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Förord 
 
Under vårt arbete med denna kandidatuppsats har vi haft stor hjälp av ett flertal personer. Vi 
skulle först och främst vilja tacka vår handledare Titti Eliasson för många goda råd och 
värdefulla synpunkter. Av samma anledningar vill vi även passa på att tacka våra 
opponentgrupper. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till våra respondenter för att dem tog sig 
tid till att sätta sig in i vårt ämne och besvara våra frågor. Utan dem hade det inte blivit någon 
uppsats. 
 
 
Halmstad den 21 maj 2007 
 
 
 
 
…………………………………                          ………………………………… 
 
Johanna Alfredsson Blom                                      Sofie Lorentsson   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SAMMANFATTNING 
 
Då en av revisorns viktigaste uppgift är att skapa tilltro för ett företags räkenskaper och 
förvaltning hos dess intressenter är det tvunget att revisorn är oberoende i förhållande till 
företaget. Detta oberoende hotas av så kallade kombiuppdrag som är en vanlig tjänst hos de 
flesta revisionsbyråer. Detta innebär att samma revisionsbyrå utför både revision samt 
redovisning eller rådgivning åt klienten. Vårt syfte var att undersöka revisorernas syn på 
denna oberoendeproblematik. Detta har vi gjort genom att studera relevant litteratur, aktuell 
lagstiftning och följt pågående diskussioner i facktidningar. Vi har sedan intervjuat fyra 
revisorer på olika revisionsbyråer om deras syn på oberoendeproblematiken i samband med 
kombiuppdrag på små aktiebolag. Slutsatsen vi dragit är att synen skiljer sig åt men att 
majoriteten inte uppfattar kombiuppdragen som ett så stort hot mot oberoendet att det inte är 
hanterbart.     
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1 INLEDNING  
 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Diskussioner om revisorers oberoende har länge varit aktuella och än idag pågår intensiva 
diskussioner kring frågan (Moberg, 2005, s.80). Enligt FAR (Föreningen Auktoriserade 
Revisorer) är en av revisorernas viktigaste funktion är att skapa tilltro för informationen hos 
företagets intressenter (FAR, 2005b, s.12). För att detta ska kunna ske är det viktigt att 
revisorn är oberoende, vilket enligt Revisorslagen (RL) definieras som opartiskhet och 
självständighet (20§). Något som hotar detta oberoende är så kallade kombiuppdrag där 
samma revisionsbyrå utför både redovisning/rådgivning och revision (prop. 2005/06:97, s.35).  
 
Redovisningsskandaler som Enron och Parmalat har lett fram till hårdare regleringar kring 
revision genom till exempel EU: s åttonde direktiv (Halling, 2004). Enligt direktivet ska bland 
annat revisorns oberoende skyddas genom att revisorn inte får utföra en lagstadgad revision 
om det kan leda till självgranskning (2006/43/EG). Detta har även påverkat Sverige där till 
exempel regleringen kring revisorns oberoende blivit hårdare. I ABL (Aktiebolagslagen 
2005:551) finns regler om jäv för revisorer. Bestämmelsen anger vilka verksamheter som 
revisorn inte kan utföra vid sidan av revisionsuppdraget för att undvika att hamna i 
beroendeställning. En av jävsreglerna i ABL säger att den inte får vara revisor som ”… är 
verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid grundbokföringen 
eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll därutöver”. Det är detta som kallas byråjäv.  
Från och med 1 januari, 2007 gäller dock en skärpt jävsregel för de aktiebolag som enligt 
ABL (9 kap.13§) ska ha minst en auktoriserad eller godkänd revisor som avlagt 
revisorsexamen. (”Nya strängare regler mot jäv”, 2007) Med andra ord är det enbart större 
företag eller moderföretag i större koncerner som berörs. Den skärpta jävsregeln innebär att 
revisor inte får vara den som ”…är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt 
biträder bolaget vid bokföringen eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver” 
(Prop. 2005/06:97). I praktiken medför detta att den byrå som hjälper företaget med 
räkenskaperna inte ska tillåtas granska samma räkenskaper. Så kallade kombiuppdrag blir 
alltså inte längre tillåtna i dessa bolag vilket leder till större oberoende då 
självgranskningshotet minskar. (”Nya strängare regler mot jäv”, 2007)   
 
I små bolag1 är det dock fortfarande tillåtet med så kallat byråjäv och 
oberoendeproblematiken med detta kvarstår därmed. Regeringen påpekar dock i sin 
bedömning av propositionen att de ur ett oberoendeperspektiv egentligen inte anser det vara 
lämpligt med kombiuppdrag heller i de små bolagen. Anledningen till att regeringen ändå 
undantar små företag från den skärpta regeln är främst med hänvisning till befarade 
kostnadsökningar och merarbete för dessa bolag. Dessutom invänder de mot att det kan leda 
till problem på mindre orter där det kan finnas få företag som tillhandahåller redovisning och 
revision. (Prop. 2005/06:97) 
 
Ytterligare ett problem med kombiuppdrag är oberoendehotet som uppstår då revisionsbyrån 
utöver revisionen bistår sina klienter med fristående rådgivning. ”Går det att kombinera 
fristående rådgivning och revision” har varit en central fråga de senaste åren och den ligger 
även till grund för Revisorslagen som trädde i kraft 1 januari, 2002. (Moberg, 2003, s. 81) 
Den rådgivning som då avses är sådan som inte ingår i revisionsverksamheten men som ändå 
                                                 
1 Se 1.6 för definition 
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avser en fråga som kan hänföras till granskningsuppdraget. Det handlar främst om rådgivning 
inom redovisnings-, organisations- och skatteområdena. (FAR, 2005a, s.249) Det kan dock 
innebära ett problem att anlita den valda revisorn eller en annan person på samma 
revisionsbyrå till andra uppdrag än själva revisionen. Det uppstår ett självgranskningshot då 
revisorn ger råd i en fråga vars resultat denne sedan ska revidera. (Moberg, 2003, s.96) Det 
kan leda till att revisorns oberoende hotas och att därmed tilltron till revisionen minskar 
(FAR, 2005b, s.135-136). Professor Sten Jönsson menar att det är stor risk att det uppstår 
allvarliga effekter på revisorns oberoende när för stort fokus läggs på konsult- och 
rådgivningsuppdragen (Häckner, Johansson och Wallerstedt, 2006). Analysmodellen är ett 
verktyg för revisorer att pröva om det förekommer omständigheter som kan antas rubba 
förtroendet för revisorns oberoende, det vill säga revisorns opartiskhet och självständighet. 
Om sådana omständigheter förekommer ska revisorn avsäga sig uppdraget. (FAR,  2005a, s. 
235) Revisorn ska med hjälp av denna modell, som finns i Revisorslagen, försäkra sig om att 
ett fristående rådgivningsuppdrag kan utföras utan att oberoendet hotas (FAR, 2005b, s.136).  
 
En aktuell fråga är om revisionsplikten för små företag ska avskaffas. Detta beror till stor del 
på att det sker en harmonisering av lagstiftningen inom EU vilket påverkar Sveriges 
lagstiftning kring exempelvis revision. Då i stort sett alla medlemsländer utom Sverige har 
avskaffat revisionsplikten för små företag utformas de internationella revisionsstandarderna, 
som exempelvis EU: s åttonde direktiv, främst för större företag. (Norberg & Thorell, 2005a) 
Skulle revisionsplikten för små företag slopas medför det att oberoendeproblematiken kring 
kombiuppdrag för revisorer försvinner då ingen revision återstår att vara jävig mot. 
Revisorerna skulle då bli mer fria i sin rådgivning än vad de är idag. (Wennberg, 2004)  
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Den skärpta jävsregeln gör att det i större företag inte längre är tillåtet att den som hjälper 
företaget med räkenskaperna granskar samma räkenskaper (Precht, 2006). Det innebär alltså 
ett absolut förbud mot kombinerade redovisnings- och revisionsuppdrag (Wennberg, 2004). 
På så sätt minskas självgranskningshotet och oberoendet stärks (Nya strängare regler mot jäv, 
2007). Små företag omfattas dock inte av den skärpta regeln och därmed är byråjävet 
fortfarande tillåtet där. Så länge revisionsplikten för små företag finns kvar kommer detta 
oberoendehot gällande kombiuppdrag därmed att kvarstå. (Wennberg, 2004)   
 
Den andra dimensionen av oberoendehotet gällande kombiuppdrag är den fristående 
rådgivningen. Det har diskuterats om ett förbud mot att revisorer även bistår sina klienter med 
sådan rådgivning då det är ett så pass starkt hot mot revisorns oberoende. Regeringens 
bedömning är dock att det inte bör införas något generellt förbud mot att revisorer erbjuder 
sina revisionsklienter rådgivning utanför revisionsverksamheten. Skälet till detta är bland 
annat att man anser att revisorerna genom rådgivning förbättrar sin kännedom om företaget. 
Det ger revisorn bättre möjligheter att utföra en bra revision då de vet vilka problemområden 
de ska leta efter. Det finns dock flera instanser som inte håller med i regeringens bedömning 
utan anser att det bör införas ett förbud mot den fristående rådgivningen. (Prop., 2000/01:146, 
s. 51-53) 
    
Revisorerna ska med hjälp av Analysmodellen själva pröva om de kan utföra ett uppdrag utan 
att oberoendet hotas eller om de ska avsäga sig uppdraget (FAR, 2005a, s. 235). Frågan är om 
detta är tillräckligt för att komma ifrån oberoendeproblemet med självgranskning. 
Kombiuppdrag förekommer trots allt fortfarande i små företag, både vad gäller kombinerade 
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redovisnings- och revisionsuppdrag samt fristående rådgivning och revision. Då detta kan 
innebära ett hot mot revisorn oberoende och därmed förtroendet tycker vi det är intressant att 
undersöka hur revisorn ser på det. Anser de att problematiken med oberoende vad gäller 
kombiuppdrag i små bolag är så stor att revisionsplikten bör slopas? Ser de över huvud taget 
det som ett problem?      
 
 
1.3 Problemformulering 
 
Utifrån vår problemdiskussion vill vi undersöka följande fråga:    
 
Hur ser revisorn på oberoendeproblematiken i samband med kombiuppdrag? 
 
 
1.4 Syfte 
 
Vårt syfte med uppsatsen är att utifrån vår problemformulering undersöka och beskriva 
kombiuppdragens hot mot oberoendet. Detta kommer att ske utifrån revisorernas perspektiv.  
 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa vår uppsats till att undersöka oberoendeproblematiken i samband med 
kombiuppdrag i små aktiebolag. Denna avgränsning till små aktiebolag beror på att 
kombiuppdrag fortfarande är tillåtna i dessa bolag.  
 
 
1.6 Centrala begrepp 
 
Jävig – Definieras enligt Norstedts svenska ordbok (1999) som en anmärkning mot persons 
behörighet i något juridiskt avseende då det anses föreligga risk för partighet. 
 
Kombiuppdrag – En och samma revisionsbyrå sköter såväl bokföring och redovisning som 
revision åt ett företag (Wennberg, 2004). Definieras även som uppdrag där revisionsbyrån 
innehar både revisionsuppdrag (lagstadgad revision) och rådgivningsuppdrag (ofta 
redovisnings- och skatterådgivningsuppdrag) (Brännström & Engerstedt, 2006). Vi instämmer 
i båda definitionerna. 
 
Oberoendeproblematik – Enligt Svenska akademiens ordbok (1949) definieras oberoende som 
att inte vara avhängig någon, det vill säga att vara fri eller självständig. Den problematik som 
vi har valt att undersöka är revisorns eventuella svårighet att behålla detta oberoende när 
revision kombineras med rådgivning och / eller redovisning. 
 
Små bolag – Företag som inte uppfyller mer än ett av kraven på 50 anställda, 25 miljoner 
kronor i balansomslutning eller 50 miljoner i nettoomsättning (ÅRL, 2007:132).)
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2 METOD 
 
 
2.1 Metodansats 
 
2.1.1 Intensiv eller extensiv utformning 
 
Då vi i vår uppsats undersöker revisorers åsikter vill vi göra en djup studie och därför har vi 
valt en intensiv utformning. Vi vill få fram revisorernas uppfattning och tolkning av 
problemet och det får vi genom en intensiv utformning. Genom detta upplägg där vi 
undersöker få enheter kan vi gå på djupet med vårt problem och få fram många olika åsikter. 
(Jacobsen, 2002, s. 89) Med denna utformning av arbetet får man en större förståelse för 
problemet än om man väljer en extensiv utformning som går mer på bredden (ibid s.94). 
 
Inom den intensiva utformningen finns två olika sätt att lägga upp arbetet på: fallstudier eller 
små-N-studier. Vi har valt att använda oss av små-N-studier då vi vill få fram olika synvinklar 
på vårt problem. Enligt Jacobsen (2002, s.99) passar just små-N-studier när man vill få fram 
många nyanser av ett fenomen eftersom man undersöker få enheter. En fallstudie hade varit 
mer lämplig om vi istället valt att undersöka en speciell situation eller plats.  
 
2.1.2 Deskriptiv eller kausal utformning 
 
Vi har valt en deskriptiv problemformulering vilket innebär att vårt syfte är att beskriva 
revisorernas syn på oberoendeproblematiken i samband med kombiuppdrag. Vi får då fram 
skillnader och likheter i deras åsikter och drar sedan slutsatser utifrån detta. En kausal 
problemformulering hade istället syftat till att ta reda på varför kombiuppdrag är ett problem. 
(Jacobsen, 2002, s. 73-74) 
 
Då vi beskriver revisorernas åsikter vid en given tidpunkt gör vi en så kallad tvärsnittsstudie. 
Alternativet hade varit att göra någon slags undersökning över tid vilket vi inte kan göra på 
grund av resursbrist.  
 
2.1.3 Kvalitativ eller kvantitativ ansats 
 
Vi har valt en kvalitativ ansats för vår uppsats. Anledningen till att vi gör en kvalitativ 
undersökning är för att det ger oss en djupare förståelse för revisorernas åsikter än vad en 
kvantitativ undersökning skulle ge. Det är en öppen metod som ger oss möjlighet att ställa 
följdfrågor och diskutera svaren med de intervjuade för att få en bättre uppfattning om deras 
tankar. Vårt syfte är att få fram revisorernas syn på problemet och vi vill därmed inte 
begränsa deras svar. Enligt Jacobsen (2002, s. 142) är en stor fördel med den kvalitativa 
metoden att den sätter få begränsningar på de svar som respondenten ger och därför passar 
denna metod bra för vår undersökning.  
 
