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Sammanfattning 
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Nivå: Kandidatuppsats  
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Handledare: Jürgen Claussen  

I dag genomförs många förenklingar på revisions och redovisningsområdet för små och 

medelstora bolag. En förenkling är uppluckringen av gällande byråjävsregler i 

aktiebolagslagen som föreslås i regeringens slutbetänkande Revisorns skadeståndsansvar 

SOU 2008:79. Den innebär att små och medelstora bolag kommer att kunna anlita samma 

revisionsbyrå för hjälp med grundbokföring som den byrå det anlitar för revision, så kallade 

kombiuppdrag. Detta är i dagsläget förbjudet enligt jävsreglerna i aktiebolagslagen. I 

framtiden ska jävsreglerna helt ersättas med analysmodellen i revisorslagen då revisorer ska 

bedöma sin opartiskhet och självständighet (SOU 2008:79). Detta väcker frågor kring hur väl 

revisorns oberoende kommer kunna säkras även i framtiden. Vårt syfte är därför att med 

denna undersökning utreda hur de nya byråjävsreglerna kommer att påverka revisorers 

oberoende. Den teori vi samlat in som utgör vår teoretiska referensram utgörs av påverkade 

lagar och regler och begrepp som berör vårt problemområde. Uppsatsen har en abduktiv 

utgångspunkt och är sammanställd med en kvalitativ metod genom semistrukturerade 

intervjuer med tre respondenter som reviderar små och medelstora bolag. Med stöd av vår 

teoretiska referensram och den empiri vi analyserat har vi kommet fram till våra slutsatser.  

Vår studie har visat på en positiv inställning bland revisorer till det nya förslaget. Vidare har 

vi kunnat dra slutsatsen att revisorers oberoende kommer delvis att påverkas negativt av 

uppluckringen av byråjävsreglerna. Samtidigt som de kommer ha en positiv effekt hos de 
reviderade bolagen och för revisorerna tack vare effektivisering i revisorernas arbete.  
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Title: ”Relaxation in regulation regarding firms’ self audit – From the auditors perspective ” 
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Today many simplifications are undertaken in the accounting field for small and medium 

sized companies. One example is the relaxtion in the rules regarding firms’ self audit. This is 

proposed in the governments final report auditors liability SOU 2008:79. The relaxation 

means that small and medium sized firms will be permitted to use the same accounting firm 

for help with basic accounting as the agency that is conducting the audit, so called combined 

assignment. This is currently prohibited in the Swedish Company Act. In the future, the rules 

in the company act will be fully replaced by the analytical model of the auditor act when 

auditors are to assess their independence (SOU 2008:79). This raises questions about how 

well the auditor's independence will be secured in the future. Our purpose with this study is 

therefore to research how the new self audit regulation of firms will affect the auditors 

independence. The theories that constitutes the basis for our study contains of law and 

regulation and concepts which  relates to our problem. The essay has an abductive basis and is 

composed by a qualitative method by semi-structured interviews with three respondents who 

audit small and medium-sized companies. With the support of our theoretical framework and 

the outcome from our interviews that we analyzed, we have come to our conclusions. Our 

study has shown a positive approach among auditors to the new proposal. Furthermore, we 

have been able to conclude that the auditor independence will in part be adversely affected by 

the relaxation of the rules regarding firms’ self audit. At the same time they will have a 

positive effect of the audited companies and auditors, thanks to improved efficiency in the 
work performed by the auditor.  
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Begrepp  

Kombiuppdrag Innebär antingen att samma revisor eller en medarbetare från 

samma revisionsbyrå utför någon slags tjänst utöver det som tillhör 

revision för revisionsklienten. Det kan exempelvis vara rådgivning 
och/eller bokföringsuppdrag.  

Byråjäv Regleras i aktiebolagslagens 9:e kapitel, 17:e §. Innebär i dagsläget 

att en revisionsklient inte kan anlita samma revisionsbyrå för hjälp 

med grundbokföring som den anlitar för revision. (Detta gäller 

SME-bolag).  

Små och medelstora 

bolag Gränsen för vad som är ett stort bolag finns i 

årsredovisningslagens 1:a kapitel, 3:e §.  Bolag som inte uppfyller 

kraven för ett stort bolag räknas som små och medelstora bolag.  

 

FAR/SRS FAR/SRS är en branschorganisation för revisorer och 

redovisningskonsulter. Organisationen utvecklar bland annat 

normer för revision och redovisning.  

 

Grundbokföring Innebär löpande bokföring av de transaktioner som sker i bolaget. 

 

Huvudbokföring Är den bokföring som sker då all den löpande bokföringen ska 

systematiseras för att senare kunna avlutas mot till exempel en 

årsredovisning eller ett årsbokslut.  

 

Analysmodellen Är en näringsrättslig regel som främst vänder sig till revisorerna. 

Inför varje uppdrag ska revisorn bestämma sin opartiskhet och 

självständighet utifrån denna. Modellen finns i revisorslagen 21 §. 

 

Revisionsplikt Alla aktiebolag i Sverige måste få sina finansiella rapporter 

granskade av en kvalificerad revisor. Plikten ska med största 

sannolikhet avskaffas 1 juli 2010 för små och medelstora bolag. 

 

Revision Är granskningen av bolagens finansiella rapporter och ledningens 

förvaltning.     

 

Förkortningar  

ABL: Aktiebolagslagen                            

FAR SRS: Föreningen Auktoriserade Revisorer, Svenska Revisorsamfundet 

IFAC: International Federation of Accountants 

EU: Europeiska Unionen 
 



Innehållsförteckning  

!

"#!$%&'(%$%) ################################################################################################################################################# "!

"#"! $%&'()*+ ###################################################################################################################################################"!

"#,! -(.$/01+23&)332.*######################################################################################################################################,!

"#4! %5'(6*3*2*' ##############################################################################################################################################4!

"#7! 389:0###########################################################################################################################################################4!

"#;! 1</'()--###################################################################################################################################################4!

"#=! -0(3-0&:25###################################################################################################################################################7!

"#>! +23-.32:2.* #################################################################################################################################################7!

*#!+',-( ####################################################################################################################################################### .!

,#"! 50:0*3&%-/2'%!3:6//*2*'3:%'%*+0*##############################################################################################################=!

!"#"#! $%&'(')* """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+!

!"#"!! ,-*.&/0'(')* """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1!

,#,! -(216(+%:% ################################################################################################################################################>!

!"!"#! 23-456475&5 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1!

!"!"!! 86)9:%.%*%)4';<40/&'7 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1!

!"!"=! >%&/96?@/9 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1!

!"!"A! B&*0@(*&/C%*C/9 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1!

!"!"D! 8%5(3.4';<4&'(C%*%) """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""E!

,#4! 30&)*+6(+%:%#############################################################################################################################################?!

,#7! 3/):/0+*2*'310:.+#####################################################################################################################################@!

!"A"#! >%7@C&*'%F47/7@C&*'%4';<45G7@C&*'% """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""H!

,#;! 10:.+5%/0:3!$0'(6*3*2*'%( #######################################################################################################################@!

!"D"#! I/(*5G*(*&/&4';<465(*7*&/& """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""H!

!"D"!! B/0*.&9@C&@9/957/4*%&/96?@/9 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#J!

/#!,'-0',$12!0'3'0'%104+ ######################################################################################################################## "*!

4#"! (05232.*0*3!9(%156A: ###############################################################################################################################",!

4#,! +092*2:2.*!.BC!389:0!10+!(05232.* ##############################################################################################################"4!

4#4! (0523.(*3!(.// ##########################################################################################################################################"4!

4#7! (05232.*3)--+(%'######################################################################################################################################"7!

="A"#! K'749/6*.*'%../74';<4)'749/6*.'9../7""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#A!

="A"!! I/6*.*'%.G/9:&&/(./ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#D!

4#;! $(%*3BC.('%*23%:2.*0( ############################################################################################################################";!

="D"#! L8I4BIB """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#D!

="D"!! I/6*.'9.%:0%7/%"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+!

4#=! 31<D!.BC!10+0/3:.(%!$./%' ######################################################################################################################"=!

4#>!! %*%/831.+0//0*#######################################################################################################################################">!

="1"#! I/6*.'9.(5)/%4!#4M4';<47/..4@&N'90%*%)""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#1!

="1"!! I/6*.'9.%:0%7/%.4&*((:0-%*%)45645%5(3.0'7/((/% """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#E!

="1"=! L8IOBIB4'04-9/.@0&*'%.9/)/(4';<4)/%/95(C(5@.@(""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#H!

4#?! .$0(.0*+0################################################################################################################################################"@!

4#@! 3E6/5'(%*3&*2*'3C.: ################################################################################################################################,"!

4#"F! E65##########################################################################################################################################################,,!

="#J"#! P5)/%.49/)/(6/9C4';<47/N*%*&*'%4564G39Q?:6 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!!!

="#J"!! R9'G(/05&*C4C9*%)4G39Q?:6""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!A!



="#J"=! LS9:%79*%)4564G39Q?:6.9/)(/9 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!D!

4#""! &.1$2)--+(%' ########################################################################################################################################,;!

5#!'+6$0$###################################################################################################################################################### *7!

7#"!! -(030*:%:2.*!%5!(03-.*+0*:0(##################################################################################################################,>!

7#,! $8(<E65!.BC!&.1$2)--+(%'########################################################################################################################,?!

7#4.$0(.0*+0:###################################################################################################################################################4,!

8#!4%4&91##################################################################################################################################################### /8!

;#"! &.1$2)--+(%'!.BC!$8(<E65########################################################################################################################4;!

