att revisorer resonerar bara utifrån dennas fördel och 

uppfattning vilket tyder på ett egoistiskt beteende. Enligt vår fördjupade analys visade det 

även att revisorer resonerar utifrån ett utilitaristiskt perspektiv. Vid en sådan syn försöker 

revisorer alltid hitta en second opinion hos någon annan, vilket sedan influerar revisorers 

resonemang kring deras oberoende. Resultatet pekar även på att det finns revisorer som är 

väldigt noggranna och ordentliga i sina resonemang som relateras till ett dygdetiskt 

perspektiv. Sådana revisorer resonerar alltid utifrån att vara givmild och lojal mot sina 

klienter.  

 

I många fall visade den insamlande datan att revisorer har svårt att avgöra om en handling är 

etiskt acceptabelt eller inte, på grund av att revisorer känner sig osäkra på vad som är rätt och 

fel. Detta resulterade till att teorin inte alltid kunde tillämpas i praktiken (Throughput model). 
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Då enligt Throughput modell ska exempelvis en egoists process gå till så att denne får en 

uppfattning och sedan fattar ett beslut (P→D). Det har visat sig att det inte stämmer in i 

praktiken då en revisor som är egoistiskt inte följer beslutsprocessen. Detta beror på att det 

finns självklara fall, där revisorer fattar ett beslut direkt utifrån det regelverk som finns. Men 

samtidigt finns det fall där revisorer känner sig tveksamma och behöver diskutera det med 

någon kollega eller att revisorn tar kontakt med revisorsnämnden. Detta resultat visade oss att 

revisorer kan ha två olika moralläror, alltså att revisorer är både pliktetiker och utilitarister.  

Exempelvis att revisorn har ett pliktetiskt beteende men har en utilitaristisk beslutsprocess 

eller tvärtom.  

7.2 Bidrag   

Efter att vi har analyserat vårt resultat så kan vi fastställa att revisorer är mänskliga med 

synpunkter, solidariska egenskaper, erfarenheter, kunskap, medvetenhet, lojalitet, givmildhet 

och noggrannhet. Att revisorer har regelverk, mallar och modeller att följa, betyder det inte att 

de alltid resonerar utifrån detta. Vårt resultat visar att rutiner inte alltid tillämpas i alla 

situationer. Som svar på varför skandaler som exempelvis Enron-skandalen har skett, ska man 

inte skylla på att det är på grund av att det inte finns tillräckligt med regler eller modeller utan 

det är mänskliga katastrofer. Vårt resultat betyder att hur strikt det än blir så kommer det 

fortfarande finnas olikheter i revisorers resonemang.  

 

Efter att ha utfört denna undersökning så känner vi att det har bidragit med svar på hur 

revisorer resonerar och vad som har orsakat till att de resonerar så, vilket är studiens 

implikation.  Vi har fått en bättre inblick och förståelse om detta. Vi tycker att det var värt att 

undersöka detta eftersom det har bidragit med svar som vi inte hade förr.  

7.3 Förslag till vidare forskning 

 Det skulle vara intressant att studera samma sak men jämföra stora revisionsbyrån 

med små revisionsbyrån. Alternativt om det finns skillnader mellan könen, åldern eller 

mellan auktoriserade och godkända revisorer. 

 Ett annat förslag är att studera andra teorimodeller som förklarar revisorernas beteende 

mer utförligt, eftersom vår teori (Throughput model) inte alltid var tillämplig.  

 Det skulle även vara intressant att studera vår tidigare idé om revisionskvalité att 

jämföra med olika länder, exempelvis Sverige med USA. 
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Bilaga 

Intervjuguide 

1. Vad anser du om en revisors fru/man driver ett företag och har lånat pengar från en bank 

som är en av revisorns klienter?  

2. Vad anser du om en klient som för första gången är egenföretagare och rådfrågar en revisor 

om redovisningsrelaterade frågor som revisorn sedan ska granska?   

3. Vad anser du om en klient som sedan fyra år tillbaka, ställs inför rätta. Klienten ber sin 

revisor att ställa upp som vittne under rättegången. Revisorn vittnar till klientens fördel. När 

den rättsliga processen är över vill klienten behålla denne som sin revisor?  

4. Vad anser du om en revisor är medlem i en fotbollsförening, då en lagkamrat äger ett 

företag och anlitar revisorn?  

5. Vad anser du om en revisor tagit ut högre arvode än vanligt, då den mest inkomstbringande 

klienten begär nu att revisorn ska sänka sitt arvode, annars byter denne revisionsbyrå?  

6. Vad tycker du att en revisor ska göra om denne upptäcker att en kollega gör fel/ är jävig?  

7. Vad anser du om en klient styr sin revisor i sitt arbete?  

8. En revisors fru/man äger ett företag och lämnar felaktiga uppgifter till sin revisor från ett 

annat företag. Revisorn känner till sin frus/mans bedrägerier. 

9. En revisor har en kärleksaffär med sin klients syster, vilket är hemligt på grund av att 

han/hon har fru/man och barn.  

10. En av revisorns klienter ska öppna ett företag i Dubai. Klienten erbjuder revisorn att 

hjälpa till den första månaden. Detta kommer att ske under revisorns semester, då klienten 

erbjuder ett högt arvode för den perioden, samt stå för resekostnaderna och boende.  

11. Vad är det som gör att du fattar dessa beslut? När du fattar dessa beslut, hur går du till 

väga?  

12. Vilka faktorer anser du kan påverka revisorns resonemang om oberoende? 

 

 

 

 

 