Då vi på grund av begränsade resurser endast intervjuar ett fåtal personer kan det innebära ett 
generaliseringsproblem då vi inte vet om dessa är representativa för övriga revisorer. (Ibid, s. 
144) Vi har dock inte som syfte att få fram några generaliserbara slutsatser och därför anser vi 
att en kvalitativ ansats är den bästa för vår problemställning. 
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2.2 Datainsamlingsmetod 
 
Vi har i vår undersökning valt att använda oss av både primär- och sekundärdata. 
 
2.2.1 Primärdata 
 
Enligt Jacobsen är primärdata den data som samlas in direkt från forskaren själv för första 
gången genom till exempel intervjuer eller enkäter (Jacobsen, 2002, s.152). Detta är alltså den 
data vi fått fram när vi gjort våra intervjuer med revisorerna.  
 
Vi har valt att använda oss av öppna besöksintervjuer för att få en mer personlig prägel på 
samtalen. Alternativet är telefonintervjuer men då vår problemformulering kräver många 
öppna frågor anses oftast telefonintervjuer som olämpliga. Genom att utföra intervjuerna 
ansikte mot ansikte får man ett mera öppet samtal. En nackdel med individuella 
besöksintervjuer kan vara att de är tidskrävande men då vi intervjuar relativt få revisorer anser 
vi inte att detta är något problem för oss. (Jacobsen, s. 160-161)  
 
Vi är medvetna om den så kallade intervjuareffekten, det vill säga att vi som undersökare 
påverkar respondenten. Detta kan leda till att resultatet delvis blir en effekt av vårt 
uppträdande och därmed hotar undersökningens tillförlitlighet. (Ibid, s. 270-271) För att 
komma ifrån detta problem har vi låtit våra respondenter tala fritt utan att påverka deras svar. 
Vi har även reflekterat över hur platsen för genomförandet av intervjuerna kan påverka 
resultatet, det vill säga över kontexteffekten (Ibid, s. 190). Då vi önskar ett så naturligt 
beteende som möjligt från våra respondenter har vi valt att utföra intervjuerna på 
respondenternas kontor vilket är deras naturliga miljö. Vid önskemål har vi skickat ur vår 
intervjuguide i förväg. Vi har spelat in intervjuerna på band men antecknat samtidigt för att 
försäkra oss om att få med allt väsentligt.  
 
2.2.1.1 Urval av respondenter 
 
Vi har valt att intervjua fyra revisorer på olika välkända revisionsbyråer i Halmstads 
närområde. Att vi valt att utföra våra intervjuer i närområdet är för att vi då kan vara mer 
flexibla till när intervjuerna ska ske. Revisionsbyråerna vi har valt är BDO, Ernst&Young, 
KPMG samt Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Vi har dessutom begränsat urvalet av kontor 
till att omfatta max 20 anställda. Detta för att vi tror att det blir lättare för kontoren att 
organisera sig på ett sådant sätt att oberoendehotet elimineras desto större byrån är. I vårt 
urval har vi sedan valt ut revisorer som arbetar med ägarledda små aktiebolag då vår 
undersökning behandlar revisorns oberoende gentemot dessa företag. Ett annat krav vi har 
haft är att revisorerna ska vara godkända eller auktoriserade, vilket innebär att de ska ha minst 
tre års yrkeserfarenhet och dessutom avlagt revisorsexamen (FAR, 2005a, s.). När vi har 
kontaktat de olika kontoren har vi sedan blivit hänvisade till revisorer som är insatta i vårt 
ämne.  
 
2.2.2 Sekundärdata 
 
Sekundärdata är data som samlats in av andra än forskaren själv, ofta med ett annat ändamål 
än forskarens eget (Jacobsen, 2002, s.153). Vi har varit noga vid vårt urval av källor att endast 
använda oss av trovärdiga och tillförlitliga källor. Eftersom det är andrahandskällor är det 
enligt Jacobsen (2002, s. 153) mycket viktigt att vara kritisk vid urvalet av källor.  
 



Revisorns syn på oberoendeproblematiken i samband med kombiuppdrag?                                         Metod 
 

 

           6 

Eftersom området vi undersöker är så pass reglerat som det är består våra sekundärdata till 
stor del av lagstiftning och riktlinjer. Utöver detta har vi dessutom använt oss av för ämnet 
relevanta böcker, artiklar från facktidningar och Internetsidor. Vi har använt Google och 
ScienceDirect som sökmotorer och sökord vi använt oss av är kombiuppdrag, revisor + 
oberoende, revision, analysmodellen, fristående rådgivning, revisionsrådgivning, 
självgranskning, oberoendehot samt revisionsplikt.     
 
 
2.3 Validitet och reliabilitet  
 
När man väljer datainsamlingsmetod ska man alltid försöka anpassa den till 
problemställningen. Varje metod har sina egna giltighets- och tillförlitlighetsproblem. 
(Jacobsen, 2002, s.189) Det finns alltid en risk för så kallad undersökningseffekt, det vill säga 
att det är själva undersökningens uppläggning som skapar utfallet (Ibid, s. 29). Vad vi vill 
uppnå är ett resultat som mäter det vi är intresserade av och som vi kan lita på vilket vi får 
genom att genomföra undersökningen på ett så korrekt sätt som möjligt. 
 
2.3.1 Validitet 
 
Med validitet menas att empirin ska vara giltig och relevant, det vill säga att vi faktiskt mäter 
det som vi avser på att mäta. Man kan tala om intern respektive extern giltighet. 
 
Intern giltighet och relevans behandlar huruvida vi mäter det vi tror oss mäta. (Jacobsen, 
2002, s. 21) Vi anser oss mäta revisorernas syn på oberoendeproblematiken i samband med 
kombiuppdrag eftersom vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod som är öppen för 
detaljer och nyanser. Vår uppsats får därför en högre intern giltighet än om vi valt en 
kvantitativ metod (Ibid, s. 142). Den intensiva utformningen som vi har valt ökar ytterligare 
den interna giltigheten då styrkan i denna uppläggning är att den får fram relevant data (Ibid, 
s. 102).  
 
Extern giltighet och relevans handlar i sin tur om huruvida resultatet från undersökningen är 
giltigt i även andra sammanhang än det undersökta (Ibid, s. 22). Eftersom vi har valt att 
använda oss av en kvalitativ metod får vi ett generaliseringsproblem, det vill säga problem 
med representativiteten på grund av att vi intervjuar endast ett fåtal personer (Ibid, s. 144).  
Vårt syfte är dock inte att göra generaliseringar och därför anser vi inte detta vara ett problem 
för vår uppsats.  
 
2.3.2 Reliabilitet 
 
Med reliabilitet avses enligt Jacobsen att empirin ska vara tillförlitlig och trovärdig. Med 
andra ord ska undersökningen gå att lita på, den ska vara gjord på ett trovärdigt sätt utan 
uppenbara mätfel. (2002, s. 21-22).  
 
Tillförlitligheten påverkas alltid av de gjorda metodvalen (Ibid, s. 190). Vi har ovan diskuterat 
intervjuareffekten som ett hot mot tillförlitligheten, detta hot minskas dock genom att vi 
använder oss utav besöksintervjuer istället för telefonintervjuer. Enligt Jacobsen innebär 
nämligen besöksintervjuer färre och mindre hot mot tillförlitligheten. (2002, s. 162) Även 
urvalet av enheter har stor betydelse för undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet, vi 
måste kunna lita på våra källor (Jacobsen, 2002, s. 195). Vi har noga bedömt vilka källor vi 
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valt för att få så hög tillförlitlighet som möjligt vilket gäller både för primär- och 
sekundärdata. 
 
 
2.4 Metoddiskussion 
 
Vi hade kunnat välja en extensiv utformning, istället för en intensiv, genom att gå mer på 
bredden. En fördel med en extensiv utformning hade varit att resultatet blivit mer 
generaliserbart än vad det blir med en intensiv. Å andra sidan hade vi då inte fått samma 
förståelse för problemet som när vi går på djupet. 
 
Istället för en deskriptiv utformning hade vi kunnat välja en kausal utformning vilket hade 
inneburit att undersöka varför kombiuppdrag är ett problem. Då vi inte vet om revisorer anser 
att det föreligger ett problem måste vi först ta reda detta innan vi i så fall kan ta reda på varför 
det är ett problem. På grund av tidsbrist har vi dock valt att endast beskriva hur revisorerna ser 
på den eventuella oberoendeproblematiken. 
 
Ett alternativ hade också varit att använda en kvantitativ ansats. Då hade vi haft fler 
respondenter vilket skulle ha kunnat medföra en bredare grund för våra slutsatser och 
resultatet hade varit mer generaliserbart. Vi anser oss dock inte ha den tid som krävs att 
genomföra en undersökning enligt denna ansats. Med en kvantitativ ansats hade vi dessutom 
inte fått lika utförliga svar och inga praktiska exempel. (Jacobsen, 2002, s. 147) 
 
Alternativet till besöksintervjuerna hade varit att utföra telefonintervjuer. Vi hade då kunnat få 
en större geografisk spridning bland våra respondenter men vi tror inte att detta hade påverkat 
vårt resultat i någon större utsträckning. Vi tror dessutom att besöksintervjuer ger mer 
tillförlitliga svar än telefonintervjuer då det ger en mer personlig kontakt mellan intervjuare 
och respondenter.   
 
Efter önskemål från vissa av våra respondenter har vi valt att låta dem vara anonyma. Detta 
kan möjligen göra att förtroendet för vår undersökning minskar men vi tycker att fördelarna 
överväger denna nackdel. Genom att respondenterna får lov att vara anonyma tror vi att de ger 
mer sanningsenliga och öppna svar, speciellt då våra frågor är värdeladdade och kan vara 
känsliga.  
 
Vi har valt att låta respondenterna själva välja om de vill få intervjuguiden skickad till sig i 
förväg vilket tre av revisorerna önskade. Detta kan ha påverkat svaren på så sätt att de som 
har sett frågorna i förväg har fått möjligheten att förbereda sig och tänka igenom sina svar. Vi 
tror att detta kan ha både positiva och negativa effekter. Vet respondenten inte vilka frågor 
som kommer blir svaren mer spontana vilket kanske innebär mer ärliga svar. Å andra sidan 
blir svaren inte lika genomtänkta och respondenten har inte lika stor möjlighet att läsa in sig 
på de ämnen som frågorna berör.          
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3 TEORETISK REFERENSRAM   
 
 
3.1 Agent-principalteorin  
 
Agent-principalteorin fokuserar på relationen mellan olika aktörer på redovisningsområdet. 
Den behandlar den konfliktartade relationen mellan två parter, nämligen agenten och 
principalen. Företagsledaren som är redovisningsskyldig ser vi som agent och principal är den 
redovisningsberättigade intressenten till företaget. Principal kan till exempel vara ägare, 
investerare, finansiärer, leverantörer, anställda eller annan som har intresse i företaget och 
dess verksamhet. Grundtanken med teorin är att det föreligger en intressekonflikt mellan 
dessa aktörer. Teorin utgår ifrån att agenten försöker öka sin nytta på bekostnad av 
principalen. (Artsberg, 2005, s.84) Det ligger i principalens intresse att agenten agerar med 
deras bästa i åtanke. Det är en osäkerhet för principalen att agenten i stället kan handla i 
egenintresse. (Öhman, 2004, s.19) Principalen måste därför försöka säkerställa att agenten 
delar principalens mål för att öka sannolikheten att agenten genomför sin uppgift på det sätt 
som maximerar värdet för principalen och inte utnyttjar makten till egna intressen. Anlitandet 
av en revisor som en oberoende tredje part är ett sätt för principalen att kontrollera agenten. 
(Artsberg, 2005, s.84)  
 
Redovisningsinformationen ska ge intressenterna en rättvisande bild av företaget. 
Informationen har en viktig funktion då den fungerar som beslutsunderlag för till exempel 
investerare. De olika intressenterna måste kunna lita både på den information bolaget lämnar 
ut om sin ekonomiska situation och på förvaltningen. Redovisningen ger till exempel 
information om hur företagsledarna använt deras kapital. Utan relevant, tillförlitlig och 
jämförbar information saknar intressenterna möjlighet att kontrollera företagsledarna. 
(Öhman, 2004, s.20) 
 
Revisorerna har här en viktig funktion då de ska granska informationen från företaget och se 
till att den på ett riktigt sätt speglar verksamheten och dess utfall (Öhman, 2004, s.9). Målet för 
revision kan sägas vara att säkerställa trovärdigheten i den ekonomiska informationen om 
företaget och stärka tilltron till hur styrelse och VD fullgör sina uppdrag (FAR, 2002, s 16). 
Intressenterna kan anlita revisorn för att kontrollera företagsledarna och den information som 
ges ut. En granskning som utförs av en oberoende part skapar förutsättningar för att 
redovisningen ska kunna kvalitetssäkras. (Öhman, 2004, s.20) Revisorn ska alltså se till att 
intressenterna ska kunna lita på redovisningsinformationen och för att detta ska kunna ske är 
det viktigt att revisorn går att lita på, det vill säga att denne är opartisk och självständig. Detta 
oberoende kan vara svårt att upprätthålla, till exempel beroende på den starka kopplingen till 
det redovisningsskyldiga företaget och det mer opersonliga förhållandet till intressenterna. Det 
kan då finnas en risk att revisorerna till viss del överger sitt uppdrag att skydda intressenterna 
och istället går för långt i sin rådgivande relation till företaget (ibid, s.27). FAR:s 
generalsekreterare Dan Brännström anser inte att det finns några oberoende revisorer då det 
alltid uppstår någon form av relation mellan människor (Precht, 2005).  
 