;#,!.$0(.0*+0####################################################################################################################################################4?!

.#!1&:,14,1'0!-;<!4=1&:,4%('!($12:11$-% ############################################################################################ 5"!

=#"! 3/):3%:30( ################################################################################################################################################7"!

+"#"!! B6594-Q47/(N9Q)54#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""A#!

+"#"=! B6594-Q47/(N9Q)54!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""A!!

+"#"A! B6594-Q4<@6@7N9Q)5""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""A!!

=#,! %53/):%*+0!+23&)332.* ##############################################################################################################################7,!

=#4! 35%(!-<!9.(3&*2*'39(<'%###########################################################################################################################74!

=#7! 9G(3/%'!-<!9.(:3%::!9.(3&*2*' ##################################################################################################################77!

7#!! 2>&&3?0,';2%$%)############################################################################################################################### 58!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



!

! "!

1. Inledning 

__________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till vårt fördjupningsområde som lägger grunden för 

vår problemformulering och dess två delfrågor. Därefter redogörs för syftet, målgruppen och 
avgränsningen för undersökningen. Slutligen presenteras dispositionen för uppsatsen. 

_____________________________________ 

1.1 Bakgrund 

I dag så genomförs det stora förändringar inom redovisnings och revisionsområdet. De största 

förändringarna som sker handlar idag om förenklingar för små samt medelstora bolag, då det 

anses att lagstiftningen är för komplex och detaljerad för dessa bolag. Sådana diskussioner har 

även behandlats i USA där man kan läsa i flera läroböcker om att man möjligtvis borde skapa 

ett stort och ett litet GAAP (Riahi-Belkaoui 2007, s. 48-49). Det talas idag om brister i 

harmoniseringen här i Sverige, exempelvis så rådet det en revisionsplikt för samtliga 

aktiebolag i Sverige vilket inte är ett krav hos de flesta EU medlemmarna. Svensk lagstiftning 

följer inte riktigt de ritningar som flertalet av EU medlemmarna gör, då det idag råder 

betydligt strängare regler inom redovisning och revision i Sverige, vilket går att läsa i en 
artikel i tidsskriften Balans (Hettinger, A. 2008:8, Balans s.6-7) 

Slutbetänkande; SOU 2008:79 Revisorns skadeståndsansvar är en av utredningarna som idag 

behandlar förenklingar för mindre bolag. Slutbetänkandet tar bland annat upp förslaget som 

behandlar slopande utav vissa jävsreglerna för små och medelstora bolag. Utredningen menar 

att bokförings- medelsförvaltnings- och byråjäv är ämnat att avskaffas, detta öppnar upp 

möjligheten för dessa bolag att anlita en och samma revisionsbyrå för både grundbokföring 

och revision som är en typ av kombiuppdrag.  

I januari 2007 infördes skärpta byråjävsregler för stora bolag. För dessa bolag råder det totalt 

förbjud att anlita en revisionsbyrå att upprätta både grundbokföring och huvudbokföring när 

byrån utför revision åt bolaget (SOU 2008:79). Bakgrunden till de skärpta 

jävsbestämmelserna har en internationell bakgrund, bland annat Enron och Wordcom 

skandalerna. Detta för att stärka tilltron och kvalitén hos de finansiella rapporterna, då bland 
annat revisorers oberoende ifrågasatts efter de påtalade skandalerna (Prop. 2005/06:97). 

Lagen om byråjäv innebär således att redovisning och revisionsbyråer inte kan kombinera 

revisions och redovisnings verksamhet, så kallade kombiuppdrag, då denna typ av verksamhet 

anses leda till att revisorn utför sitt arbete på ett opartiskt sätt. Att man under år 2007 bortsåg 

ifrån att skärpa jävsbestämmelserna för samtliga aktiebolag beror på att man ansåg att små- 

och medelstora bolag är beroende utav revisorns rådgivande hjälp på ett annat sätt än stora 

bolag. Att de skärpta reglerna även skulle gälla för mindre bolag skulle innebära att revisorn 

tappade väldigt mycket utav sin mening för dessa bolag, och därför är det idag tillåtet för en 

och samma byrå att hjälpa bolagen med huvudbokföringen i små och medelstora bolag, vilket 
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är strikt förbjudet i stora- och börsbolag (Prop. 2005/06:97 Revisorns oberoende och vissa 

redovisningstjänster, m.m.). 

Kostnadsfrågan ligger som bakgrund till denna förändring. Man tror även att denna förändring 

kan komma att ha en stor betydelse i takt med att revisionsplikten slopas för mindre bolag. 

Risken för att flertalet bolag väljer att avstå ifrån professionell revision kan komma att öka då 

revisionsplikten är frivillig, detta för att kostnaden att anlita två olika byråer för upprättandet 

av bokföringen och revisionen kan anses för hög. Att bestämmelserna kring jävsreglerna för 

mindre bolag avvecklas innebär att företagen kan sänka sina kostnader genom att endast anlita 

en byrå för både revision och redovisning, vilket i sin tur kan leda till att fler företag väljer att 
ha kvar den professionella revisionen (SOU 2008:79). 

Idag är det ABL 9 kap 17 § som behandlar jävsreglerna, och förbjuder denna typ utav 

kombiuppdrag från att utföras. I och med avvecklandet av jävsreglerna för små- och 

medelstora bolag så föreslås det att revisorlagens analysmodell i 21 § istället skall reglera 

dessa företag vid fastställandet av revisorers oberoende (SOU 2008:79). Frågan är nu ifall 
Revisorslagens analysmodell verkligen kan ersätta ABL jävsregler.  

1.2 Problemdiskussion  

Revisorers oberoende är ofta föremål för olika debatter och ställningstaganden. Inte minst i 

olika avhandlingar och uppsatser. Vi anser att med det nya förslaget om uppluckrande av 

jävsregler som finns i regeringens slutbetänkande (SOU2008:79), kommer det att uppstå nya 

frågor om revisorns oberoende. Då revisorsplikten för små och medelstora företag med största 

sannolikhet kommer att avskaffas från den 1 juli 2010, kommer förmodligen de små 

revisionsbolagen vara mer beroende av att kunna utföra kombiuppdrag. Bland annat för att 

kunna behålla sin klientkrets. Utmönstringen av reglerna i ABL 9 kap 17 § innebär att någon 

från samma byrå som företagets revisor exempelvis kommer att kunna utföra uppdrag som har 

med grundbokföringen att göra. Detta är idag förbjudet enligt punkt 4 i samma paragraf. Det 

finns ingen liknande punkt som förbjuder detta i revisorslagen 21§ (SOU 2008:79). Fördelar 

som bland annat regeringen har lyft fram är bland annat de kostnadsbesparingar som de små 

företagen kan tillgodogöra sig om de kan anlita samma byrå för revision och bokföring. En 

annan fördel är att företagets revisor kan få en bättre insikt i företagets verksamhet genom sin 

kollega som till exempel har hand om företagets bokföring (SOU 2008:79). På så vis höjs 
även kvaliteten på företagets finansiella rapportering.  

Reglerna om byråjäv infördes främst eftersom det finns en risk för att revisorn litar för mycket 

på sin kollegas bedömningar av företaget eller bokföringen som han eller hon har utfört för 

företaget (SOU 2008:79). Vi vill mot denna bakgrund utreda hur revisorns oberoende kommer 
påverkas av de nya byråjävsreglerna. Vår problemformulering lyder:  

Hur kommer revisorns oberoende att påverkas av de nya byråjävsreglerna för små och 
medelstora företag? 
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Vår frågeställning ska vi besvara med hjälp av följande två delfrågor:  

1. Hur ser revisorer på kombiuppdrag i dagsläget och hur anser de att de kommande 
byråjävsreglerna kommer att påverka deras arbete?  

2. Hur anser revisorer att de föreslagna förändringarna av byråjävsreglerna kommer 
påverka valet av uppdrag?  

För att på något sätt kunna mäta revisorers uppfattning av oberoende med anknytning till vår 

frågeställning, anser vi att det är viktigt att känna till hur revisorerna ser på fenomenet 

kombiuppdrag i dagsläget. Är det till exempel problematiskt att göra en gränsdragning i vilka 

uppdrag en och samma byrå får ta, eller råder det klara riktlinjer? I fall förändringarna 

genomförs, kommer då dessa att leda till förändringar i hur revisorn utför sitt arbete? Dessa 
problem vill vi få svar på med hjälp av delfråga ett.  

Med vår andra delfråga vill vi utreda huruvida revisionsbyrån kommer kunna genomföra flera 

kombinerade uppdrag eller om den nya regleringen i själva verket kommer leda till att det blir 

svårare för revisorn att fastställa sitt oberoende eftersom denne har färre klara riktlinjer att 

rätta sig efter än tidigare. Kan det bli så att revisorn väljer att avstå ifrån uppdrag i rädsla av 
att inte ha följt analysmodellen så som den är avsedd att följas?   

1.3 Avgränsning 

Vår undersökning ska avgränsas till byråjävet och effekterna av det eventuella slopandet av 

reglerna kring dessa i ABL 9:17. Vi avser utgå från ett revisorsperspektiv, och har valt att 

avgränsa undersökning till revisorer som reviderar små och medelstora bolag i Göteborg och 

Borås. Vi har intervjuat en revisor som arbetar på en stor revisionsbyrå samt två revisorer som 

är anställda hos två mindre revisionsbyråer. Avgränsningen till denna revisorsgrupp har vi 

gjort eftersom de kommer bli mer påverkade av det nya förslaget än de revisorer som arbetar 

med större bolag. Vi har valt en byrå i Göteborg eftersom det är där vi är bosatta och två 

byråer i Borås eftersom det är vår studieort. En studie av byråer på andra orter/regioner hade 
tagit för mycket tid i anspråk då vi har begränsat med tid.  