                                                                               Revisorn 
 
 
 
                                    Agenten (företagsledaren)               Principalen (intressenten) 
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                                                         Källa: Artsberg s. 85 
3.2 Revisionsverksamhet 
 
Det är viktigt att förstå vad revisorns verksamhet egentligen går ut på enligt lagen innan man 
går in på övriga bestämmelser. Detta på grund av att definitionen av revisorsverksamhet har 
stor betydelse för andra bestämmelser i Revisorslagen som till exempel bestämmelsen om 
förtroenderubbande sidoverksamhet i 25§ eller bestämmelserna om revisorns opartiskhet och 
självständighet i 20-21§§. (Moberg, 2003, s. 48)  
 
Definitionen av revisionsverksamhet finns i RL 2§ p.7: 
 
     ” Revisionsverksamhet: 

a) verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk 
information som följer av författning, bolagsordning, stadgar eller avtal och 
som utmynnar i en rapport eller annan handling som är avsedd att utgöra 
bedömningsunderlag även för någon annan än uppdragsgivaren, samt 

b) rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskning 
enligt a.” 

 
Definitionen utgår från det som oftast anses vara revisorernas traditionella kärnverksamhet, 
det vill säga olika former av granskning samt verksamhet som har ett nära samband med detta 
som till exempel revisionsrådgivning. Däremot omfattas andra vanligt förekommande 
arbetsuppgifter som fristående rådgivning om exempelvis revision, organisation och skatt inte 
av begreppet. (FAR, 2005a, s.249)  
 
3.2.1 Revisionsrådgivning och fristående rådgivning 
 
Det finns alltså en viktig skillnad mellan revisionsrådgivning, som ingår i 
revisionsverksamheten, och fristående rådgivning, som inte gör det. Det är viktigt att skilja på 
dessa begrepp då diskussionerna om revisorns oberoende ofta fokuseras på lämpligheten i att 
revisorn också ger rådgivning till klienten. (Moberg, 2003, s.81) I samband med revisionen 
har revisorn rätt och ibland även skyldighet att lämna råd om företagets redovisning och 
förvaltning (Ibid, s.49-50). Detta slag av rådgivning är i princip alltid tillåten. Det kallas 
revisionsrådgivning och avser alltså sådan rådgivning och övrigt biträde som en revisor 
lämnar i anslutning till granskningen. Av detta kan man därmed dra slutsatsen att fristående 
rådgivning är sådan som lämnas utan nära samband med ett granskningsuppdrag. (FAR, 2002, 
s.249) 
 
I förarbetena till nuvarande revisorslag sågs den fristående rådgivningen som något som 
kunde påverka revisorns oberoende och därmed minska intressenternas tilltro till revisionen. 
Förtroendet för revisorn minskar bland annat på grund av att den fristående rådgivningen kan 
leda till självgranskning, det vill säga att revisorn i revisionen granskar resultatet av sin egen 
rådgivning2. Man valde ändå att tillåta det med hänvisning till exempelvis att det för mindre 
bolag kan vara av stort intresse att använda sig av revisorn som fristående rådgivare. Detta på 
grund av att denne redan har stor kännedom om företaget genom revisionen och det därmed 
kan innebära stora kostnadsbesparingar. (Prop. 2000/01:146, s.52-53) För att värna om 
revisorns oberoende införde man dock ett förbud för revisorn att utöva sidoverksamhet som 
kan rubba förtroendet för revisorns oberoende (25§ RL). Dessutom infördes en skyldighet för 

                                                 
2 Se närmare 3.5.4  
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revisorn att avsäga sig uppdrag om det finns anledning att ifrågasätta oberoendet (20-23§§ 
RL)3.     
 
3.2.2 Förtroenderubbande sidoverksamhet 
 
Vad revisorn får ägna sig åt beror alltså inte bara på vilken slags verksamhet en arbetsuppgift 
utgör, det vill säga på om det omfattas av revisionsverksamhetsdefinitionen eller inte, utan 
även på vilken inverkan arbetsuppgiften har på revisorns självständighet och opartiskhet 
(FAR, 2005a, s.253). Fristående rådgivning är tillåten under vissa förutsättningar och endast 
efter prövning enligt analysmodellen4 (Svanström, 2004, s.88). För att bedöma om 
arbetsuppgifterna är tillåtna får revisorn alltså ta hjälp av denna modell. Enligt RL 25§ får 
revisorn inte ägna sig åt sådan sidoverksamhet som kan rubba förtroendet för revisorns 
opartiskhet och självständighet. Med detta avses sådan verksamhet som kan ”gå ut över eller 
komma i konflikt med revisorsuppdragen”. (Moberg, 2003, s.85) I exempelvis 
aktiebolagslagens bestämmelser om jäv för revisorer (9 kap. 17§) anges verksamheter som 
revisorn inte får utföra vid sidan av revisorsuppdragen då det är situationer där revisorn kan 
komma att hamna i beroendeställning5.  
 
 
3.3 Den skärpta jävsregeln i ABL 
 
Lagar om jäv för revisorer finns för att garantera en objektiv granskning och anger 
omständigheter som utgör hinder för att vara revisor (Moberg, 2003, s79). I ABL 9 kapitlet 
17§ finns en bestämmelse om jäv som ska förhindra en revisor från att revidera ett bolag som 
denne på något sätt står nära. Motsvarande jävsregel finns i bland annat revisionslagen. Jäv är 
enligt ABL situationer där revisorn riskerar att hamna i beroendeställning och lagen anger 
därför vilken verksamhet revisorn ej kan utföra vid sidan av revisionsuppdraget. 

 
Den revisor som är jävig förlorar omgående sin behörighet att vara revisor i det bolag jävet 
gäller (Prom. 2003-06-25, s. 54). Enligt bestämmelserna får den inte vara revisor som biträder 
vid bolagets bokföring, så kallat redovisningsjäv. Detsamma gäller den som är verksam i 
samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid grundbokföringen, så kallat 
byråjäv. Detta står i ABL 9 kap 17§, p.4: 
 

”Den får inte vara revisor som är verksam i samma företag som den som 
yrkesmässigt biträder bolaget vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen 
eller bolagets kontroll därutöver.” 

 
Detta byråjäv utesluter dock inte att andra personer, verksamma vid samma revisionsbyrå som 
revisorn, bistår bolaget med redovisningstjänster så länge tjänsterna inte avser bolagets 
grundbokföring (prop. 2005/06:97 s. 22). 
 
I propositionen från 2005 om revisorns oberoende och vissa redovisningstjänster föreslog 
regeringen en skärpt jävsregel för att stärka revisorns oberoende. Denna skärpning av jävet 
har nu blivit lagstadgad för de större företagen. Den främsta anledningen till detta var att se 
till att revisorn håller en hög moralisk standard enligt Inger René, lagutskottets ordförande. 

                                                 
3 Se närmare 3.5 om analysmodellen 
4 Se närmare 3.5  
5 Se närmare 3.3 och bilaga x 
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(Precht, 2006) Den skärpta regeln infördes 2007-01-01 i form av ett tillägg i ABL 9 kap17§ 
2st:  
 

”I fråga om aktiebolag som avses i 13 eller 14 § gäller, i stället för bestämmelsen 
i första stycket 4, att den inte får vara revisor som är verksam i samma företag 
som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid bokföringen eller 
medelsförvaltningen eller bolagets kontroll därutöver.” 

 
Regeln ska gälla för aktiebolag som enligt ABL skall ha minst en auktoriserad revisor eller 
godkänd revisor som avlagt revisorsexamen. Förändringen innebär att en sådan revisor inte 
ska kunna vara verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder aktiebolaget vid 
bokföringen. (Prom. 2003-06-25, s.56) Med bokföring avses inte då bara den löpande 
bokföringen (grund- och huvudbokföringen) utan även andra åtgärder som till exempel 
upprättande av årsredovisning (Moberg, 2003, s.87). 
 
De bolag som regeln gäller för är de bolag som uppfyller kraven i 9 kap13 §. Det vill säga de 
bolag som är börsnoterade eller uppfyller minst två av följande krav de senaste två åren: 
 

1. medelantal anställda på över 50,   
2. balansomslutning som uppgår till mer än 25 miljoner kronor, eller 
3. nettoomslutning som uppgår till mer än 50 miljoner kronor. 

 
Den skärpta regeln gäller således inte för små aktiebolag vilket gör att byråjäv fortfarande 
tillåts i dessa bolag. Regeringen påpekar dock att de ur ett oberoendeperspektiv egentligen 
inte anser det vara lämpligt med kombiuppdrag heller i de små bolagen. De menar i 
propositionen (2005/06:97) om oberoende att fördelarna med att revisorn ger råd till företagen 
inte får överstiga hotet mot oberoende och objektivitet hos revisorn. Regeringen säger i sitt 
utlåtande att de avser se över aktiebolagens bestämmelser om byråjäv när man sett 
konsekvenserna i små företag av EU:s åttonde bolagsrättsliga direktiv. Detta direktiv syftar 
till att harmonisera den lagstadgade revisionen i EU:s medlemsländer (2006/43/EG). Det ska 
därmed gälla för all revision inom EU men är inte alltid anpassat för de mindre bolagen. Detta 
beror på att de flesta europeiska länder har gjort undantag från revisionsplikten i de företag 
som räknas som små enligt det fjärde bolagsdirektivet. (Norberg & Thorell, 2005b, s.11) 
Regeringen vill därför först utreda vilken påverkan på små bolag det nya direktivet har innan 
någon förändring angående jävsreglerna införs för de små bolagen. Flera remissinstanser har 
kommenterat att en lagändring för de små bolagen skulle medföra ökade kostnader för bokslut 
och revision bland annat genom att bolagen skulle behöva anlita fler företag för att 
tillhandahålla tjänsterna. (Prop.2005/06:97, s.28) FAR och Revisorsamfundet menar dessutom 
att kombiuppdragen är mycket vanliga på mindre orter där det kan vara svårt att hitta olika 
företag som kan utföra tjänsterna på grund av begränsat utbud (Prom. 2003-06-25, s. 55; prop. 
2005/06:97, 28).  
 
 
3.4 Revisorns olika roller 
 
Revisorn i svenska aktiebolag har av tradition dubbla roller – kontrollerande (revision) och 
rådgivande (Eriksson, 2007). Den ”klassiska revisorsrollen” ses ofta som den då revisorn 
bedriver kontroll i klientens näringsverksamhet. Sedan finns även den ”utvidgade 
revisorsrollen” då revisorn lämnar råd till klienten eller sköter uppgifter för klientens räkning. 
(Moberg, 2003, s.37) Det kan i praktiken vara svårt att på ett konsekvent sätt göra en 
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gränsdragning mellan revisorns granskande roll från rollen som konsult (Svanström, 2004, 
s.54).  
 
Sten Eriksson (2007), som är godkänd revisor och ledamot i FAR SRS (Svenska 
revisorssamfundet) revisionskommitté, anser att det måste finnas en balans mellan dessa båda 
roller för att förtroendet för revisorn ska kunna behållas. Han menar vidare att om 
rådgivarrollen skulle bli för omfattande kan det hota oberoendet gentemot klienterna vilket 
skulle minska samhällets förtroende för revisionsbranschen.  
 
3.4.1 Kombiuppdrag 
 
Kombiuppdrag är idag inget ovanligt. Det vill säga uppdrag där revisionsbyrån innehar ett 
revisionsuppdrag och dessutom ett eller flera olika rådgivningsuppdrag, ofta 
redovisningstjänster eller skatterådgivning. (Brännström & Engerstedt, 2006) Det granskade 
företaget förväntar sig ofta rådgivning i samband med revisionen och det är vanligt att ett 
företag köper rådgivningstjänster från samma revisionsbyrå som reviderar dem (Svanström, 
2004, s.55). Under det senaste decenniet har revisorernas rådgivning ökat kraftigt (Moberg, 
2003, s.171). Speciellt mindre bolag har ofta behov av att utnyttja sin revisor för andra 
uppdrag än revisionsverksamhet. Därför menar till exempel SRS att man i mindre företag bör 
kunna ha ett lägre krav på oberoende och därmed kunna tolerera något större hot. Regeringen 
däremot motsätter sig detta då de anser att det är viktigt att revisionen utförs på ett 
förtroendeingivande sätt i alla företag. (Prop. 2000/01:146, s. 64-65) Utvecklingen mot mer 
omfattande rådgivning från revisorerna till sina klienter har gjort att osäkerheten kring 
revisorernas förmåga att agera oberoende ökat (Svanström, 2004, s.59). Dan Brännström 
(Precht, 2005), som är FAR: s generalsekreterare, menar att revisorn klarar av rollen att vara 
både revisor och rådgivare genom att med hjälp av analysmodellen6 själva bedöma om det 
finns ett hot mot revisorns opartiskhet och självständighet. Speciellt vid såkallade 
kombiuppdrag är det viktigt att bestämmelserna om revisorers och revisorsbyråernas 
opartiskhet och självständighet noga iakttas (Brännström & Engerstedt, 2006). 
 
Kombiuppdragen anses ofta ge upphov till hot mot dels det faktiska oberoendet dels det 
synbara oberoendet. Det faktiska oberoendet innebär att revisorn utför sin granskning på ett 
opartiskt sätt. (Prop. 2005/06:97, s. 24) Denna bedömning utgår från revisorns egen 
uppfattning om sitt förhållningssätt till det enskilda uppdraget (Diamant, 2004, s164). Att 
kombiuppdragen är ett hot mot det synbara oberoendet innebär en risk att revisorn av 
utomstående anses partisk och därför inte vinner omvärldens förtroende. Denna problematik 
uppstår framför allt när någon på revisionsbyrån deltar vid upprättandet av klientens 
årsbokslut och årsredovisning då det medför ställningstagande beträffande bland annat 
värdering, aktivering och reservering. 
 
Det diskuteras om huruvida kombiuppdrag leder till bättre eller sämre redovisning och 
revision. Enligt propositionen om revisorns oberoende och vissa redovisningstjänster hävdas 
det från revisorshåll att kombiuppdrag leder till högre kvalitet på revisionen än om inget 
kombiuppdrag skulle föreligga. De menar att revisorn får bättre kontroll över bolaget då det 
är kolleger på dennes byrå som sköter redovisningen och den löpande informationen om 
väsentliga händelser i bolaget. Deras förutsättningar att upptäcka och rätta till brister i 
bokföringen blir då bättre. 
 

                                                 
6 Se närmare 3.5 
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Regeringen däremot menar att kombiuppdragen leder till att revisorerna förlitar sig alltför 
mycket på den redovisning som deras kolleger hjälpt till att upprätta. Denna åsikt stöds av 
Revisorsnämndens erfarenheter när det gäller små aktiebolag. Det leder till att revisionen inte 
får den kvalitet och omfattning som den enligt god redovisningssed ska ha. De anser att 
revisorn kan få samma löpande information om de väsentliga händelserna i bolaget, även om 
det är en fristående redovisningsbyrå som sköter bokföringen. (2005/06:97, s. 24-25) 
 
 
3.5 Analysmodellen 
 
Analysmodellen är en modell för prövning av revisorns opartiskhet och självständighet. 
Analysmodellen ska enligt FAR vara ett hjälpmedel för såväl revisorer och revisionsbyråer 
som för Revisorsnämnden att hantera oberoendefrågorna. Syftet med modellen är enligt 
regeringen att spåra de hot som kan föreligga mot revisorns möjlighet att genomföra en 
objektiv revision eller som kan rubba omvärldens förtroende för denna möjlighet (Prop. 
2000/01:146, s. 66). Modellen är en del av Revisorslagen som infördes 1 januari, 2002 (FAR, 
2005a, s.232-235).  
 
3.5.1 Prövning med hjälp av analysmodellen 
 
Enligt 20§ RL ska en revisor alltid i sin revisionsverksamhet utföra sina uppdrag med 
opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Det som i lagen 
benämns som självständighet och opartiskhet är det man ibland kallar oberoende. Ordet 
oberoende används ibland felaktigt vilket kan leda till feltolkningar. Ett absolut oberoende 
mellan människor går aldrig att uppnå och därför har Revisorslagen valt att i stället använda 
orden opartiskhet och självständighet. (FAR, 2002, s 85)   
 
Inför varje uppdrag i revisionsverksamheten ska revisorn pröva om det finns omständigheter 
som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet (21§ RL). 
Det innebär att revisorn själv måste undersöka om han/hon kan utföra sina uppdrag inom 
revisionsverksamheten utan att omständigheter föreligger som kan rubba revisorns förtroende. 
Om det gör det måste revisorn avsäga eller avböja sig uppdraget. (Moberg, 2003 s. 93-94) 
Eftersom det är revisorn själv som ska avgöra om ett oberoendehot föreligger framhöll flera 
remissinstanser innan införandet av modellen vikten av att den skulle ges en tydlig utformning 
(Prop. 2000/01:146, s. 61). Revisorn är skyldig att pröva sitt oberoende med hjälp av 
modellen och det ska ske utöver jävsreglerna i ABL. Skulle jäv föreligga enligt ABL görs 
däremot ingen prövning utan då måste revisorn direkt avböja eller avsäga sig uppdraget. 
(Svanström, 2004, s.89-90)  
 
Vid en prövning enligt analysmodellen ska alla för tredje man kända och okända 
omständigheter vägas in, som till exempel personliga och ekonomiska förhållanden mellan 
revisorn och den klient som ska granskas (FAR, 2005a, s.240). Prövningen omfattar inte bara 
revisorn själv utan dessutom andra personer som tillhör samma revisionsföretag eller samma 
revisorsgrupp som revisorn (Moberg, 2003, s.94). Revisorsnämnden har gjort ett uttalande där 
de tillägger att en prövning med hjälp av analysmodellen dessutom ska göras löpande under 
uppdragstiden när det finns anledning därtill Exempel på sådana omständigheter som medför 
att oberoendeanalysen bör omprövas kan enligt revisorsnämnden vara att personbesättningen i 
revisions- eller konsultuppdragsteamet ändras, eller att det fristående rådgivningsuppdraget 
utökas eller får ändrad inriktning. (FAR, 2005a, s. 93-95) Varje prövning ska av revisorn 
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dokumenteras så att Revisorsnämnden och domstolar vid behov i efterhand ska kunna 
kontrollera att revisorn verkligen lever upp till förtroendet (Ibid, s.235).  
 
3.5.2 Förtroenderubbande omständigheter 
 
RL 21§ är en så kallad presumtionsregel. Det innebär att om det förekommer 
förtroenderubbande omständigheter medför det en presumtion7 att det finns en anledning att 
ifrågasätta opartiskheten eller självständigheten vilket leder till att revisorn ska avböja eller 
avsäga sig uppdraget. (Moberg, 2003, s.94) Paragrafen tar upp fem typsituationer som alltid 
anses rubba förtroendet för revisorns oberoende och som därför medför denna presumtion 
(FAR, 2005a, s.91). Presumtionen kan dock neutraliseras vilket leder till att revisorn ändå kan 
genomföra uppdraget (Moberg, 2003, s.94). Presumtionen kan enligt 21§ 2st. RL brytas om 
omständigheterna i det enskilda fallet är av sådan art att det inte finns anledning att anta att de 
kommer att påverka revisorns oberoende i utförandet av revisionen. Den kan dessutom brytas 
om revisorn vidtar åtgärder som säkerställer dennes förtroende och leder till att uppdraget 
ändå kan genomföras utan att ifrågasättas. Sådana motåtgärder kan till exempel vara särskilda 
byrårutiner som ska garantera kvalitén på uppdragen och därmed säkerställa revisorns 
opartiskhet och självständighet. (Moberg, 2003, s.98-100) Enligt RL 20§ ska 
revisionsverksamheten organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och 
objektivitet säkerställs. 
 
De omständigheter som enligt 21§ RL anses kunna rubba revisorns förtroende är om revisorn 
eller annan i revisorsgruppen: 
 

1. har ett direkt eller indirekt intresse i uppdragsgivarens verksamhet 
(egenintressehot), 

2. vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en fråga 
som till någon del omfattas av granskningsuppdraget (självgranskningshot), 

3. uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt 
i någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet (partsställningshot), 

4. har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i 
dennes ledning (vänskapshot), eller 

5. utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge obehag 
(skrämselhot).  

 
Utöver dessa finns i samma paragraf punkt 2 en generalklausul som innebär att om det finns 
andra omständigheter än ovanstående som anses kunna rubba revisorns förtroende ska denne 
även då avböja eller avsäga sig uppdraget. (Moberg, 2003, s.97)  
 
3.5.3 Självgranskningshotet 
 
Det för vår undersökning mest intressanta hotet är det så kallade självgranskningshotet vilket 
därför kan kräva en lite närmare förklaring. Självgranskning medför enligt lagmotiven i 
allmänhet ett betydande hot mot revisorns opartiskhet och självständighet (Svanström, 2004, 
s.91). Självgranskning innebär alltså att revisorn eller någon annan i revisionsgruppen har 
lämnat fristående rådgivning i en fråga som till någon del omfattas av granskningsuppdraget 
(21§, 1st.p.1b, RL). FAR (2005a, s.242) förtydligar det genom att definiera att med 
självgranskning avses att den som skall göra granskningen redan i något annat sammanhang 
                                                 
7 Presumtion = antagande, förmodan, enligt Svenska Akademiens ordbok 
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har tagit ställning till de förhållanden som skall granskas. Detta kan leda till att revisorn i 
samband med revisionsuppdraget prövar riktigheten i sitt egna eller annans i 
revisionsgruppens tidigare gjorda ställningstagande vilket kan innebära ett hot mot revisorns 
självständighet och opartiskhet. Det gäller alltså inte bara i de fall revisorn själv lämnat 
rådgivning utan förtroendet mot revisorn kan komma att hotas även när det gäller agerandet 
från en närstående person. Till exempel kan oberoendet ifrågasättas när en kollega till 
revisorn utför ett omfattande rådgivningsuppdrag till revisionsklienten. (Svanström, 2004, 
s.87) 
 
 
3.6 Diskussionen kring revisionsplikten 
 
Enligt EU:s fjärde bolagsdirektiv kan medlemsländerna göra undantag för kravet på revision i 
små företag. Denna möjlighet är något alla länder förutom Sverige, Finland och Malta har 
utnyttjat vilket medför att EU:s revisionsstandarder i första hand utformas för stora företag. 
Dessa revisionsstandarder har på grund av olika redovisningsskandaler, såsom Enron och 
Parmalat, blivit allt hårdare på senare år vilket även påverkat Sveriges lagstiftning kring 
revisorn oberoende (Halling, 2004). Då Sverige i sådan hög grad påverkas av EU:s hårda 
regleringar kring revision diskuteras det om att ta bort revisionsplikten för små företag även 
här. Hårdare reglering av revisionen försvårar för de små företagen vilket dessutom går emot 
regeringens önskan om regelförenklingar för dessa bolag. Det skulle leda till mer omfattande 
och kostsamma revisioner vilket kan bli svårt för de små företagen att klara av. (Norberg & 
Thorell, 2005a)  
 
Det pågår många diskussioner om vad ett slopande av revisionsplikten för små företag skulle 
medföra för konsekvenser. Det finns många olika för- och nackdelar att ta hänsyn till och det 
råder delade meningar om vad som är det bästa beslutet. Ur en oberoendesynpunkt skulle 
troligen ett slopande av revisionsplikten innebära att revisorerna i många hänseenden blir mer 
fria i sin rådgivning än vad de är idag. Revisionsbyråerna skulle då kunna tillhandahålla 
redovisningstjänster utan att vara jäviga i förhållande till något revisionsarbete. (Wennberg, 
2004) 
 
Diskussionerna om revisionspliktens existens i de små bolagen har många gånger utgått ifrån 
frågan om den skärpta jävsregeln8. Innan ett beslut hade tagits i frågan och det fortfarande 
diskuterades om att förbjuda byråjäv även i små bolag var det ett starkt argument för ett 
slopande av revisionsplikten. Den skärpta jävsregeln i kombination med revisionsplikt innebär 
att två olika byråer måste anlitas av företagen för att få hjälp med till exempel redovisning och 
revision. Detta skulle bli mycket betungande för de små företagen då det skulle föra med sig 
kostnadsökningar och merarbete. Därför ansåg regeringen att man borde se över reglerna om 
revision av de små företagen. (Prop. 2005/06:97, s. 28-29). Nu har det dock tagits beslut i 
frågan om den skärpta jävsregeln och små företag är än så länge undantagna från skärpningen 
(Precht, 2006). Skulle frågan tas upp på nytt, om ett eventuellt förbud mot kombiuppdrag 
även i små företag, skulle det återigen aktualisera diskussionen om ett slopande av 
revisionsplikten ur en oberoendesynpunkt (Wennberg, 2004).        
 
 
 

                                                 
8 Se närmare 3.3 
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3.7 Sammanfattning   
 
Revisorn ska se till att intressenterna ska kunna lita på redovisningsinformationen och för att 
detta ska kunna ske är det viktigt att revisorn är oberoende och går att lita på, det vill säga att 
denne är opartisk och självständig (Öhman, 2004).  
 
Revisionsverksamheten innebär olika former av granskning av förvaltning eller ekonomisk 
information samt verksamhet som har ett nära samband med detta, som till exempel 
revisionsrådgivning. Andra vanligt förekommande arbetsuppgifter är fristående rådgivning 
om exempelvis revision, organisation och skatt, detta omfattas dock inte av begreppet 
revisionsverksamhet (FAR, 2005a). Det är idag vanligt med kombiuppdrag, det vill säga 
uppdrag där revisionsbyrån innehar ett revisionsuppdrag och dessutom redovisnings- eller 
rådgivningsuppdrag till samma klient (Brännström & Engerstedt, 2006). Diskussionerna om 
revisorns oberoende har ofta fokuserats på lämpligheten i att revisorn också ger rådgivning till 
klienten (Moberg, 2003). Förtroendet för revisorn minskar bland annat på grund av att den 
fristående rådgivningen kan leda till självgranskning, det vill säga att revisorn i revisionen 
granskar resultatet av sin egen eller kollegas rådgivning (Prop. 2000/01:146). Fristående 
rådgivning är därför endast tillåten under vissa förutsättningar och endast efter prövning enligt 
analysmodellen, som är en modell för prövning av revisorns opartiskhet och självständighet 
(FAR, 2005a, Svanström, 2004).  
 
Det finns även lagar om jäv för revisorer som anger omständigheter som utgör hinder för att 
vara revisor (Moberg, 2003). Enligt bestämmelserna får den inte vara revisor som biträder vid 
bolagets bokföring, så kallat redovisningsjäv. Detsamma gäller den som är verksam i samma 
företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid grundbokföringen, så kallat byråjäv 
(ABL, 9 kap.17§). Från och med 1 januari, 2007 har en skärpning av jävet blivit lagstadgad 
för de större företagen vilken förbjuder byråjäv (ABL 9 kap 17§ 2st). I små aktiebolag tillåts 
däremot fortfarande byråjäv. Regeringen påpekar dock att de ur ett oberoendeperspektiv 
egentligen inte anser det vara lämpligt med kombiuppdrag heller i de små bolagen och att de 
framöver avser se över bestämmelserna om byråjäv. En lagändring för de små bolagen skulle 
medföra ökade kostnader för bokslut och revision bland annat genom att bolagen skulle 
behöva anlita fler företag för att tillhandahålla tjänsterna. (Prop.2005/06:97)  
 
Det pågår många diskussioner att slopa revisionsplikten för små företag. Ur en 
oberoendesynpunkt skulle detta innebära att revisorerna i många hänseenden blir mer fria i sin 
rådgivning än vad de är idag. Revisionsbyråerna skulle då kunna tillhandahålla 
redovisningstjänster utan att vara jäviga i förhållande till något revisionsarbete. (Wennberg, 
2004) 
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4 EMPIRI 
 
 
4.1 Presentation av respondenterna 
 
Vi har valt att intervjua en revisor på fyra olika revisionsbyråer. Dessa byråer är KPMG, 
BDO, Ernst&Young, och Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Av hänsyn till önskemål om 
anonymitet har vi valt att benämna våra respondenter Alfa, Beta, Gamma och Delta utan 
samhörighet med ordningen av bolagen ovan. Respondent Alfa är godkänd revisor sedan 16 
år, men har jobbat på revisionsbyrå i ytterligare tre år. På kontoret finns 20 anställda. Beta 
jobbar på ett kontor som har runt 13 anställda. Beta har varit godkänd revisor i 17 år, men har 
30 års erfarenhet från jobb på revisionsbyrå. Gamma har jobbat på revisionsbyrå i 22 år och 
har varit godkänd revisor i 13 år. På Gammas kontor jobbar 19 anställda. Respondent Delta är 
auktoriserad revisor sedan ett år tillbaka. Innan dess har Delta varit godkänd revisor i 11 år 
och har jobbat på revisionsbyrå i ytterligare cirka 10 år. Det jobbar åtta personer på kontoret 
där Delta är anställd.   
 