1.4 Syfte 

Att uppluckring av byråjävsreglerna öppnar upp för fler möjligheter kan medföra både 

fördelar och nackdelar. Fördelarna har vi tidigare redogjort för, då vi nämnt att kostnadsfrågan 

är en central faktor till lagförändringen. Nackdelar vi berört är att kombiuppdrag kan innebära 

ett hot mot revisorers oberoende. 

Syftet med vår uppsats är därför att bidra med en ökad förståelse utav revisorers syn samt 

inställning till kommande förändring gällande byråjävsreglerna, för att sedan dra slutsatser 

huruvida lagförändringen kommer att leda till att revisorers oberoende påverkas. 

1.5 Målgrupp 

Vår studie är främst riktad mot revisionsbyråer som reviderar små- och medelstora bolag samt 

deras klienter. Detta för att det är dessa byråer som kommer att påverkas av att man upphäver 

dagens byråjävsregler. Förslaget om uppluckring av byråjäv väntas leda till att de små 
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bolagen väljer att behålla revisionen, således kommer revisionsbyråerna kunna behålla dessa 

klienter. Samtidig påverkas byråernas klienter genom att de kommer kunna minska på sina 

kostnader genom att en och samma byrå ges möjligheten att utföra både revisionstjänster och 

bokföringstjänster till en och samma klient. Denna möjlighet kommer även innebära att ett 

uppdrag kan utföras på ett smidigare sätt då all information om klienten finns på en och 
samma byrå.  

1.6 Perspektiv 

!

Vi har valt att se detta utifrån ett revisorsperspektiv. Detta för att vi anser att revisorer har 

störst kunskap om hur deras arbete kan komma att påverkas utav en lagförändring och kan 

därför ge oss relevanta svar på huruvida en uppluckring utav byråjävsreglerna och tillåtelse av 

att en och samma revisionsbyrå kombinerar revisions- och bokföringstjänster till samma 
klient kommer att leda till att hot mot revisorers oberoende uppstår. 

1.7 Disposition  

 

1. INLEDNING 

Detta kapitel innefattar inledande information och bakgrund vilket är nödvändigt för att 

läsaren skall förstå vårt forskningsproblem samt syftet till varför vi just valt att behandla detta 
ämnesområde.   

 

2. METOD 

Metodavsnittet behandla hur vi arbetat för att komma fram till våra resultat. Vi har här 

redogjort för våra tillvägagångssätt, det vill säga hur vi har utfört våra intervjuer. Vi har även 

redogjort varför vi valt att använda oss utav intervjuer, samt diskuterat begränsningar och 

tillförlitlighet med intervjuerna. Detta är ett viktigt kapitel i uppsatsen, då olika metoder 
resulterar i olika resultat, vilket innebär att våra metodval har en central del i studiens utfall. 

 

3. TEORETISKREFERENSRAM 

I detta kapitel gör vi en presentation utav våra vetenskapliga utgångspunkter, det vill säga de 

teorier vi kommer att utgå ifrån när vi utför vår studie. Vår teori innefattar exempelvis 

information kring oberoende problematiken samt en redogörelse för vad begreppen 

kombiuppdrag och byråjäv innebär, detta för att läsaren ska få en djupare förståelse om dessa 

samt förstå samverkan mellan dem. Informationen i detta kapitel anser vi är ett viktigt 

underlag för att läsaren skall förstå vad vi presenterar i övriga delen av uppsatsen.  
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4. EMPIRI 

I detta kapitel behandlar vi all primärdata, det vill säga information som vi erhållit ifrån våra 

intervjuer. Detta är studiens centrala del, då det är denna information som har bidragit till att 

vår analys och diskussioner, samt våra slutsatser, det vill säga givit oss ett svar på vårt 

forskningsproblem. Vi har även i detta avsnitt presentera de respondenter som bidragit med 

information.  

 

5.  ANALYS OCH TOLKNING  

I detta kapitel tolkas och analyseras det material vi erhållit ifrån intervjuerna. Vi har här visat 

hur teorin och empirin samspelar med varandra för att kunna besvara vår forskningsfråga samt 
redogjort för de mönster vi funnit mellan respondenternas svar på våra intervjufrågor. 

 

6. SLUTSATS OCH SLUTDISKUSSIONER  

I denna del har vi förts diskussioner kring vår problemfråga och vårt slutresultat. Det är även i 

denna del vi kommer att besvara vår frågeställning huruvida revisorers oberoende kommer att 

påverkas utav de nya byråjävsreglerna. Vi har även gett reflektioner kring uppsatsens resultat. 
Eventuell fortsattforskning har vi också diskuterat i denna del.  
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2. Metod 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@!

I detta kapitel ska vi redogöra för de metoder samt hur vi gått till väga när vi utfört vår 
undersökning. Inledningsvis redogör vi för de vetenskapliga ställningstaganden vi utgått ifrån 
i vår undersökning. Därefter behandlas ingående urvalet av primär -och sekundärdata och på 
vilket sätt data ska samlas in. Valet av slutledningsmetod samt metodvalskritik avslutar 
kapitlet. 

_____________________________________ 

2.1 Vetenskapliga ställningstaganden  

2.1.1 Ontologi  

Ontologi beskriver vår verklighetsuppfattning, det vill säga hur vi ser på verkligheten omkring 

oss. Denna kan delas in i två undergrupper, idealism och realism. Ett idealistiskt 

ställningstagande innebär att världen är beroende av vår tanke. Medan ett realistiskt 

ställningstagande innebär att världen är objektiv och oberoende av det mänskliga tänkandet 

och utgör en sammansättning av faktiska, verkliga och materiella strukturer (Riahi-Belkaoui 

2007, s. 315) . I vår undersökning har vi ett idealistiskt synsätt. Vi inser att undersökningen 

och resultatet av denna är beroende av våra tolkningar, samt tidigare erfarenheter och 
kunskaper om forskningsproblemet, det vill säga vår förförståelse.  

Vi har under arbetets gång ställt oss aningen skeptiska till att revisorer enbart ska fastställa sin 

opartiskhet och självständighet utifrån analysmodellen. Vi har frågat oss om detta förfarande 

möjligen skulle kunna leda till att det blir mer diffust för revisorn, eftersom han eller hon 

kommer ha mindra klara riktlinjer att rätta sig efter. Vidare har det förefallit aningen märkligt 

för oss att man först i januari 2007 införde strängare jävsregler för stora aktiebolag i 

regeringens proposition (prop. 2005/06:97). De strängare jävsreglerna i ABL 9:17 innebär att 

en revisor inte får vara verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget 

vid bokföringen, såväl grund som huvudbokföring. För oss förefaller det som om risken för 
jävighet är större på mindre revisionsbyråer då redovisare och revisorer arbetar närmre.  

Samtidigt har vi ställt oss positiva till de kostnader som de små företagen kommer kunna 

spara in, vilket enligt vår mening kommer leda till att fler små aktiebolag väljer att behålla 

revisionen efter revisionspliktens slopande den 1 juli 2010. Vi tror också att det kan leda till 

en ökad effektivitet hos revisionsbyrån eftersom revisorn löpande blir uppdaterad om 

situationen som råder på det reviderade företaget av redovisaren. Detta tror vi i slutändan 

kommer leda till högre kvalitet på de finansiella rapporterna. Denna åsikt delas även av 

utredningens ledare, Bo Svensson, vilket går att läsa ur en artikel i tidsskriften Balans (Precht, 
17 september 2008).  

 



!

! >!

2.1.2 Epistemologi  

Att få fram relevant information om sitt forskningsproblem kallas för epistemologi, även känt 

som kunskapsteori. Epistemologi är alltså läran om vad man kan veta och hur man når denna 

kunskap. Epistemologi hänger ihop med ontologi då man bör ha en uppfattning om 

verkligheten innan man kan komma fram till hur man samlar in information om den 
(Johannessen & Tufte 2007, s. 16). 

Att komma fram till kunskap kan ske på olika sätt. Inom kunskapsteorin så brukar man tala 

om förnuftsgrundad kunskap eller rationalism och erfarenhetsgrundad kunskap eller empirism 

(Ne.se, 2009). Vi har i vår undersökning samlat in information genom intervjuer med 

kvalificerade revisorer, varför vår undersökning kan beskrivas som empirisk, då vi utgått ifrån 

de observationer vi har iakttagit det vill säga vi har utgått ifrån erfarenhet. 

2.2 Primärdata 

2.2.1 Typ av data 

Det finns två typer av empirisk data, kvalitativa och kvantitativa (Andersen, 2008, s. 24). Då 

vår studie baserar sig på en djupare förståelse av hur en lagförändring kommer påverka 

revisorers oberoende har vi valt att utföra en kvalitativ studie och använda oss utav kvalitativ 

data. Flertalet författare av metodlitteratur anser att en blandning av kvalitativ och kvantitativa 

data speglar verkligheten bäst, men på grund av vår tidsbegränsning har vi valt att begränsa 
oss till kvalitativa data i form av intervjuer.   

2.2.2 Avgränsning och metod 

Vi valde att i vår underökning vända oss till ett fåtal kvalificerade revisorer och använda oss 

av djupgående intervjuer som behandlar det problemområde vår problemformulering 

behandlar. Detta minskar risken för att den data vi samlat in blir överfödig och svår att 

sammanställa och tolka. Intervjufrågorna har delats in i två kategorier; kombiuppdrag och 

jävsregler/oberoende. Dessa områden har vi bedömt vara mycket viktiga för att kunna dra 
meningsfulla slutsatser.  