 
4.2 Revisorns oberoende 
 
Respondent Beta tycker egentligen inte att frågan om revisorns oberoende är så stor. Beta 
anser, liksom Alfa, att revisorn kan vara helt oberoende i förhållande till sina klienter.  
Respondent Beta påpekar dock att det inte bara är revisorns sak att bedöma utan att det även 
handlar om vad en utomstående betraktare ser: 
 

”Känner man att man vill umgås med kunden närmare är det bättre att låta 
någon annan vara revisor. Man måste kunna hålla denna distans. Det är speciellt 
viktigt för att en utomstående betraktare ska kunna se att revisorn är oberoende”. 

 
Respondenterna Gamma och Delta anser att revisorn i stort sett kan vara oberoende till sin 
klient. Delta tycker att det är svårt att säga att man är till 100 % oberoende då det är klienten 
som betalar arvodet. Gamma tycker att revisorer måste utgå ifrån att de är oberoende och ha 
det som mål, men att revisorn trots allt inte är mer än människa.  
 
Beta anser att det föreligger en oberoende revision när den sker på samma vis för alla klienter. 
Revisorn ska inte påverkas av vad kunden anser ska granskas utan ska själv bedöma vad som 
är väsentligt att titta närmare på. Revisorn ska enligt Beta hålla ett sådant avstånd till klienten 
att jobbet kan utföras självständigt. Delta anser att en oberoende revision föreligger när 
revisorn varken är påverkad av klienter eller intressenter, det vill säga när revisorn agerar 
opartiskt och självständigt. Gamma anser att revisionen är oberoende när den är gjord av en 
opartisk och självständig revisor. Dessa begrepp innebär för Gamma att revisorn ska vara 
rättvis, neutral och ojävig samt fri, oberoende och självrådande. Enligt Alfa föreligger en 
oberoende revision när personen som utför revisionen endast gör detta för den aktuella 
klienten, det vill säga inte hjälper till med bokslut, årsredovisning eller liknande.  
 
För att eliminera oberoendehotet organiseras både Alfas och Betas byråer i olika avdelningar, 
såsom redovisnings- och revisionsavdelning. Dessutom har flera av byråerna olika interna 
och/eller externa specialister, som till exempel skattespecialister, att ta hjälp av. Alfa säger: 
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”Fördelningen på vår byrå gör att det inte blir några problem med oberoendet” 
 
Detta förtydligar Alfa genom att berätta att de som arbetar med att ta fram bokslut och 
årsredovisning gör detta självständigt. Detta arbete granskas sedan utav en revisor från 
revisionsavdelningen. Arbetet på Deltas byrå är upplagt så att det alltid är två olika personer 
som sköter redovisningen respektive revisionen. Beta påpekar att det är viktigt att både den 
som sköter redovisningen och den som utför revisionen är oberoende gentemot kunden. Beta 
menar också att det är viktigt att byrån inte är så ekonomiskt beroende av en klient att det 
skulle bli ett stort ekonomiskt bortfall om man förlorar denna kund. Detta problem 
förekommer inte på respondentens kontor men Beta tror det kan uppstå på små 
revisionsbyråer med till exempel en eller två anställda. Gammas byrå har helt valt att tacka 
nej till alla löpande redovisnings- och bokföringsarbeten för att undvika att hamna i 
beroendeställning. Däremot biträder de med rådgivning i samband med bokslut men är noga 
med att särskilja det från själva upprättandet av bokslutet. Även vid rådgivning är det noga att 
det inte är samma person som ger rådgivningen som sedan reviderar den enligt Gamma.  
 
 
4.3 Kombiuppdrag 
 
4.3.1 Kombinerade redovisnings- och revisionsuppdrag 
 
Varken Alfa, Beta eller Delta ser några problem med att deras byrå sköter både 
redovisningen och revisionen mot samma klient utan menar att de som revisorer ändå kan 
vara oberoende i sina bedömningar. Delta kan dock se att det kan finnas en viss risk att 
oberoendet hotas: 
 

”Man är kanske mer beroende när det handlar om ett kombiuppdrag, men jag ser 
inte att hotet är så stort att kombiuppdrag inte är möjligt.” 

 
Gammas byrå har valt att undvika sådana här kombiuppdrag på grund av oberoendehotet: 
 

”Man ska akta sig för att syssla med löpande bokföring i samband med 
revisionsuppdrag då det kan hota oberoendet.” 

 
När revisionsbyråer trots allt väljer att utföra kombiuppdrag är det enligt Gamma viktigt att 
arbetet organiseras noggrant så att oberoendet aldrig hotas, till exempel genom att dela upp 
de anställda i olika bolag. Alfa påpekar att de på deras byrå möjliggör kombiuppdrag i och 
med att de organiserar arbetet i olika avdelningar. Detta gör att företagen kan vända sig till 
olika personer på byrån utan att oberoendet hotas. Beta ser sådana här kombiuppdrag mer 
som en möjlighet än ett problem. Detta dels för att kontaktytan gentemot företagen blir större 
och dels för att risken för fel blir mindre då byråns redovisningsmedarbetare är så pass 
kompetenta. Fel kan dessutom enligt Beta upptäckas och ändras i ett tidigare skede när byrån 
själv sköter redovisningen. Därmed anser Beta att… 
 

”… det blir mer millimeterrättvisa i kombiuppdragen än i rena 
revisionsuppdrag”.   

 
Delta ser flera fördelar med att revisorn är mer insatt i företaget vid ett kombiuppdrag. Till 
exempel att brister upptäcks i ett tidigare skede, att det är effektivare och sparar tid. Även om 
Gammas byrå har valt att undvika kombiuppdrag ser Gamma fördelar med att byrån sköter 
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både redovisning och revision åt en klient. En fördel enligt Gamma är att revisorn redan är 
insatt i företagens problematik vilket kan göra revisionen effektivare. Dock tycker Gamma 
att nackdelarna med ett kombiuppdrag som att revisorn inte är opartisk eller självständig 
övervinner fördelarna.  
 
Att utföra kombiuppdrag innebär många gånger att revisorn tvingas granska en kollegas 
arbete. Ingen av respondenterna ser dock några problem med detta. Beta säger: 
 

”Som revisor måste man hålla en hög nivå och jag ser inga problem med att 
lämna befogad kritik till en kollega.”  

 
4.3.2 Kombinerade rådgivnings- och revisionsuppdrag 
 
Vad gäller kombinerade rådgivnings- och revisionsuppdrag menar Alfa och Beta att det är 
viktigt att skilja mellan revisionsnära rådgivning och fristående rådgivning, även om ingen av 
dem anser att gränsen däremellan är solklar. Delta tycker att det är en svår gränsdragning att 
göra men att en klar gräns föreligger när rådgivningsuppdraget ligger utanför revisorns 
kompetensområde. Enligt Alfa är fristående rådgivning ett avgränsat uppdrag, som till 
exempel en företagsvärdering, och man ska då ta hjälp av specialister. Beta definierar 
fristående rådgivning som en specifik fråga där allmängiltigt material saknas. Revisorn ska 
då hänvisa till en annan person som är oberoende. Beta säger vidare att man som revisor inte 
får vara med i upprättandet av redovisningen, men att det här finns ett 
gränsdragningsproblem. Revisionsnära rådgivning får ges i samband med revisionen men 
den får inte innebära att man konkret säger till företaget hur de ska agera. Däremot är det 
tillåtet att berätta vilka möjligheter som finns. Beta menar att det kan finnas en risk att 
utomstående då anser att revisorn medverkat i hur transaktionen redovisas och att oberoendet 
därmed hotas. Beta ställer sig dock frågande till om det är ett hot i sista ändan. Själv tycker 
Beta inte att oberoendet hotas så länge det är kunden som tar beslutet. Gamma anser att 
revisorn kan ge revisionsnära rådgivning som att biträda i olika frågor som till exempel 
skattemässiga beräkningar, överavskrivningar och liknande. Dock aktar sig Gammas byrå 
från att ta sig an vissa rådgivningsuppdrag för att undvika ett självgranskningshot: 
 

”Det ligger en mycket större risk i rådgivning som ingår i revisionsuppdraget än 
att ta sig an ett annat fristående rådgivningsuppdrag."  

 
Alfa tycker att revisorn kan lämna långtgående rådgivning så länge den är inom ens 
kompetensområde och att oberoendehot uppstår först när man själv behöver granska råden 
man lämnat. Alfa menar att: 
 

”Kombiuppdrag är de bästa uppdragen för vår byrå för då kan vi utnyttja hela 
vår kompetens och erbjuda kunden vad de vill ha.” 

    
Dock tror Alfa att det kan vara ett större problem med kombiuppdrag på mindre byråer som 
inte har samma möjligheter att organisera medarbetarna i olika avdelningar. Det kan då 
uppstå problem med att täcka upp för frånvarande medarbetare vilket kan göra att revisorn 
lockas att tänja på gränserna för att tillfredsställa kundens behov. Delta anser att revisorn kan 
ge ganska långtgående rådgivning men att det vid till exempel skattefrågor eller avtal ofta 
krävs en annan persons åsikt.   
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4.3.3 Självgranskningshot 
 
Ett självgranskningshot föreligger enligt Beta till exempel om man som revisor har sagt 
något som man vet att kunden rättat sig efter och i efterhand är tveksam till om det är 
allmängiltigt. Man kan då be en kollega titta på det och granska det som en speciell revision 
vid sidan om. För att motverka att självgranskningshot uppstår är det enligt Beta viktigt att de 
som biträder vid upprättandefasen av bokslut och årsredovisning inte är med vid revisionen. 
Alfa håller med om detta och menar att dennes byrå har tillräckligt med bemanning för att 
låta två olika personer utföra årsredovisningen respektive revisionen. Alfa lägger dock till att 
problem någon gång har uppstått i samband med personalförändringar. Enligt Delta finns det 
alltid ett självgranskningshot i samband med kombiuppdrag, vilket hanteras med hjälp av 
analysmodellen genom att man inför varje uppdrag prövar om hotet är så stort att revisorn 
bör tacka nej till uppdraget. Gamma anser att det är svårt att revidera om man en gång gett 
råd till kunden i samband med till exempel en företagsvärdering eftersom man då tvingas 
granska resultatet av sina egna råd. Ett sådant här hot går enligt Gamma inte att undanröja 
utan man får helt enkelt tacka nej till uppdraget. Samma sak tycker Gamma gäller om det är 
en kollega som har gett rådet då de är anställda av samma företag. Gamma anser då att det 
bör vara en helt oberoende revisor som utför revisionen. Däremot kan revisorn granska 
resultatet av rådgivning som getts i samband med revision, så kallad revisionsnära 
rådgivning.   
 
Alfa och Beta ger exempel på motåtgärder som vidtas för att motverka att oberoendehot, 
såsom självgranskning, uppstår. Det görs till exempel interna kvalitetskontroller och 
granskningar på deras byrå regelbundet. På Betas byrå görs utöver detta en särskild 
granskning var femte år av arbetet då man tittar på dessa frågor, analysmodellen och 
liknande. Dessa granskningar rapporteras till FARs revisorssamfund som gör 
kvalitetskontroller.  
 
 
4.4 Analysmodellen 
 
Samtliga respondenter ställer sig lite tvekande till om analysmodellen är ett bra verktyg för 
att hantera oberoendefrågor men är i slutändan ändå positiva till den. De anser alla att den 
uppfyller sitt syfte och att den är tillräcklig, det vill säga att inga ytterligare regler och lagar 
behövs i dagsläget. Beta säger att det är ur sin egen synvinkel den uppfyller sitt syfte och att 
det är en annan fråga vad en utomstående skulle säga. Gamma och Delta tror att modellen 
möjligen kan utvecklas och förbättras men vet inte riktigt hur. Kanske behövs mer utbildning 
om hur modellen ska användas för att få ut maximalt av den föreslår Delta. Modellen har inte 
funnits så länge och därför har det ännu inte utformats så mycket praxis enligt Delta. Med 
tiden kommer ytterligare praxis utvecklas vilket Delta tror kommer att underlätta 
användandet av modellen.  Beta tror att revisorerna på Betas byrå använder den på lite olika 
sätt. Beta själv brukar titta över den och fylla i den varje år för att se om det finns några 
omständigheter som gjort att jäv uppkommit, som till exempel personalförändringar, 
vänskapsförhållanden och liknande. Gamma tycker att modellen ger en tankeställare och att 
den tvingar revisorn att tänka igenom alla tänkbara hot. Både Gamma och Delta poängterar 
att modellen måste användas inför varje uppdrag. Gamma påpekar att revisorn inte ens får 
lägga fem minuter på en kund om han/hon inte först använt sig av analysmodellen och 
konstaterat att det inte föreligger något oberoendehot som hindrar revisorn från att ta sig an 
uppdraget.    
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Alfa menar att analysmodellen är bättre än regler då han tycker att det är revisorerna själva 
som måste avgöra om de är oberoende. Ytterligare regler tror Alfa skulle kunna innebära att 
revisorernas möjligheter att lämna rådgivning skulle bli ännu mer begränsad och att de 
därmed inte skulle kunna använda hela sin kompetens. Delta säger att det redan nu finns 
tillräckligt mycket lagar och regler på området och att antalet prövningar som revisorn måste 
göra innan de kan ta emot en klient har accelererat de senaste åren. 
 
 
4.5 Den skärpta jävsregeln i ABL 
 
Alfa tycker inte att den skärpta jävsregeln är bra och är förvånad över att företagen själva inte 
reagerat mer på lagändringen än de gjort. Detta för att Alfa tror att det blir dyrare för 
företagen då de måste anlita ytterligare en revisionsbyrå, som dessutom inte är lika insatt i 
företaget. Alfa tycker därmed inte att den ska omfatta även de små bolagen då det blir dyrare 
och mer omständligt för dem. Gamma tycker inte att de små bolagen ska omfattas av regeln 
då det blir dyrare och mer omständligt: 
 

”Det skulle nästan bli ohållbart då de små företagen är i mycket större behov av 
rådgivning än de stora då de saknar mycket av den kompetens som krävs.”  

 
Fördelar Gamma kan se med en skärpt jävsregel är dock att oberoendet och jävet då inte kan 
ifrågasättas. Beta tycker inte att regeln ska gälla för de små företagen för att revisionsbyrån 
då tappar den dubbla kontaktytan de idag har mot företagen: 
 

”Jag ser inte att man skulle vinna ytterligare på att skärpa jävet, istället tror jag 
att slutkvalitén kan bli sämre då kunskapen om företaget blir större när man har 
någon på byrån som jobbar med redovisningen och en annan som gör 
revisionen.” 

 
Delta anser inte att den skärpta jävsregeln är helt fel för de stora företagen men att det skulle 
bli alltför kostsamt för de små att behöva anlita två olika byråer. Då tycker Delta att det i 
stället skulle vara ett bättre alternativ att slopa revisionsplikten för de små företagen.   
 
Inte någon av respondenterna tror att kvalitén på revisionen kommer att påverkas i någon 
större utsträckning då revisionen och redovisningen friställs. Beta tror i så fall att det är mer 
kvalitén på redovisningen som kan ändras, både i positiv och negativ riktning. Det positiva 
kan vara att någon ny kommer in och gör bokslutet med nya ögon och det negativa är att 
kontaktytan mot företaget minskar. När det inte är samma revisionsbyrå som sköter både 
revision och redovisning tror Beta att revisorn kommer att få lägga ner mer tid på planering 
av revisionen om det friställs. Gamma nämner fördelen med att någon utomstående kommer 
in och ser redovisningen med andra ögon men tror ändå att totalbedömningen kommer bli 
densamma då revisorers syn och tankar är förhållandevis lika.  
   
 
4.6 Revisionsplikten 
 
Alfa anser att revisionsplikten för de små företagen bör vara kvar i någon form. Som det är 
nu tycker dock Alfa att regelverket är alltför omfattande; kanske skulle det vara bättre med 
en enklare revisionsstandard och att minska ner något på oberoendekravet. Delta tror att 
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revisionsplikten kommer att slopas för de små företagen och att det kommer att innebära mer 
rådgivningsuppdrag för revisionsbyråerna. Dock tror Delta att bland annat kreditgivare ändå 
kommer att kräva någon form av intyg eller något slag av lättare revision från en oberoende 
revisor. Gamma tror att intressenter kommer att kräva ett revisorsintyg av något slag och 
tycker därför att förslaget om en slopad revisionsplikt för små företag är vansinnigt och inte 
tillräckligt genomtänkt. Beta tror att det kan bli positivt för vissa om plikten för små företag 
slopas om följden blir att företagen i stället använder revisorn mer som en rådgivare för olika 
slags ekonomiska frågor, och samtidigt fortsätter att följa lagar och regler. Detta tror Beta 
skulle innebära att revisorn blir friare gentemot sina klienter då de inte behöver tänka på 
oberoendet på samma sätt som idag. Revisorn kan då ge mer utförlig rådgivning och ta en 
mer aktiv roll för företagen än dagens mer tillbakadragna roll då de ofta får hänvisa till andra. 
Beta tycker att revisionen är onödig i de allra minsta företagen men tror att det kan bli svårt 
att slopa revisionsplikten med nuvarande aktiebolagslagstiftning. Det kanske krävs någon ny 
bolagsform och dessutom måste det klart och tydligt framgå vilka som måste göra lagstadgad 
revision och vilka som det är frivilligt för.   
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5 ANALYS 
 
 
5.1 Revisorns oberoende 
 
Svanström (2004) menar att osäkerheten kring revisorers möjlighet att agera oberoende har 
ökat, bland annat på grund av att revisorernas rådgivande roll växt. Alfa och Beta anser att 
revisorn kan vara helt oberoende till sina klienter medan de andra två tycker att det är svårt att 
vara oberoende till 100 %. Då revisorn ska säkerställa informationen som företagen lämnar ut 
till intressenterna är det enligt Öhman (2004) viktigt att revisorn är oberoende. Han säger 
dock att revisorn kan ha svårt att upprätthålla detta oberoende till exempel på grund av det 
nära förhållande som revisorn ofta har till klienten. Delta som anser att det är svårt att vara 
helt oberoende till sin kund menar att ett sådant förhållande till exempel uppstår på grund av 
att det är kunden som betalar revisorns arvode. Revisorslagen har valt att använda orden 
opartiskhet och självständighet i stället för oberoende med motiveringen att ett absolut 
oberoende mellan människor aldrig går att uppnå (FAR, 2002). Gamma är inne på samma 
spår när Gamma anser att revisorn ska ha som mål att vara absolut oberoende men att det kan 
vara svårt då ”revisorn inte är mer än människa”. Detta överensstämmer med FAR:s 
generalsekreterare Dan Brännströms åsikt att det inte finns några oberoende revisorer då det 
alltid uppstår en relation mellan människor (Precht, 2005). Beta däremot anser att revisorn 
kan vara helt oberoende till sin kund och menar att det är viktigt att även utomstående parter 
ser revisorn som oberoende. Enligt Diamant (2004) finns det två typer av oberoende, dels ett 
faktiskt och dels ett synbart oberoende. Det faktiska oberoendet handlar om hur revisorn själv 
uppfattar förhållandet till kunden, och Beta ser alltså inte några problem med detta oberoende. 
Det synbara oberoendet däremot handlar om huruvida omvärlden ser revisorn som oberoende 
eller inte, och Beta menar att det är viktigt att säkerställa även detta oberoende.    
 
Enligt RL 20§ föreligger en oberoende revision när revisorn är opartisk och självständig i 
sina uppdrag och är objektiv i sina ställningstaganden. Samtliga respondenter har gett 
liknande definitioner. Gamma och Delta definierar en oberoende revision som opartisk och 
självständig vilket Beta också gör och utvecklar det dessutom genom att säga att en 
oberoende revision föreligger när den sker på samma sätt för alla klienter. Beta menar att 
revisorn själv ska bedöma vad som är väsentligt att granska utan att låta sig påverkas av 
kunden.  
 
 
5.2  Kombiuppdrag 
 
5.2.1 Kombinerade redovisnings- och revisionsuppdrag 
 
I regeringens proposition om revisorns oberoende står det att kombiuppdragen ofta hotar 
revisorns oberoende, dels det faktiska och dels det synbara. Problem med oberoendet uppstår 
enligt propositionen framför allt när någon på revisionsbyrån biträder vid upprättandet av 
klientens årsbokslut och årsredovisning. Alfa och Beta säger sig däremot inte se några 
problem med att deras byrå biträder både vid redovisningen och utför revisionen åt en och 
samma klient. De anser att de som revisorer ändå kan vara oberoende i sina bedömningar. 
Samtliga respondenter uppger dessutom att de inte ser några problem med att lämna befogad 
kritik till en kollega. Även om regeringen valt att fortfarande tillåta kombiuppdrag i de små 
bolagen anser de egentligen inte att det är lämpligt om de ser det ur ett oberoendeperspektiv 
(prop. 2005/06:97). Av våra respondenter är det endast Gammas byrå som valt att undvika 
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kombinerade redovisnings- och revisionsuppdrag med hänvisning till oberoendeproblemet. 
Även Delta anser att det kan uppstå vissa problem med oberoendet i sådana här 
kombiuppdrag men anser inte att oberoendehotet är så stort att kombiuppdragen bör 
undvikas. 
 
Enligt RL 20§ ska revisionsverksamheten organiseras så att revisorns opartiskhet, 
självständighet och objektivitet säkerställs. Gamma poängterar vikten av att organisera 
arbetet noggrant om byrån valt att utföra kombinerade redovisnings- och revisionsuppdrag 
för att undvika att oberoendet hotas. Enligt Moberg (2003) kan detta ske till exempel genom 
särskilda byrårutiner så att kvalitén på uppdragen garanteras. Alfa och Beta ser till att 
säkerställa revisorns opartiskhet och självständighet genom att dela upp byrån i olika 
redovisnings- och revisionsavdelningar där personalen arbetar självständigt med respektive 
arbetsuppgifter. På så sätt anser Alfa att kombiuppdrag möjliggörs i och med att kunden kan 
vända sig till olika personer på byrån utan att oberoendet hotas. Även Delta har liknande 
rutiner på sin byrå medan Gammas byrå valt att helt tacka nej till alla löpande redovisnings- 
och bokföringsuppdrag för att säkerställa revisorns opartiskhet och självständighet.  
 
I proposition 2005/06:97 har vissa remissinstanser uttalat sig om kombiuppdragens fördelar. 
De anser att kombiuppdrag där en kollega sköter redovisningen åt en kund gör att revisorn 
får bättre kontroll över bolaget och att förutsättningarna för att upptäcka fel i bokföringen blir 
större. Regeringen däremot anser i samma proposition att revisorn kan få tillgång till samma 
information om de väsentliga händelserna i kundens bolag även om det är en fristående 
redovisningsfirma som sköter redovisningen. Beta och Delta håller med remissinstanserna då 
de anser att kombiuppdragen innebär många fördelar. De tar bland annat upp fördelarna med 
att kontaktytan gentemot kunden blir större, att risken för fel blir mindre då chansen att 
upptäcka fel i ett tidigare skede blir bättre samt att revisionen blir mer effektiv. Gamma håller 
däremot mer med regeringen då Gamma anser att det oberoendehot som kombiuppdrag 
medför överstiger de fördelar det kan innebära.   
 
5.2.2 Kombinerade rådgivnings- och revisionsuppdrag 
 
Enligt Moberg (2003) fokuseras diskussionerna om revisorns oberoende ofta på lämpligheten 
i att revisorn även ger rådgivning till en klient. Moberg menar att det finns en viktig skillnad 
mellan den tillåtna revisionsnära rådgivning som ingår i revisionsverksamheten och mellan 
den fristående rådgivning som kan lämnas utan nära samband med ett granskningsuppdrag. 
Enligt Revisorslagen finns en skyldighet för revisorn att avsäga sig ett uppdrag om det finns 
anledning att ifrågasätta oberoendet. Av våra respondenter poängterar både Alfa och Beta hur 
viktigt det är att skilja mellan de båda formerna av rådgivning. Svanström skriver i sin bok 
”Revisorn som rådgivare” (2004) om att det kan vara svårt för revisorn att dra en gräns 
mellan den granskande rollen och den rådgivande rollen som revisionsyrket innebär. FAR:s 
generalsekreterare menar däremot att revisorer klarar av att vara både revisorer och rådgivare 
genom att de använder sig av analysmodellen för att avgöra om deras oberoende hotas 
(Precht, 2005). Samtliga respondenter håller dock med Svanström om att det är svårt göra 
denna gränsdragning och därmed avgöra om man själv kan lämna rådgivning i frågan eller 
om man bör hänvisa till en oberoende person. Enligt FAR (2005a) ska revisorn använda sig 
av analysmodellen för att avgöra om ett rådgivningsuppdrag är tillåtet eller inte och att 
gränsen dras när revisorns arbetsuppgifter innebär ett hot mot revisorns självständighet och 
opartiskhet.  
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Även om det finns ett gränsdragningsproblem anser Alfa och Delta att en klar gräns går då 
rådgivningsuppdraget berör ett ämne som ligger utanför revisorns kompetensområde. Annars 
anser Alfa att revisorn kan ge relativt långtgående rådgivning för att revisorns hela 
kompetens ska utnyttjas. Oberoendet hotas först när revisorn tvingas granska resultatet av 
sina egna råd enligt Alfa. Gamma tackar nej till vissa rådgivningsuppdrag från sina kunder 
för att undvika detta självgranskningshot och menar att det ligger en större risk i den 
revisionsnära rådgivningen än i ett fristående rådgivningsuppdrag.        
 
Sten Eriksson (2007) tror att det kan finnas en fara för revisorn att lägga för stor vikt vid 
rådgivarrollen då det kan hota oberoendet gentemot klienterna vilket i sin tur skulle minska 
samhällets förtroende för revisorsyrket. Även i förarbetena till Revisorslagen såg man en fara 
med att den fristående rådgivningen kunde påverka revisorns oberoende och därmed minska 
intressenternas tilltro till revisionen. Beta ser också en risk i att utomstående kan tycka att 
revisorn påverkat kundens redovisning om revisorn gett för långtgående rådgivning och att 
oberoendet därmed är hotat. Själv anser Beta dock inte att oberoendet hotas så länge det är 
kunden som tar beslutet.      
 
5.2.3 Självgranskningshotet 
 
Ett självgranskningshot föreligger när rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har 
lämnats av revisorn eller annan i revisorsgruppen i en fråga som till någon del omfattas av 
granskningsuppdraget (21§, RL). Som exempel på när ett självgranskningshot kan uppkomma 
och oberoendet därmed hotas är när en kollega till revisorn utför ett omfattande 
rådgivningsuppdrag till revisionsklienten (Svanström, 2004). Gamma tycker det är svårt att 
revidera om man en gång gett råd till en klient då det innebär att man tvingas granska sina 
egna råd och poängterar att detta även gäller om det är en kollega som gett rådet. Därför bör 
man som revisor tacka nej till fristående rådgivningsuppdrag åt en klient då det kan innebära 
ett hot mot oberoendet enligt Gamma. Delta menar att ett kombiuppdrag alltid innebär ett 
självgranskningshot och att det därför är viktigt att använda sig av analysmodellen för att 
avgöra om uppdraget är tillåtet, vilket också FAR lagstadgat. Enligt Alfa har de på Alfas byrå 
inga större problem med självgranskningshotet då de har tillräcklig bemanning för att låta två 
oberoende personer utföra de olika arbetsuppgifterna, men att problem någon gång uppstått 
vid personalförändringar. Beta menar att det går att motverka självgranskningshot genom att 
de som biträder och ger råd vid upprättandet av klientens bokslut och årsredovisning inte är 
med vid revisionen. Svanström (2004) påpekar dock att ett självgranskningshot inte bara 
gäller i de fall då revisorn själv lämnat rådgivning till en klient, utan även när en kollega gjort 
det. 
 