2.2.3 Intervjuer 

Vår primärdata består av den information vi har samlat in från de intervjuer som genomförts. 

Vi har använt oss av stimulidata, vilket är ett kriterium vid insamling av data. Stimulidata 

innebär att vi kan påverka våra respondenter genom att vi ställer frågor som får 

respondenterna att reagera och svara. Data som ej utsätts för stimulans kallas icke-stimulidata. 

Ett exempel på detta är enkätundersökningar, vid vilka man ej är närvarande och inte kan 
påverka respondentens svar (Andersen 2008, s.150). 

2.2.4 Stimulitekniker  

Stimulitekniker omfattar olika tekniker för insamling av data. Beroende på vilken typ av data 

som samlas in bör man använda olika tekniker. Man brukar tala om hur strukturerad samt 

standardiserad en frågeteknik är (Andersen 2008, s 150-151). När det gäller de personliga 

intervjuerna har vi valt att ställa frågor som leder till en dialog, det vill säga utan fasta 
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svarskategorier, mellan oss och respondenten. Detta kallas också en icke-strukturerad teknik 

(Andersen 2008, s 151). Vi har ställt våra huvudfrågor i samma ordningsföljd vid samtliga 

intervjuer och använt samma huvudfrågor vid samtliga intervjuer. Detta kallar Andersen 

(2008, s. 162) för Den delvis strukturerade intervjun, eller semistrukturerad intervju. Det som 

kännetecknar denna intervjuform är att intervjuaren ofta har en större kännedom om området, 

men är samtidigt öppen för nya synvinkar gällande området (Andersen 2008, s. 162). 

Intervjuerna kan anses som strukturerade i den mån vi har försett respondenterna med 

frågeformulär i förväg. Detta anser vi har varit ett bra sätt för respondenten att förbereda sig 

och i förväg ha en kännedom om vad som ska diskuteras. Hade vi istället använt oss av 

enkätundersökningar som insamlingsinstrument så hade våra insamlade data kunnat resultera i 

ett helt annat resultat. Till skillnad från intervjuer så följer enkätundersökningar en väldigt 

strukturerad och standardiserad struktur, då det skickas ut likadana enkäter till alla 

respondenter och svarsalternativen kommer att vara få. Det blir alltså fasta svarskategorier 
som ger standardiserade svar.  

2.2.5 Analys och tolkning 

Vid kvalitativa studier är tolkning och analys av data väldigt tidskrävande. Då man inte alltid 

själv väljer vilken data man vill samla in, kan det hända att man förses med data som 

informanten tycker är intressant och viktigt för oss, men som vi anser inte riktigt är relevant 

information för vår studie. Detta innebär alltså att man innan analys och tolkning av insamlad 

data måste välja ut vilken data som anses som relevant och intressant och sedan med hjälp 

utav kodning försöka koda dessa i olika kategorier för att underlätta för fortsatt arbete. 

Kodning innebär att man försöker finna till exempel begrepp eller kodord som man använder 

för att lättare kunna sortera data under olika kategorier (Andersen 2008, s. 200). Vi har valt att 

sortera vår data i två kategorier, kombiuppdrag/jäv och oberoende.  Efter att vi utfört samtliga 

intervjuer har vi försökt sortera bort den information som vi anser ligger utanför vårt 

problemområde, och sedan försökt sortera data under de olika kategorier under vilka de bäst 
passar in. 

Analys av data kan ske på olika sätt med hjälp av olika tekniker. Det finns fyra olika ansatser 

man kan utgå ifrån vid analys av data menar Johannessen och Tufte (2007, s. 108-115).  

Analys av meningsinnehåll är en utav dessa analystekniker som har fokus på innehållet av 

datamaterialet. Man försöker finna meningsfulla mönster i de data man samlat in 

(Johannessen & Tufte 2008, s. 108). Det är på detta sett vi har analyserat våra data. Genom att 

vi först sammanställt de olika intervjuerna har vi sedan försökt finna likheter mellan dessa för 
att sedan se ifall vi finner några likheter i svar från de olika intervjuerna.   

2.3 Sekundärdata 

Sekundärdata är data som är insamlat av andra än oss själva. Det kan till exempel vara andra 

forskare, författare eller journalister (Andersen, 2008, s. 150). I vår undersökning går den 

sekundärdata vi valt att använda oss av att finna i den teoretiska referensramen. Den litteratur 

vi använt oss av har vi inhämtat dels från biblioteket vid Högskolan i Borås samt från 

biblioteket vid Handelshögskolan i Göteborg. Litteraturen utgörs av avhandlingar och 

uppsatser om jäv och oberoende, samt en del faktaböcker från branschorganisationer, såsom 
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FAR/SRS. Det ingår även en del kurslitteratur från kurser inom revision och redovisning. För 

att få en inblick i vad representanter från branschen anser om vårt problemområde har vi även 
sökt bland artiklar, exempelvis i tidsskriften Balans, vilken ges ut av FAR/SRS. 

Eftersom vårt problemområde berör ett lagförslag som ännu inte blivit lag, har vi varit 

hänvisade till att läsa in den aktuella utredningen kring lagförslaget (SOU 2008:79). Utöver 

det lagförslaget har vi också studerat lagförslaget som föreslår avskaffad revisionsplikt för de 

små och medelstora företagen (SOU 2008:32), Eftersom byråjävsreglerna delvis luckras upp 

på grund av det förslaget. För att få en förståelse kring regleringen av jäv och revisorns 

oberoende har i också varit hänvisade till att läsa in de aktuella lagar som reglerar detta. Bland 
annat har vi studerat revisorslagen 21§, analysmodellen och ABL 9 kap. 17 §. 

2.4 Slutledningsmetod  

2.4.1 Induktion, deduktion och abduktion  

Induktion är en vanlig slutledningsmetod vid kvalitativa studier.  Induktion kan också 

beskrivas som den erfarenhetsgrundande metoden. Kort innebär det att forskaren går från det 

specifika grundat i verkligheten, empiri, och gör sedan generaliseringar av detta (Riahi-

Belkaoui 2007, s. 112). I vårt fall utgör empirin de intervjuer vi gjort . Dessa används sedan 
för att kunna skapa teorier kring de resultat vi fått.  

Det motsatta alternativet till induktion kallas deduktion, vilket också benämns ”bevisföringens 

väg” och har sin grund i teorin.  Denna metod är vanligare vid kvantitativa studier och innebär 

alltså att forskaren går från det allmänna, teorin, till det specifika (Riahi-Belkaoui, s. 111). 

Vår studie har i inledningsfasen bedrivits på ett deduktivt sätt, då vi införskaffade teori för att 

få en uppfattning om tidigare bedriven forskning och andra teorier som behandlar de problem 

som är centrala i vår undersökning, exempelvis revisorers oberoende, problematiken kring 
kombiuppdrag och jävsregler. Genom dessa har vi sedan skapat vår teoretiska referensram. 

Abduktion är en kombination av de två ovannämnda slutledningsmetoderna, och är den metod 

vi främst kommer att utgå ifrån i vår undersökning. Metoden innebär att det sker en 

växelverkan mellan deduktion och induktion (mdh.se, 2009). Som tidigare nämnts har vi i 

inledningsfasen skapat oss en bild av problemet genom skapandet av den teoretiska 

referensramen och tidigare erfarenheter inom området, detta utgör även vår förförståelse. 

Dessa teorier har vi sedan prövat genom att samla in information i form av intervjuer. Under 

undersökningens gång har vi från och till varit tvungna att revidera vår förförståelse till följd 

av de nya erfarenheter som vi vunnit från intervjuerna. På detta sätt är abduktion en process 

som inte tar slut. Den tar alltid vid där induktion eller deduktion slutar.  

2.5 Metodvalets begränsningar  

2.5.1 Reliabilitet och validitet  

När man utför en undersökning är det viktigt att man inte bara lyfter fram fördelarna med 

metodvalet utan även försöker belysa dess begränsningar som kan ha en betydelse för hur 

slutresultatet faller ut. Reliabilitet beskriver hur pass tillförlitligt en studie eller undersökning 



!

! "F!

är (Johannessen & Tufte 2007, s. 28-29). Reliabiliteten beskriver alltså tillförlitlighet i de 

mätinstrument vi använder. Om vi genom våra intervjuer fått homogena svar ökar också 
reliabiliteten.  

Validitet beskriver om vi mäter det vi avser att mäta i vår studie (Johannessen & Tufte 2007, 

s. 47-48). Stämmer exempelvis resultatet från våra intervjuer ihop med studiens syfte, hur 

relevanta är egentligen våra intervjufrågor? Det har alltså i vårt fall handlat om ifall det finns 

någon korrelation mellan vår frågeställning och vad som diskuteras i intervjuerna. Då vår 
studie har utgått från det tolkande paradigmet är validitet inte lika lätt att belysa.    

2.5.2 Semistrukturerade intervjuer  

Vi inser att det finns en del begränsningar i de intervjuer som vi har genomfört. Intervjuerna 

har genomförts på revisionsbyråerna direkt med revisorn. Eftersom ett direkt möte ger knapp 

tid för eftertänksamhet hos respondenten kan det ha funnits en viss obekvämhet att besvara 

några av våra frågor, vilket skulle kunna ha inneburit att respondenten inte valt att svara på en 

viss fråga eller helt enkelt inte svarat sanningsenligt. Detta kan också bero på naturen i de 

frågor vi ställt, vilka ofta är väldigt ”känsliga” och möjligen skulle kunna tolkas av 
respondenten som ett ifrågasättande av dennes arbetsprestation.  