 
5.3  Analysmodellen     
 
Analysmodellen är ett hjälpmedel som ska hjälpa revisorerna att bedöma om ett oberoendehot 
föreligger. Revisorerna måste inför varje uppdrag pröva sin opartiskhet och självständighet 
med hjälp av modellen. Skulle ett oberoendehot föreligga måste revisorn avböja sig 
uppdraget. (FAR, 2005a) Samtliga respondenter använder sig av analysmodellen som lagen 
kräver även om de inte är helt nöjda med den. Då modellen infördes 2002 är den relativt ny 
(FAR, 2005a) och respondenterna Gamma och Delta tror att den kommer att utvecklas och 
förbättras med tiden. Delta tror att det kommer bli lättare att använda modellen när mer praxis 
har utvecklats. Före införandet av analysmodellen uttalade sig flera remissinstanser om vikten 
av att utforma modellen på ett tydligt sätt (Prop. 2000/01:146). Dock tycker flera respondenter 
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att den behöver utvecklas, även om de inte kan ge något konkret förslag på hur. Samtliga 
respondenter tycker ändå att den uppfyller sitt syfte, vilket är att hitta de hot som kan 
föreligga mot revisorns möjlighet att genomföra en objektiv revision eller som kan rubba 
omvärldens förtroende för denna möjlighet (prop. 2000/01:146). Beta påpekar dock att det är 
just ur Betas egen synvinkel den uppfyller sitt syfte men att det är svårare att veta vad en 
utomstående betraktare anser. Gamma säger att modellen ger en tankeställare i och med att 
revisorn tvingas tänka igenom alla möjliga hot. Detta är ju också är syftet med modellen 
enligt lagen (prop. 2000/01:146).  
 
Beta brukar se över modellen varje år och kontrollera om omständigheter uppkommit, som till 
exempel personalförändringar eller vänskapsförhållanden, som kan komma att hota 
oberoendet. Detta överensstämmer med revisorsnämndens rekommendation om att prövningar 
med hjälp av modellen bör göras inte bara inför varje uppdrag utan även löpande under 
uppdragstiden om det finns anledning till detta. Detta kan exempelvis vara att 
personbesättningen i revisionsteamet ändras eller att ett fristående rådgivningsuppdrag 
förändras. (FAR, 2005a). Ingen annan respondent nämnde dock att de använde sig av 
modellen mer än inför ett nytt uppdrag. 
 
Alla våra respondenter anser att analysmodellen är tillräcklig och att inga ytterligare lagar och 
regler behövs. Regleringarna kring revision har de senaste åren blivit allt hårdare (Halling, 
2004) vilket även Alfa och Delta påpekar. Alfa anser till och med att analysmodellen är bättre 
än regler då Alfa tycker att det ska vara upp till revisorerna själva att avgöra om de är 
oberoende. Vidare tror Alfa att ytterligare regleringar skulle begränsa revisorernas möjligheter 
att lämna rådgivning ännu mer än i dagsläget. 
 
 
5.4  Den skärpta jävsregeln i ABL 
 
1 juli 2005 skärptes jävsregeln för revisorer i aktiebolagslagen för stora företag. Det innebär 
att byråjäv inte längre är tillåtet i dessa bolag, det vill säga att ett och samma revisionsbolag 
inte får både biträda vid bokföring och utföra revision. En revisor anses därmed vara jävig så 
snart en kollega på revisionsbyrån utför bokföringstjänster åt det reviderade företaget. (prop. 
2005/06:97) Än så länge omfattas dock inte små företag av denna skärpta regel vilket 
samtliga av våra respondenter tycker är bra. Alfa, Gamma och Delta menar att det skulle bli 
alltför kostsamt för de små företagen om de skulle tvingas anlita två olika bolag för att utföra 
bokföringen respektive revisionen. Speciellt då det ofta är små företag som är i störst behov 
av rådgivning i samband med bokföring enligt Gamma. Flera remissinstanser har använt 
samma argument som våra respondenter i diskussionen om den skärpta jävsregeln bör gälla 
även för de små företagen (Prop. 2005/06:97). Betas främsta skäl till varför jävsregeln inte 
bör skärpas för små bolag är för att revisionsbyrån då tappar dagens dubbla kontaktyta mot 
klienten. Dessutom menar både Alfa och Beta att revisorn är mer insatt i klientens företag då 
man kan följa företaget löpande under hela året då byrån även biträder vid bokföringen. 
Regeringen och revisorsnämnden menar dock att det finns en risk i att detta kan leda till att 
revisorn förlitar sig alltför mycket på den redovisning som en kollega hjälp till att upprätta, 
vilket skulle göra att granskningen inte är tillräckligt objektiv (prop. 2005/06:97).  
 
Jävsreglerna för revisorer finns till för att säkerställa en objektiv granskning och förhindra att 
revisorn hamnar i beroendeställning (Moberg, 2003). Den skärpta jävsregeln syftar till att 
ytterligare försäkra att revisorn är oberoende då revisorns direkta eller indirekta inblandning i 
det reviderade bolagets redovisning ger upphov till hot mot revisorns oberoende (Prop. 
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2005/06:97). Gamma instämmer i detta då Gamma anser att fördelarna med den skärpta 
jävsregeln är att oberoendet och jävet då inte kan ifrågasättas. 
 
Vad gäller kvalitén på revisionen då revision och redovisning friställs tror man från 
revisorshåll att den kommer att försämras då förutsättningarna att hitta och ändra fel blir 
sämre när en utomstående sköter redovisningen. Regeringen och revisorsnämnden tror dock 
att kvalitén på revisionen kommer att förbättras då revisorn blir mer objektiv i sin bedömning. 
(Prop. 2005/06:97) Samtliga respondenter tror att kvalitén på revisionen kommer att vara i 
stort sett oförändrad och hamnar därmed mittemellan ovanståendes åsikter. Beta tror däremot 
att en förändring av kvalitén kan ske vad gäller redovisningen i både positiv och negativ 
bemärkelse. 
 
 
5.5  Revisionsplikten 
 
Det pågår i dagsläget intensiva diskussioner om att slopa revisionsplikten för små bolag i 
Sverige (Norberg & Thorell, 2005a). Delta tror att plikten kommer att slopas och ser det som 
ett bättre alternativ än att skärpa jävet för de små bolagen. Även Beta tycker att 
revisionsplikten bör slopas, i alla fall för de allra minsta bolagen, men tror att det kan bli svårt 
med nuvarande lagstiftning. Beta tror att det krävs en ny bolagsform för att slopandet av 
revisionsplikten ska kunna bli verklighet. Gamma däremot tycker att förslaget är vansinnigt 
och ogenomtänkt och tycker liksom Alfa att revisionsplikten bör vara kvar. Det råder alltså 
delade meningar bland våra respondenter i frågan vilket speglar situationen i den rådande 
diskussionen kring slopandet av revisionsplikten i små bolag. 
 
Även om Alfa inte tycker att revisionsplikten ska tas bort tycker Alfa att dagens regelverk bör 
lättas något och att kravet på oberoende bör minska. Det är framförallt de mindre företagen 
som ofta har behov av att utnyttja sin revisor vid andra tillfällen än vid själva 
revisionsuppdraget. SRS anser därför att man bör ha ett lägre krav på oberoende och därmed 
tolerera något större hot vilket överensstämmer med Alfas åsikt. Regeringen motsätter sig 
dock en regelförenkling i denna fråga för att undvika att förtroendet för revisorer försvagas. 
(Prop. 2000/01:146) Även om ett beslut skulle tas om att slopa revisionsplikten tror Gamma 
och Delta att intressenter, som till exempel kreditgivare, kommer kräva något slags intyg av 
en oberoende revisor alternativt en lättare revision.  
          
Delta tror att följden av en slopad revisionsplikt för de små företagen kommer bli att revisorer 
får utföra fler rådgivningsuppdrag. Detta ser även Beta som den positiva effekten av en slopad 
plikt då revisorn kan ge mer utförlig rådgivning till en klient utan att behöva tänka på 
oberoendet i samma utsträckning som i dag. Även Wennberg (2004) anser att fördelen med en 
slopad revisionsplikt är att revisorerna blir friare i sin rådgivningsroll än i dag utan att vara 
jäviga i förhållande till något revisionsarbete. 
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6 DISKUSSION 
 
 
6.1 Slutsats 
 
Efter att ha genomfört våra intervjuer och analyserat resultatet framkommer det att 
revisorernas syn på oberoendehotet i samband med kombiuppdrag skiljer sig åt väsentligt. En 
byrå anser att kombiuppdrag är ett så pass stort hot mot revisorns oberoende att de helt valt att 
avstå från sådana uppdrag. Andra menar att deras organisationsstruktur eliminerar 
oberoendehotet i samband med kombiuppdrag. Vi får uppfattningen att majoriteten av 
revisorerna inte ser kombiuppdrag som ett så stort hot mot oberoendet som vi har fått 
uppfattningen av att det är efter att ha läst aktuell teori kring ämnet. Detta tror vi till viss del 
beror på att de revisorer vi intervjuat arbetar på så pass stora byråer att de kan dela upp arbetet 
med revision respektive rådgivning och redovisning på olika avdelningar. Hade vi genomfört 
studien på mindre revisionsbyråer med endast en eller ett par anställda tror vi att resultatet 
hade sett ut på ett annat sätt. Vi tror dock att problemet är större än vad som framkommit 
under intervjuerna. Detta eftersom det nyligen gjorts en lagskärpning kring byråjävet för de 
större företagen. En sådan skärpning tror vi inte hade varit nödvändig om det hade räckt att 
dela upp arbetet i olika avdelningar för att helt eliminera oberoendehotet i samband med 
kombiuppdrag.  
 
Åsikterna går isär hos våra respondenter när det gäller frågan om en revisor kan vara 
oberoende till 100 % gentemot sina klienter. Två anser att det kan vara svårt att vara helt 
oberoende medan de andra anser att ett absolut oberoende går att uppnå. Vi håller med dem 
som tror att det är svårt för en revisor att uppnå ett fullständigt oberoende gentemot sina 
klienter. Vi tror, liksom FAR:s generalsekreterare Dan Brännström, att det alltid uppkommer 
någon slags relation mellan människor (Precht, 2005). Det försvåras dessutom ytterligare av 
det förhållande som uppstår i och med att det är klienten som betalar arvodet. Därför anser vi 
att det är viktigt att en byrå inte blir ekonomiskt beroende av en klient, vilket även vissa 
respondenter påpekat. I och med att byråjäv fortfarande tillåts i små bolag tvingas revisorer att 
granska resultatet av sina kollegors arbete vilket vi tror kan vara ett hot mot oberoendet. Vi 
kan tänka oss att det i bland kan vara känsligt att kritisera en arbetskamrat vilket skulle kunna 
leda till att revisorn är mer tolerant i sin bedömning än om det varit en utomstående som 
biträtt vid klientens redovisning. Även regeringen och revisorsnämnden ser en risk att 
granskningen inte blir objektiv om en kollega till revisorn bistått vid redovisningen och 
hänvisar då till att revisorn eventuellt förlitar sig för mycket på kollegans arbete (prop. 
2005/06:97). Inte någon av våra respondenter anser dock att det är något problem ett kritisera 
en kollega så länge kritiken är befogad.   
 
Även om kombiuppdrag ofta är ett hot mot revisorns oberoende tycker vi att det ska vara 
tillåtet för de små bolagen. Vi tror att det skulle bli både dyrare och mer omständligt för små 
bolag om de tvingas anlita två olika byråer för hjälp med redovisning respektive revision. Vi 
håller därmed med våra respondenter om att byråjävet inte bör skärpas för små bolag. Vi 
anser dock fortfarande att kombiuppdrag medför ett oberoendehot vilket byråerna måste 
arbeta för att motverka. Detta kan ske genom att aktivt använda sig av analysmodellen och att 
avsäga sig alla uppdrag där oberoendet kan hotas. Som våra respondenter påpekat är det också 
viktigt att arbetet organiseras på ett sådant sätt att oberoendehotet motverkas, vilket även vi 
vill poängtera. Enligt Moberg (2003) kan detta till exempel ske genom särskilda byrårutiner. 
Ett alternativ för att helt eliminera oberoendehotet i samband med kombiuppdrag är att 
konsekvent tacka nej till alla sådana uppdrag, vilket Gammas byrå valt att göra. Vi tycker 
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dock att det är positivt att byråjävet skärpts för stora företag då det gör att oberoendehotet i 
samband med kombiuppdrag elimineras (Prop. 2005/06:97). Stora företag har bättre resurser 
att klara av konsekvenserna av skärpningen och därför tror vi inte att de ekonomiskt påverkas 
i lika hög grad som små bolag skulle göra. 
 
Vad gäller analysmodellen tror vi att den har potentialen att utvecklas till ett ännu bättre 
hjälpmedel än vad det är idag för att bedöma om oberoendehot föreligger. Analysmodellen är 
utformad på ett sådant sätt att det är upp till revisorerna själva att avgöra om de är oberoende 
eller inte (FAR, 2005a). Detta verkar uppskattas av revisorerna som inte vill att området ska 
regleras ytterligare. Vi tror också att det är bra att modellen är utformad på detta sätt då det är 
revisorerna själva som vet bäst hur förhållandet till klienten ser ut. Revisorerna måste vara 
såpass professionella att de avböjer sig uppdrag som skulle kunna hota deras oberoende. 
Remissinstansernas önskan om att ge modellen en tydlig utformning (Prop. 2000/01:146) har 
kanske inte riktigt lyckats då det i nuläget verkar finnas vissa betänkligheter om modellen hos 
revisorerna. Vi tror att detta beror på att modellen är såpass ny och att det ännu saknas 
tillräckligt med praxis att ta hjälp av. Med tiden tror vi att modellen kommer att utvecklas och 
förbättras och även att mer praxis kommer att utformas. Viktigast är ändå att modellen 
uppfyller sitt syfte att hitta eventuella faktiska eller synbara hot mot revisorns oberoende 
(Prop. 2000/01:146), vilket samtliga av våra respondenter anser att den gör.  
 