Vi har under våra intervjuer valt att inte spela in vad som sagts under mötena. Nackdelen med 

detta är att vi inte har kunnat lyssna på intervjun en gång till utan har varit tvungna att 

komplettera varandras anteckningar. Däremot anser vi att fördelen med att inte spela in 

intervjuerna är att respondenten kan känna sig mer avslappnad och har möjligtvis gett oss mer 

information än vad denne hade gjort om vi spelat in, vilket skulle kunna göra respondenten 

nervös och ovillig att svara på vissa frågor, eller at respondenten överväger sina ordval. Detta 

skulle på så vis ha kunnat sänka reliabiliteten i vår undersökning. Vi har också varit välkomna 

att ta kontakt med respondenterna i efterhand för att kunna komplettera med information som 
vi ansåg att vi inte fick med under intervjun.  

Vi har använt oss av samma frågor under varje intervjutillfälle. Detta har varit en metod för 

oss att nå en högra reliabilitet. Samma frågor leder nämligen att vi ökar våra chanser att få 

likartade svar på våra frågor så att det sen blir enklare att se ett mönster i de svar vi fått. Detta 
gör det enklare för oss att generalisera och skapa teorier.  

Eftersom vi valt att begränsa vår studie till hur revisorer ser på förändringen gällande 

jävsreglerna, är det revisorer som reviderar mindre bolag som vi vänt oss till för insamling av 

empirisk data. Det är dessa revisorer som kommer att påverkas av förändringen och därför 

anser vi att de har kunnat ge oss bäst information. Vi valde att begränsa oss till 

revisionsbyråer i Göteborg och Borås. Anledningen till detta är att vi är bosatta i Göteborg, 
samt att det finns ett stort urval av revisionsbyråer i båda orter.  

Vi har i vår undersökning intervjuat en revisor från en stor revisionsbyrå och två revisorer 

från mindre revisionsbyråer. Detta skulle kunna påverka reliabiliteten i vår studie eftersom 

revisionsbyråerna inte är homogena i storlek. Exempelvis antar vi att den stora i vissa fall har 

mer kunskap och lättare håller sig uppdaterad om exempelvis lagförändringar. Detta tror vi 

eftersom de stora byråerna ofta har lätt tillgång till experthjälp i olika frågor, både nationellt 
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och internationellt. För att göra undersökningen mer homogen säkerställde vi först att vår 

respondent från den stora revisionsbyrån även hade erfarenhet från att revidera små och 
medelstora aktiebolag. 
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3. Teoretisk referensram  

_____________________________________ 

I detta kapitel behandlas inledningsvis syfte med revision samt de lagar och organisationer 

som påverkar revisorers arbete. Därefter redogörs för de begrepp samt problematik kring 
dessa som anknyter till vår problemformulering. 

_____________________________________ 

3.1 Revisionens framväxt  

För att förstå hur revisorers oberoende kommer att påverkas av en lagförändring så är 

förutsättning att man har en översiktlig bakgrund till vad revision är och hur revisorsrollen har 

vuxit fram. Detta för att lättare förstå de olika begreppen som kommer att behandlas samt för 
att få en djupare kunskap inom vårt ämnesområde.   

I Sverige har man funnit spår av revisionsverksamhet redan så tidigt som runt år 1650 ,men 

generellt räknar man med att revisorsprofessionen tog fart i samband med att 

revisorssamfundet bildades i Sverige år 1899, idag känt som Revisorsamfundet SRS 

(Wallerstedt, E. 2005,  s.24, 28). 

I takt med att industrialiseringens framväxt i Sverige ökade, ökade även förskingringar hos 

företagarna. Detta på grund av det avstånd som kom att uppstå mellan ägarna och ledningen i 

företagen, då ett behov av riskkapital växte fram, vilket också krävde lämpliga finansiärer.      

(Diamant, A. 2004, s.34). De externa finansiärerna tog inte alltid del av företagsförvaltningen, 

så kallade passiva delägare. För att skydda dessa passiva delägare väcktes en debatt fram om 

ett behov av självständiga revisorer (Wallerstedt, E. 2005, s.25). Debatten behandlade 

offentliggörning av viss företagsinformation. Det ansågs att ett krav mot aktiebolag borde 

ställas för att skydda vissa grupper, kravet skulle leda till att bolagen tvingades offentliggöra 

viss information som utförts för granskning. Debatten ledde till att man i ABL för första 

gången 1895 införde krav på revision. Syftet var att investerare skulle ha kontroll över sina 
investeringar, genom granskad information som publicerades. ( Diamant, A 2004, s. 35) 

Vid denna tid hade man som granskare inget krav på att vara oberoende gentemot bolaget 

eller ledningen, utan revisorns uppdrag ansågs mer som ett hedersuppdrag (Diamant, A. 2004, 

s.35). Så sent som år 1910 kom första lagen på att revisorer skulle vara oberoende gentemot 

både styrelsen och bolaget. Lagstiftarna ansåg att gällande reglering inte uppfyllde det 

skyddsbehov som fanns. En skärpt granskning över styrelsens förvaltning var någonting som 

ansågs nödvändigt för att öka det efterfrågade skyddet (Diamant, A. 2004, s.36). I takt med att 

revisorers arbete förändrades från att ses som ett hedersuppdrag till ett granskningsuppdrag 

helt oberoende av bolagen och dess ledning utföll även regleringen för revisorer striktare. År 

1912 föreskrev handelskammaren i Stockholm ett regelverk som skulle gälla för revisorer. 

Regelverket innehöll bland annat bestämmelser om att revisorer som fått ut auktorisation inte 
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fick driva någon form av affärsverksamhet, de fick inte heller ta ett uppdrag i företag där han 
hade ett direkt eller indirekt intresse (Diamant, A. 2005, s.37).  

1944 kom en ny aktiebolagslag innehållande förändringar. Bland annat infördes det regler om 

att VD och styrelse av det reviderade bolaget inte fick delta vid val av revisor, (Wallerstedt, E. 

2005, s. 32). Även revisionsberättelsen kom att förändras. Det krävdes ett mer detaljerat 

uttalande ifrån revisorn, samt att balans- och resultaträkningen skulle undertecknas utav 

revisorn för att öka tillförlitligheten. (Wallerstedt, E. 2005, s.33) 

3.2 Definition och syfte med revision 

Revision är benämningen på det arbete som utförs av revisorer och har som syfte att 

säkerställa den finansiella informationen från det granskade bolaget, samt granska 

förvaltningen av bolaget (Diamant, A. 2004, s.19), där den kritiska granskningen idag är det 

huvudsakliga syftet, för att skapa trygghet och trovärdighet. Olika typer av revision kan 

utföras, bland annat internt, externt, kommunalt samt miljörevision och statlig 

taxeringsrevision. Vi kommer i fortsättnigen utav studien behandla externrevision, då det är 

den externa revisionen som de externa parterna påverkas av (FARs revisionsbok 2002, s.13) 
och kan leda till att revisorers oberoende ifrågasätts.  

3.3 Revisorns roll 

Revisorer har i takt med att revisionen förändrats också fått en helt ny roll i samhället. Idag 

används benämningen revisor i vissa fall vid fel tillfällen, till exempel benämner man 

personer som yrkesmässigt utövar redovisning och revision för revisorer, när den egentliga 

benämningen bör vara redovisningskonsulter (FARs revisionsbok 2002, s. 13). Vi skall i vår 

studie behandla de kvalificerade revisorerna. En kvalificerad revisor kan antingen vara en 

godkänd revisor eller auktoriserad revisor. Enligt ABL 9 kap. 12 § kan endast en godkänd 

eller auktoriserad revisor vara revisor. Kraven för att bli revisor nämns i Revisorslagen. För 

att bli godkänd eller auktoriserad revisor så krävs det att man avlagt ett revisors prov som 

utfärdas utav Revisorsnämnden. Skillnaden mellan godkänd revisor och auktoriserad revisor 

är de olika kraven man har på utbildning samt praktisk utövning. Tre års studier och tre års 

praktik för godkännande och fyra års studier samt fem års praktik för auktorisation (RNFS 

1996:1). 

Förutom grundkraven som är att granskningen ska ske på ett opartiskt, självständigt sätt samt 

med beaktande av tystnadsplikten, består revisorers omvärld av många regler, lagar, krav och 

rekommendationer. Detta styr deras arbete och leder till att revisorsrollen är väldigt svår att 
balansera (Öhman, P. 2005, s.63). 

Revisorer skall inte bara se till intressenterna och företagens krav och behov, utan även byrån 

samt professionens krav. Det är den enskilda revisorn som står för det som skall granskas, och 

tillfredställa de olika aktörernas behov.  Samtidigt är revisorer medlemmar i en profession 

som också ställer krav på revisorn att denne följer befintliga regler och lagar samt utför sitt 

arbete på rätt sätt. Som revisor är man även anställd av en revisionsbyrå som innebär att man 

även måste följa de regler som byrån satt upp. (Öhman, P. 2005, s.62-63). Som medlem i EU 

så bör man även följa de regler och lagar som EU upprättar. Gällande revisorer så brukar man 
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vända sig till det åttonde bolagsdirektivet även känt som revisorsdirektivet. Här finner man 

uttalanden om den lagstadgade revisionen och hur revisorer bör förhålla sig till dessa. Det 

formuleras även vilka krav man ställer på revisorer gällande bland annat oberoende samt 

omsorg (FAR:s Revisionsbok 2002, s.80). 

3.4 Revisionsuppdrag  

Ett revisionsuppdrag kan delas in i tre olika delar, förstå, granska och rapportera. Denna 

process innebär att revisorn vid varje uppdrag bör börja med en företagsanalys, där man  

försöker göra sig bekant med företaget och dess omgivning. Detta följt av en granskning av 

företaget, vilket enligt lag och god redovisningssed ska ske genom redovisningsrevision och 

förvaltningsrevision(FAR:s Revisionsbok 2002, s.17). Redovisningsrevision även nämnt 

bokslutsgranskning syftar till en granskning av företagets räkenskaper för att bedöma ifall de 

resulterar i att stämma överrens med företagets bokföring. Detta innebär en kritisk granskning 

av resultaträkningen och noter som ska visa en rättvis bild utav företagets resultat, samt även 

kritisk granskning av företagets balansräkning som skall visa en riktig och rättvis bild över 

företagets tillgångar och skulder. En granskning ska även göras utav företagets 

kassaflödesanalys i vissa fall vilket också leder till en rättvisbild av företagets ställning. 
(FAR:s Revisionsbok 2002, s.18).   

Förvaltningsrevision innebär en granskning av företagets ledning, det vill säga VD:n och 

styrelsen, för att se ifall de uppfyller de kraven som ställs på dem samt en granskning som 

undersöker ifall ledningens arbete utförts på ett riktigt sätt. Revisorns uppgift är att undersöka 

ifall styrelsen eller VD på något sett brutit eller frångått rådande normer och regler. Detta 

gäller huruvida de följt ABL och ÅRL vid upprättande utav bolagets bokföring samt bolags 

förvaltning. Revisorn skall även granska ifall styrelsen eller VD på något annat sätt inte följt 

de rådande reglerna, det kan till exempel handla om att en aktieägare behandlats orättvist eller 

att man brutit mot reglering vid bolagsbildnig. För att på ett säkert sätt komma fram till att 

förvaltningen av bolaget skett på ett korrekt sätt skall revisorn förutom förvaltningsberättelsen 

granska avtal och kontrakt som kan ha en avgörande betydelse för hur förvaltningen har skett. 

En undersökning skall även göras över hur ledningen planering och kontrollrutiner utförs. 
(FAR:s Revisionsbok 2002, s.19) 

Då företagsinformation kan innehålla väldigt mycket information så har revisorers som 

uppgift att välja ut vilken information de anses bör granskas och vilken information som 
endast kräver kvalitetssäkring (Öhman, P. 2005 s.62) 

3.4.1 God revisionssed och god revisorssed 

För att revisionens grundkrav; opartiskhet, självständighet och tystnadsplikt ska uppnås och 

resultera i trovärdiga rapporter, bör revisorer följa en god sed, det vill säga att revisorn utför 

sitt uppdrag enligt gällande normer och praxis. Vi ska här nämna de två seder som har en 
betydelse för revisorns roll, ”god revisionssed” och ”god revisorssed”. (Cassel, F. 1996 s.60) 

God revisorssed är det sätt en revisor agerar för att nå upp till kravet som oberoende revisor, 

och visa att man är värd den trovärdighet som revisorsyrket innebär. Två viktiga begrepp 

inom god revisorssed är ”förtroende” och ”oberoende”. Dessa begrepp innebär att man som 
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revisor måste skapa ett förtroende hos uppdragsgivaren samtidigt som en revisor ska agera 

oberoende i förhållande till uppdragsgivaren. Revisionsuppdrag skiljer sig här ifrån andra 

affärsmässiga uppdrag, då man vid de flesta affärssammanhang agerar beroende av sin klient 

för att tillgodose en klients önskemål. För att leva upp till god revisorssed måste revisorer 
både följa en god revisionssed och en god redovisningssed (Cassel, F. 1996 s. 62). 

Det är betydligt lättare att konkretisera vad god revisorssed innebär jämfört med till exempel 

god affärssed. Detta för att revisorer ingår i en profession där syftet är att uppnå ett likartat 

beteende mellan medlemmarna utav professionen för att skapa en bild utav en professionell 
kår där medlemmarna arbetar på ett homogentsätt.  (Cassel, F. 1996 s. 60) 

God revisionssed uppnås genom att man vid ett revisionsuppdrag använder sig av 

professionella revisionsmetoder för att på så sätt tillförskaffa sig nödvändig och tillräcklig 

informationsunderlag om det reviderade bolaget. Två grundläggande begrepp står i centrum 

för att det skall vara möjligt att utföra uppdrag på ett professionellt sätt, ”risk” och 

”väsentlighet”. Med risk menas att en revisor bör se över vilka risker som kan komma att 
drabba det granskade bolaget (Cassel, F. 1996 s. 65) 

3.4.2 Revisionsberättelse 

Förutom ovannämnda definitioner har revisionen även en ”skyddsfunktion”. Med detta menas 

att revision är nödvändigt för att skydda ägarna och intressenterna från olika former av 

förskingring och brottslighet från ledningens sida (FAR:s Revisionsbok 2002, s.14). Det 

räcker inte med att revisorn kvalitetssäkrar och granskar bolagens finansiella information, 

utan det krävs även ett offentligt uttalande från revisorn. I det sista ledet av ett 

revisionsuppdrag skall en revisionsberättelse upprättas, det vill säga revisorns uttalande som 

kvalitetssäkrar den granskade informationen om bolaget. Under varje uppdrag så lämnar 

revisorn både verbala och skriftliga rapporter, men det är bara revisionsberättelsen som 

offentliggörs. I revisionsberättelsen så godkänner revisorn de granskade objekten genom sin 

underskrift vilket innebär att revisorn tar på sig ansvar för vad som står i 

förvaltningsberättelsen (FAR:s Revisionsbok 2002, s. 62-63). Revisionsberättelsen ses även 
som det huvudsakliga målet med revision (FARs Revisionsbok, 2002 s.16).   

3.5 Branschorganisationer  

I denna del av kapitlet redogörs för de organisationer som har ett större inflytande på revisorer 
samt revisionsbyråernas verksamhet.    

3.5.1 FAR SRS 

I september 2006 beslutade sig de två ledande revisorsföreningarna att slå sig samman. 

Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR och Svenska Revisorsamfundet SRS gick ihop och 

bildade det som idag heter FAR SRS. FAR SRS är en branschorganisation för revisorer - och 

rådgivningsverksamhet, och verkar genom att de skapar regler och förbättringar för 

revisionsbranschen som leder till affärsmässig utveckling. Organisationens vision är att skapa 

ett värde och förtroende inom samhället och näringslivet, detta genom att de yrkesetiska 
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reglerna och rekommendationerna som organisationen skapar för sina medlemmar samt 
genom det stöd de bidrar med genom utbildningar och rådgivning. (FAR SRS, 2009) 

 

3.5.2 Revisorsnämnden 

Revisorer har som uppgift att se till så att näringslivet fungerar som det skall. För att detta 

skall vara möjligt så är det nödvändigt med en statlig myndighet som kontrollerar revisorerna 

och deras arbete. Idag är det Revisorsnämnden som har denna funktion, deras huvudsakliga 

uppgift är att granska revisorernas arbete samt godkänna och auktorisera revisorer. 

Revisorsnämnden har även som uppgift att pröva ansökningar gällande registrering utav 

revisionsbolag samt se till så att företag har tillgång till revisorer. För att uppnå sin uppgift 

gällande tillsyn över kvalificerade revisorer sker detta genom att Revisorsnämnden bland 

annat prövar olika anmälningar mot revisorer som kommer in. I de fallen då 

Revisorsnämnden upptäcker att en kvalificerad revisor frångått sina skyldigheter, misstänks 

för brott eller begått ett brott så är det Revisorsnämndens uppgift att utfärda så kallade 
disciplinära åtgärder. (Revisorsnämnden, 2009)  

3.6 Små- och medelstora bolag  

Den pågående förändringen gällande byråjäv kommer endast att påverka små- och medelstora 

bolag. Idag räknas cirka 96 % av alla aktiebolag in i denna kategori (Precht, E. Balans2008:8). 

I årsredovisningslagen (ÅRL) 1 kap § 3 är ett litet bolag alla bolag som inte är ett stort bolag. 
Definitionen på stort bolag är idag.  

1. Företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på 

en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet eller 

2. Företag som uppfyller mer än ett av följande villkor: 

a. Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett a de två senaste 
räkneskapsåren uppgått till mer än 50  

b. Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 
räkneskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor 

c. Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 
räkneskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor 

De bolag som inte uppfyller minst ett av ovannämnda krav kategoriseras som ett litet bolag.  I 

SOU 2008:32 så har man utrett nya gränser för att ett bolag skall anses som ett stort bolag. De 

nya gränsvärdena kommer enligt utredningen att vara 41,5 miljoner kronor i 
balansomslutning, 83 miljoner kronor i omsättning samt minst 50 anställda. 
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3.7  Analysmodellen 

Revisorers oberoende regleras av analysmodellen, vilken man hittar i revisorslagen 21 §. 

Reglering finns också i samma lag, paragraf 20, 22 och 23. Analysmodellen är en svensk 

variant av den modell som används av IFAC i deras Code of Ethics (FAR Revisionsbok). 

Genom analysmodellen ska revisorn förmås att i det enskilda uppdraget agera på ett sätt hans 
funktion inte framstår som hotad. (Diamant 2004, s. 264).  

 

Nedan följer de olika omständigheter som behandlas i analysmodellen. I dessa fall ska 
revisorn avsäga sig sitt uppdrag hos sin klient:  

- Egenintressehot. Detta innebär att revisorn till exempel kan ha ett eget ekonomiskt 
intresse i klienten. Till exempel att han äger andelar i klienten (FAR:s revisionsbok 
2002, s. 86). 