En revisor ska klara av att kombinera den kontrollerande och rådgivande rollen (Eriksson, 
2007). Detta är något som ofta anses hota revisorns förmåga att agera oberoende (Moberg, 
2003). Vi tror att det är viktigt för revisorn att kunna utnyttja hela sin kompetens genom att 
även kunna bistå sina klienter med rådgivning, speciellt eftersom detta ofta efterfrågas i de 
mindre bolagen där sådan kunskap ofta saknas (Prop. 2000/01:146). Våra respondenter har 
påpekat att det är viktigt att skilja den tillåtna revisionsnära rådgivningen från den fristående 
rådgivningen. De tycker dock att det är svårt att göra denna gränsdragning, och därför anser vi 
att det bör finnas klarare regler för vad som ingår i revisionsuppdraget. Enligt FAR (2005a) 
dras gränsen när rådgivningen innebär ett hot mot revisorns självständighet och opartiskhet 
men detta verkar inte räcka då revisorerna tycker att det är svårt att dra denna gräns. FAR:s 
generalsekreterare Dan Brännström anser att revisorn klarar av att kombinera den granskande 
och rådgivande rollen med hjälp av analysmodellen (Precht, 2005a). Våra respondenter tycker 
dock att det är svårt att själva avgöra om de kan lämna rådgivning i vissa frågor eller om de 
bör hänvisa till en oberoende person. För att revisorn bättre ska kunna kombinera de båda 
rollerna såsom Brännström anser tror vi det krävs att mer praxis utformas kring var gränsen 
dras mellan de olika typerna av rådgivning men även mer praxis kring analysmodellen. 
 
Konsekvensen av att revisorn även lämnar fristående rådgivning till sina klienter är att det kan 
leda till självgranskning, det vill säga att revisorn granskar resultatet av egen eller kollegas 
rådgivning (Prop. 2000/01:146). Synen på när ett självgranskningshot uppstår skiljer sig åt 
hos våra respondenter och vissa verkar ha en striktare syn på hotet än andra. En respondent 
menar att man bör tacka nej till fristående rådgivningsuppdrag från en klient man reviderar åt 
då det kan innebära ett hot mot oberoendet. En annan respondent anser dock att man kan 
motverka självgranskningshot genom att låta två oberoende personer utföra revisionen 
respektive rådgivningsuppdraget. Vi tycker att det är positivt att en revisionsbyrå även kan 
bistå med fristående rådgivning då det underlättar för klienten i och med att denne redan har 
kontakter på byrån. Det är dock viktigt att revisorn inför varje enskilt rådgivningsuppdrag gör 
en prövning med hjälp av analysmodellen. Revisorn ska alltid tacka nej till uppdrag som hotar 
oberoendet för att behålla förtroendet från omgivningen och för att en objektiv granskning ska 
kunna genomföras (Prop. 2000/01:146). Som en av våra respondenter påpekat anser även vi 
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att det är viktigt att revisorn vid rådgivning ger olika alternativ och att det alltid är klienten 
som tar det slutgiltiga beslutet.               
 
Även i frågan om ett eventuellt slopande av revisionsplikten i små bolag skiljer sig våra 
respondenters åsikter åt. Vi håller med den respondent som anser att det är ett bättre alternativ 
att slopa revisionsplikten än att skärpa jävet för de små bolagen. Även om vi, liksom vissa 
respondenter, tror att flera intressenter fortfarande skulle kräva någon form av revisionsintyg 
om revisionsplikten försvinner skulle det ändå innebära en regelförenkling för bolagen. En 
skärpning av jävet skulle däremot både försvåra och bli mer kostsamt för de små bolagen 
(Prop. 2005/06:97). Även om revisionsplikten för små bolag skulle försvinna tror vi att 
revisorernas arbetsbörda kommer vara i stort sett oförändrad men att arbetsuppgifterna 
kommer att bestå av mer rådgivning och redovisning. Detta ser även vissa respondenter som 
en trolig följd. Skulle revisionsplikten slopas återstår ingen revision att vara jävig mot och 
därmed anser vi att problemet med oberoendehot i samband med kombiuppdrag försvinner.     
 
 6.2 Kritik till det egna arbetet 
 
Då vi har valt att undersöka ett relativt nytt ämne finns det förhållandevis begränsat med 
litteratur kring problemet. Därför har vi varit tvungna att använda oss av artiklar där det förts 
aktuell diskussion om ämnet. Vi har använt tidskriften Balans trots att den inte är 
vetenskaplig. Vi anser dock att den är tillförlitlig då den är en väl ansedd facktidning där 
branschkunniga personer uttalar sig. Personer vi då syftar på är till exempel Sten Eriksson 
som är ledamot i FAR SRS revisionskommitté samt FAR:s generalsekreterare Dan 
Brännström. 
 
Vi är medvetna om att ämnet kan vara känsligt och att våra intervjufrågor därför är 
värdeladdade. Detta kan leda till att respondenternas svar inte fullt ut speglar verkligheten. 
 
6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under intervjuernas gång har det kommit fram att oberoendeproblematiken i samband med 
kombiuppdrag troligtvis är större i få- eller enmansbyråer då det är svårare att organisera 
byrån på ett sådant sätt att oberoendehotet elimineras. Vi har av resursmässiga skäl inte 
kunnat undersöka även byråer av denna storlek men vi tycker att det hade varit intressant att 
få även dessa revisorers syn. Man hade då kunnat jämföra hur storleken på byrån påverkar 
revisorernas inställning till oberoendeproblematiken. Därför anser vi att det är ett bra ämne till 
framtida undersökningar. Detta skulle även kunna göras med hjälp av en kvantitativ ansats 
genom att då undersöka ett större antal byråer och på så sätt kunna generalisera i högre grad. 
 
Den skärpta jävsregeln som infördes i ABL i början av året är idag så pass ny att man ännu 
inte kunnat se effekten av den. Om några år tror vi dock att det är intressant att undersöka hur 
denna skärpta regel har påverkat dels revisionsbyråerna och dels företagen som berörs. Har 
revisorernas arbetsuppgifter förändrats och hur är företagens inställning till lagändringen när 
de sett resultatet av den? Skulle förslaget om att slopa revisionsplikten för de små bolagen bli 
verklighet är även konsekvenserna av detta ett intressant ämne att undersöka.     
 
Det har under våra intervjuer kommit fram att det ibland finns ett förväntansgap mellan 
företagen och revisorerna vad gäller de arbetsuppgifter revisorn får utföra. Företagen 
förväntar sig ofta att revisorn kan hjälpa till med mer än vad han/hon enligt lagen får göra. 
Ytterligare ett förslag är därför att undersöka hur företagens inställning är till den hårda 
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regleringen av revisorernas möjligheter att hjälpa företagen med annat än revision. Ser 
företagen något problem med att revisorn tvingas tacka nej till vissa uppdrag eller att de måste 
hänvisa till andra personer för att undvika att hamna i beroendeställning?
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BILAGA 1 
 
Använd lagtext 
 
ABL  Indrag vid styckena 
 
13 § Minst en av bolagsstämman utsedd revisor skall vara auktoriserad revisor 
eller godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen, om 
1. bolaget uppfyller mer än ett av följande villkor: 
a) medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 
b) bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor, 
c) bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor, eller 
2. bolagets aktier, teckningsoptioner eller skuldebrev är noterade vid en 
börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad. 
 
14 § Bestämmelserna i 13 § gäller även för moderbolag i en koncern, om 
koncernen uppfyller mer än ett av följande villkor: 
1. medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 
2. koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av 
de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor, 
3. koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de 
två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor. 
Vid tillämpningen av första stycket 2 och 3 skall fordringar och skulder 
mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller 
för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag, 
liksom förändring av internvinst. 
 
17 § Den får inte vara revisor som 
1. äger aktie i bolaget eller annat bolag i samma koncern, 
2. är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i bolaget eller dess 
dotterföretag eller biträder vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller 
bolagets kontroll däröver, 
3. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende 
ställning till bolaget eller någon som avses i 2, 
4. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget 
vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver, 
5. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller 
nedstigande led till en person som avses i 2, 
6. är besvågrad med en person som avses i 2 i rätt upp- eller nedstigande 
led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller 
7. står i låneskuld till bolaget eller ett annat bolag i samma koncern eller 
har en förpliktelse som ett sådant bolag har ställt säkerhet för. 
I fråga om aktiebolag som avses i 13 eller 14 § gäller, i stället för bestämmelsen 
i första stycket 4, att den inte får vara revisor som är verksam i 
samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid bokföringen 
eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver. 



  
 

 

Den som enligt första eller andra stycket inte är behörig att vara revisor i 
ett moderbolag får inte heller vara revisor i dess dotterbolag. 
 
RL 
 
2 §    I denna lag avses med 
    1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 
    2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4 §, 
    3. auktoriserad revisor: en revisor som har auktoriserats enligt 5 §, 
    4. revisionsföretag: en enskild näringsidkare som utövar revisionsverk- 
samhet eller ett enkelt bolag, handelsbolag eller aktiebolag som en revisor 
utövar sådan verksamhet i,  
    5. registrerat revisionsbolag: ett revisionsföretag som har registrerats en- 
ligt 13 eller 14 §, 
    6. revisionsgrupp: en grupp av företag i vilken minst ett revisionsföretag 
ingår och som på grund av ägarförhållanden, avtal eller administrativt sam- 
arbete eller av annan anledning får anses ingå i samma affärsmässiga ge- 
menskap, 
    7. revisionsverksamhet: 
    a) verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning eller ekono- 
misk information som följer av författning, bolagsordning, stadgar eller av- 
tal och som utmynnar i en rapport eller någon annan handling som är avsedd 
att utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än uppdragsgivaren, 
samt 
    b) rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid gransk- 
ning enligt a. 
 
20 §   En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med 
opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. 
Revisionsverksamheten skall organiseras så att revisorns opartiskhet, själv- 
ständighet och objektivitet säkerställs. 
 
21 §   En revisor skall för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om 
det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes 
opartiskhet eller självständighet. Revisorn skall avböja eller avsäga sig ett 
sådant uppdrag, 
     1. om han eller hon eller någon annan i den revisionsgrupp där han eller 
hon är verksam 
     a) har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens 
verksamhet, 
     b) vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en 
fråga som till någon del omfattas av granskningsuppdraget, 
     c) uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens 
ståndpunkt i någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet, 
     d) har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon per- 
son i dennes ledning, 
     e) utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge 
obehag, eller 
     2. om det föreligger något annat förhållande av sådan art att det kan 
rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet. 



  
 

 

     Revisorn behöver dock inte avböja eller avsäga sig uppdraget, om det i 
det enskilda fallet föreligger sådana särskilda omständigheter eller har vid- 
tagits sådana åtgärder som medför att det inte finns anledning att ifrågasätta 
hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. 
 
22 §   Revisorsnämnden skall på ansökan av en revisor meddela förhands- 
besked om huruvida en viss särskild omständighet är sådan som avses i 21 § 
första stycket och, om så är fallet, huruvida omständigheter i det enskilda 
fallet eller vidtagna åtgärder medför att revisorn ändå inte behöver avböja el- 
ler avsäga sig uppdraget. 
     När ett förhandsbesked har vunnit laga kraft, är det bindande för nämnden 
i förhållande till revisorn. Förhandsbeskedet upphör att gälla vid förändrade 
förutsättningar eller vid författningsändringar som påverkar den fråga som 
beskedet avser. 
 
23 §   Bestämmelserna i 20-22 §§ gäller i tillämpliga delar även ett regist- 
rerat revisionsbolag. 
 
25 §   En revisor får inte utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet 
eller verksamhet som har ett naturligt samband därmed, om 
     1. utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba  
förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet, eller 
     2. utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av 
behörigheten att utföra lagstadgad revision. 
     Revisorsnämnden skall på ansökan av en revisor meddela förhandsbesked 
om huruvida en viss verksamhet är förenlig med kravet i första stycket. För 
ett sådant förhandsbesked gäller bestämmelserna i 22 § andra stycket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

BILAGA 2 
 
Analysmodellen 
 
 

 
 
 
 

Källa: FAR 2005a 
 
 
 
 
 



  
 

 

BILAGA 3 
 
Intervjuunderlag 
 
Allmänna inledande frågor 
 
Hur länge har du arbetat som revisor? 
 
Är du godkänd eller auktoriserad revisor? 
 
Hur ser fördelningen ut vid ert företag när det gäller rådgivnings-, revisions- och 
redovisningsuppdrag?  
 
Vilken typ av uppdrag arbetar du främst med? (Revision, rådgivning etc.) 
 
Hur anser du att förtroendet för revisorer är idag? Tror du att det skulle kunna förbättras på 
något sätt? Hur? 
 
 
Revisorns oberoende 
 
Av Revisorslagen framgår att en revisor ska agera opartiskt och självständigt. Hur uppfattar 
du dessa begrepp? 
 
Hur skulle du vilja definiera en oberoende revision?  
 
Anser du att en revisor kan vara 100 % oberoende till sina klienter? 
 
Hur organiserar ni arbetet på er byrå för att eliminera oberoendehotet? 
 
 
Kombiuppdrag 
 
Om en och samma revisionsbyrå sköter både redovisnings- och revisionsuppdrag mot samma 
klient, anser du då att revisorerna kan vara oberoende i sina bedömningar? Vilka fördelar 
respektive nackdelar ser du med sådana här kombiuppdrag? 
 
I vilken utsträckning tycker du att rådgivning kan ges i samband med revision utan att 
oberoendet hotas? Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med sådana här kombiuppdrag? 
 
Var tycker du gränsen går mellan fristående rådgivning och den rådgivning som ingår i 
revisionsuppdraget? 
 
När anser du att ett självgranskningshot föreligger? Vilka eventuella motåtgärder tillämpar ni 
om en sådan situation skulle uppkomma? 
Analysmodellen 
 
Anser du att analysmodellen är ett bra verktyg för att hantera oberoendefrågor? Anser du att 
den uppfyller sitt syfte, det vill säga att säkerställa oberoendet? Skulle den kunna förbättras på 
något sätt? 



  
 

 

 
Är analysmodellen tillräcklig för att hantera oberoendehotet eller behövs ytterligare lagar och 
regler?  
 
 
Den skärpta jävsregeln i ABL 
 
Vad anser du om den nya lagen där byråjäv förbjuds för stora företag? Tycker du att det skulle 
gälla även för små bolag? 
 
Hur tror du att kvaliteten på revision kommer att påverkas (positivt eller negativt) i och med 
den nya lagen då revision och redovisning friställs? 
 
 
 
 
Revisionsplikten 
 
Hur ställer du dig till frågan om att ta bort revisionsplikten för små bolag om du ser det ur ett 
obeorendeperspektiv?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