- Självgranskningshot. Om revisorn tidigare gett råd till sin klient kan det finnas en 
risk att han nu kommer att granska det han själv utfört (FAR:s revisionsbok 2002, s. 
86) 

- Partställningshot. Om revisorn tar ställning till sin klient, till exempel vid en 
förhandling, kan hans eller hennes oberoende komma att ifrågasättas (FAR:s 
revisionsbok 2002, s. 86). 

- Vänskaps/förtroendehot. Om revisorn har en nära relation till den klient han eller 
hon ska revidera, eller förhåller sig okritisk till det klienten gör, kan oberoendet skadas 
(FAR:s revisionsbok 2002, s. 86). 

- Skrämselhot. Revisorn kan bli påverkad av att klienten eller någon i den enhet han 
eller hon ska revidera intar ett hotfullt förhållningssätt till revisorn. Detta kan hindra 
revisorn från att utföra ett opartiskt uppdrag (FAR:s revisionsbok 2002, s. 86).   

 

3.7.1 Revisorslagen 21 § och dess utformning 

Nedan följer ett utdrag ur revisorslagen 21§, Analysmodellen som den ser ut idag.  

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 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, 
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d) har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i denna 
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 ariskhet eller självständighet. 

Revisorn behöver dock inte avböja eller avsäga sig uppdraget, om det i det enskilda fallet 

föreligger sådana särskilda omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder som 

medför att det inte finns anledning att ifrågasätta hans eller hennes opartiskhet eller 
självständighet.  

3.7.2 Revisorsnämndens tillämpning av analysmodellen 

Det råder i dagsläget delade meningar kring hur analysmodellen ska tillämpas. I regeringens 

utredning (SOU 2008:79) redogörs för FAR/SRS kritik mot Revisorsnämndens tillämpning av 

analysmodellen samt bakgrunden till den kritiken.  Överlag anser FAR/SRS att 

revisorsnämndens tillämpning av analysmodellen är för restriktiv. Tillämpningen innebär 

exempelvis ett krav på dokumentation och system för dokumentation på revisionsbyrån. Detta 

måste den ha eftersom den vid varje enskilt tillfälle ska kunna bevisa att ett hot mot 

oberoendet inte föreligger. Enligt FAR/SRS räcker det exempelvis med ett enkelt 

rådgivningsuppdrag eller att någon inom nätverket äger en aktie i revisionsklienten för att ett 

hot ska föreligga enligt Revisorsnämndens tillämpning. I de fall en revisor inte kan uppvisa 

sådan dokumentation riskerar han eller hon att råka ut för en disciplinär åtgärd från 

Revisorsnämnden (SOU 2008:79). Regeringens utredning har föreslagit vissa lättnader i 

dokumentation vid tillämpning av analysmodellen trots att analysmodellen i sin helhet ska stå 
kvar(SOU 2008:79).  

Det har även visat sig vara en svår tillämpningsfråga för revisorer att avgöra om när de måste 

avgå från ett revisionsuppdrag. Många revisorer tror att de måste avgå från ett 

revisionsuppdrag så fort ett hot mot deras oberoende uppstår. Ofta avsäger de sig sitt uppdrag 

innan de har kunnat tillämpa en motåtgärd. Det finns vid Revisorsnämndens tillämpning av 

analysmodellen en oklarhet över hur lång tid det får gå mellan det att hot mot revisorns 

oberoende har identifierats till det att en motåtgärd sätts in mot hotet. En motåtgärd i detta fall 

definierar ett andra utlåtande ifrån en extern revisor, det vill säga att en revisor som inte är 

med och reviderar det påtalade bolaget skall kritiskt granska vad den ansvariga revisorn bistått 

med.  Regeringens utredning ansåg att Revisorsnämnden måste ge ut riktlinjer för hur lång tid 
det får ta mellan hot och motåtgärd (SOU 2008:79).   

I sitt remissyttrande (FARSRS, 2008) kring slutbetänkandet Revisorns skadeståndsansvar 

SOU 2008:79 har FAR/SRS riktat följande kritik mot revisorsnämndens tillämpning av 
analysmodellen och praxis i oberoendefrågor:  

1. Den skapar merkostnader för det svenska näringslivet eftersom fristående rådgivning 
från revisorer på grund av de långtgående oberoendereglerna förhindras i en 
utsträckning som inte torde vara fallet i andra länder  
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2. Regleringen motverkar internationell harmonisering eftersom den är komplex och 
avviker från revisorsdirektivet.  

3. Den överdrivna dokumentationen av revisorns oberoende skapar merkostnader för det 
svenska näringslivet.    

4. Regleringen skapar en rättsosäkerhet för Sveriges revisorer.  

 

3.7.3 FAR/SRS om presumtionsregel och generalklausul 

Generellt anser FAR/SRS att analysmodellen, vilken följer EG:s revisorsdirektiv, är en bra 

metod för revisorn att kontinuerligt säkerställa sin opartiskhet och självständighet, med andra 

ord sitt oberoende (FARSRS, 2008). Enligt FAR/SRS innehåller 21 § revisorslagen en 

presumtionsregel som avviker från revisorsdirektivet vilket innebär att en revisor, så snart ett 

hot mot hans eller hennes oberoende anses föreligga, ska avsäga sig sitt revisionsuppdrag 

(FARSRS, 2008). Vidare innehåller analysmodellen en så kallad generalklausul som ska täcka 

de hot mot oberoendet som analysmodellen inte tar upp. Regeringens utredning (SOU 

2008:79) föreslog att 21 § revisorslagen inte ska innehålla denna presumtionsregel som 

tolkningen av regeln har inneburit, vilket också välkomnades av FAR/SRS (FARSRS, 2008). 

Regeringens utredning (SOU 2008:79) föreslår också att en mer liberal tolkning av 

analysmodellen ska göras gällande byråjäv i små och medelstora företag. Detta är enligt 

FAR/SRS helt nödvändigt för att förslaget ska få den positiva genomslagskraft för 

näringslivet som önskas.  Vidare skriver FAR/SRS att det är nödvändigt att göra ett antal 

ändringar i analysmodellen så att den mer tydligt anknyter till revisorsdirektivets 22 § 
(FARSRS, 2008) . 

Nedan följer några av de lydelser som FAR/SRS anser ska finnas med i analysmodellen 
(FARSRS, 2008):   

- En revisor ska i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och 
själständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden.  

- Om revisorns eller revisionsföretagets oberoende påverkas av hot, såsom 
självgranskning, egenintresse, partsställning, vänskap eller skrämsel ska revisorn 
eller revisionsföretaget vidta åtgärder för att motverka hoten. Revisorn eller 
revisionsföretaget ska överväga att avsäga/avböja sig uppdraget om vidtagna 
åtgärder inte är tillräckliga för att avvärja ett hot mot opartiskheten eller 
självständigheten.  

3.8 Oberoende 

Oberoende är mycket viktigt vid revisionsarbete. Om intressenter inte kan vara säkra på att 

revisorn utför sin granskning utan inflytande från olika parter eller intressen urholkas syftet 

med revisionen (Cosserat & Rodda 2009, s 84). Oberoendet brukar delas in i två kategorier, 

det faktiska oberoendet och det synbara oberoendet menar Diamant (2004, s. 164). Vidare 

beskriver han det faktiska oberoendet som att revisorn faktiskt är oberoende. Och att det är 

revisorns attityd till sitt uppdrag som avgör det faktiska uppdraget, han måste med andra ord 

uppfatta sig själv som oberoende (Diamant 2004, s. 164). Det synbara oberoendet innebär att 
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revisorn inte bara ska uppfatta sig själv som oberoende, han ska också uppfattas som 

oberoende av exempelvis den han granskar. Med andra ord måste han uppträda på ett sätt som 
intressenterna upplever att oberoende innebär (Diamant 2004, s. 164).   

I ordets bemärkelse innebär begreppet oberoende bland annat att någon är självständig i 

förhållande till någon annan, till exempel ekonomiskt. I gällande lagar och regler kring 

oberoende används inte begreppet oberoende eftersom detta skulle kunna innebära att den 

som tolkar begreppet antar att det är ett tillstånd som en revisorer absolut måste uppnå 

(Diamant 2004, s. 24). Cosserat och Rodda (2004, s. 85) utvecklar också detta resonemang 

och menar att det är omöjligt för en individ att vara helt oberoende av någon annan eftersom 
alla har någon slags relation till andra.  

I den svenska revisorslagen har man därför valt att utgå ifrån att revisorn i varje uppdrag ska 

vara opartisk, självständig och objektiv i sina bedömningar samt att revisionsverksamheten 
ska verka för att dessa faktorer säkerställs (Diamant 2004, s. 29-31).  

  

Diamant (2004, s. 181) identifierar det ekonomiska incitamentet som en faktor som kan bidra 

till att revisorers oberoende hotas. Revisorer bedriver sina verksamheter i vinstsyfte. 

Intäkterna från verksamheten består ofta till stor del av olika typer av sidoverksamhet, såsom 

rådgivning, skatt och bokföring. Det finns direkt ekonomsiska incitament och indirekta 

ekonomiska incitament (Diamant 2004, s. 181). Det direkta incitamentet innebär att revisorn 

riskerar bli partisk till sin klient i de fall han väljer att agera lojalt till sin klient för att vinna 

något ekonomsikt av det. Det indirekta incitamentet innebär att revisorn kan åta sig uppdrag 

som är av sådan typ att tilltron till revisorns samlade verksamhet kan bli lidande (Diamant 

2004, s.181-186). Exempelvis kan revisorn agera på en händelse eller att välja att inte att 

agera för någon intressents skull, detta skulle kunna utgöras av att revisorn väljer att inte 

anmärka på ett uppenbart fel som han eller hon egentligen har uppmärksammat i företagets 

redovisning, och beslutar sig för att utelämna detta från revisionsberättelsen (Diamant 2004, s. 
182). 

Det hot som är aktuellt i vår utredning rör de hot som kan uppkomma då revisorn eller någon 

på samma byrå utför någon slags konsultverksamhet eller bokföring åt klienten. Generellt sett 

har revisorer ett krav på sig att generera inkomster. För att få tillräckliga inkomster måste 
revisorer i de flesta fall ägna sig åt någon form av konsultverksamhet.  

Det finns idag inga direkt kända normer för revisorns konsultverksamhet. Det innebär att 

allmänhetens tilltro till revisionsverksamheten kan komma att minska, eftersom en 

grundläggande faktor till förtroende är att det finns förutsägbarhet när det gäller revisorns 

agerande i olika situationer (Diamant 2004, s. 194-195). Vid utförande av rådgivning från 

revisorns sida finns det därför risk för att hans oberoende skadas. Dels genom att han eller hon 

senare kommer att granska de åtgärder som han eller hon föreslagit och dels för att det inte 

finns några normer på området fortsätter Diamant (2004, 195). Problemet yttrar sig till stor 

del då revisorer är inne och reviderar de små aktiebolagen. Ledningen i dessa aktiebolag 

besitter sällan den ekonomiska kompetens som ledningen gör i stora aktiebolag eftersom de 
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ofta har olika enheter med olika ekonomiska kompetenser. Detta leder oftast till att de små 

aktiebolagen är mer beroende utav revisorns kunnande och kommer därför att använda sig 

utav de råd som revisorn ger. Därigenom uppstår ett självgranskningshot som skadar revisorns 

oberoende eftersom revisorn har ett intresse av hur hans råd presenteras i den finansiella 

rapporteringen menar Diamant (2004, s. 196). Ytterligare en fara med 

rådgivnings/konsultuppdrag är att allmänheten blir förvirrad över vad som egentligen är 

revisorns funktion. Gränserna mellan rådgivning och revision är från allmänhetens sida blir 

mer och mer otydlig och när revisorns funktion inte kan identifieras sjunker allmänhetens 
förtroende för revisorn (Diamant 2004, s. 196).  

3.9 Självgranskningshot  

Självgranskningshot anses föreligga om en revisor har lämnat råd till sin revisionsklient på de 

områden som har med granskningsuppdraget i övrigt att göra skriver regeringen i sitt 

slutbetänkande (SOU 2008:79). Undersökningar som har gjorts visar att i de fall revisorn 

lämnat konsulttjänster till den klient man även bistått med revision, är det vanligare med en 

ren revisionsberättelse än en oren revisionsberättelse (Diamant 2004, s. 296). 

Självgranskningshot som ett hot mot revisorns oberoende behandlas i revisorslagen 21§ och 

innebär att revisorn ska avsäga sig ett uppdrag om ett hot av denna karaktär inträffar. Kort 

innebär hotet att revisorn senare oundvikligen kommer att granska det han eller hon själv har 
lämnat råd om, alltså kan revisorn inte längre anses vara oberoende (Diamant 2004, s. 296).  

Det finns av lagstiftaren två fall i vilka självgranskningshot föreligger. Det ena hotet 

föreligger om revisorn eller någon närstående till honom under tidigare uppdrag för samma 

klient lämnat laglig och regelmässig revision till sin klient menar Diamant (2004, s. 298-299). 

Det kan till exempel inträffa då revisorn måste ta ställning till en bedömning som han gjort 

tidigare år eftersom han enligt regler är skyldig till det. Detta kallas även revisionell 

återgranskning. Den andra varianten som lagstiftaren har uppmärksammat är de fall då 

revisorn själv eller någon annan i revisionsgruppen lämnat olika råd i frågor som sedan senare 
måste granskas av revisorn (Diamant 2004, s 298).  

Regeringen skriver i sitt slutbetänkande (SOU 2008:79) att enligt den internationella 

normgivaren IFAC, finns det inga regler som hindrar revisorn eller revisionsbyrån att erbjuda 

rutinmässiga bokföringstjänster så länge självgranskningshotet ligger på en ”acceptabel nivå”. 

När detta erbjuds är det viktigt att klienten i fråga har godkänt konteringar och 

bokslutstansaktioner enligt regeringens utredning (SOU 2008:79). Vidare kan man läsa i 

(SOU 2008:79) att för att minska risken för självgranskningshot föreslår IFAC att man kan 

låta en revisor som inte ingår i revisionsteamet sköta bokföringsarbetet eller så kan man låta 

en erfaren revisor som inte ingår i revisionsteamet granska bokföringsarbetet. Delvis på grund 

av ovanstående föreslog regeringen i utredningen att revisorer inte ska ta över ledningens 

ansvar för redovisningen, vilket bland annat innebär att revisorn inte får upprätta dokument 

som ligger till grund för bokföringen. I de fall klienten har godkänt konteringar och 

bokslutstransaktioner så är det tillåtet för revisorn att sammanställa dem aktuella 

transaktionerna. Kort sagt får revisorn endast verkställa beslut som är fattade av ledningen, 
och får inte fatta beslut i enskilda bokföringsfrågor vilket anges i utredningen (SOU 2008:79).  
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3.10 Jäv  

Så sent som 1944 infördes de första reglerna gällande jäv i ABL, i denna lag fick den som var 

revisor inte vara befattningshavare i det reviderade bolaget, inte inneha en befattning i 

styrelsen, inte agera som verkställande direktör eller på något sätt vara befattningshavare i det 

bolag som har hand om det reviderade bolagets medelsförvaltning eller bokföring (SOU 
2008:79).   

Jävsreglerna innefattar regler om vilka förbud som råder för kvalificerade revisorer, i korthet 

innebär detta att man inte får välja en revisor som anses jävig enligt rådande regler. ABL 

reglerar dessa förbud i 9 kapitlet 17 §. ABL är en associationsrättslig lag som primärt vänder 

sig till företagen (SOU 2008:79). Nedan följer ett utdrag ur 9 kapitlet 17 § ABL.  

Den får inte vara revisor som: 

1. Äger aktier 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.  

 

3.10.1 Dagens regelverk och definition av byråjäv 

Under 2005 tillades reglerna gällande byråjäv till ABL kap 9 § 17, där det i punkt 4 står 

bestämmelser angående byråjäv. Redan under förarbetarna till SOU 2008:79 har det dykt upp 

diskussioner om att jävsreglerna för revisorer bör luckras upp, och att ett tillförlitligt sätt att 

bedöma ifall en revisor är oberoende och kapabel till att ta ett uppdrag är att utgå ifrån 
revisorslagens analysmodell, vilket även FAR SRS förespråkat (SOU 2008:79).  

Idag så är det förbjudet för en revisor att granska ett bolag där en kollega från samma byrå 

yrkesmässigt upprättar grundbokföringen för bolaget samt har hand om medelsförvaltningen 
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och kontrollen däröver. Jäv gäller således inte för de revisorer som inte är verksamma i 

samma byrå som den som har hand om grundbokföringen, medelsförvaltningen och 

kontrollen där över. Bestämmelser om byråjäv innebär bara förbud gällande 

grundbokföringen, det vill säga den bokföring som bolaget bör upprätta löpande under året 

(SOU 2008:79). Tidigare så var det möjligt för byråer att utföra både bokföring och 

revisionsverksamhet, när förslaget om slopad revisionsplikt träder i kraft så kan detta innebära 

att revisionsbyråer kommer att utöka sin verksamhet med redovisningsuppdrag (Johansson, S-

E. 2005 s. 192). Det förekommer dock inga hinder i dagsläget för en medarbetare från samma 

revisionsbyrå att delta i upprättande av huvudbokföringen, det vill säga när grundbokföringen 

ska systematiseras och ett bokslut eller årsredovisning ska skapas. I praktiken så utförs i stort 

sätt all bokföring utav olika redovisningssystem, vilket innebär att revisionsbyråerna 

egentligen inte har någon nytta utav att man idag tillåter att huvudbokföring utförs utav en 

byrå som även utför revision för en klient. Med andra ord så innebär detta att varken revisorn 

eller någon annan på samma byrå kan bistå med någon hjälp kring grund- och 

huvudbokföring över huvudtaget, då allt arbete idag är datoriserat. Däremot kan andra 

anställda på revisionsbyrån än revisorn själv bistå med hjälp kring exempelvis 
bokslutsdispositioner och upprättande utav finansiella lagstadgade rapporter. (SOU 2008:79).   

I januari 2007 infördes skärpta byråjävsregler för stora bolag. Alltså för bolag som uppfyller 

kraven för att anses som ett större bolag enligt årsredovisningslagen 1 kapitlet 3 §. För dessa 

bolag gäller det tilläggsstycket som går att läsa i ABL’ s jävsregler. Detta går att läsa i 
stycket:  

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. 

Detta innebär att det i dagsläget råder ett totalt förbud för stora bolag att anlita samma 

revisionsbyrå för revision och bokföring. Bokföring innebär i detta sammanhang både 
grundbokföring och huvudbokföring.  

Reglerna om byråjäv existerar främst eftersom det finns en risk för att revisorn inte är lika 

kritisk i sin granskning av ett bolags redovisning eftersom någon kollega från samma byrå har 

varit med vid upprättandet av bokföringen. I förarbetena till förslaget om skärpta 

byråjävsreglerna för stora bolag (prop. 2005/06:97) var det just detta skäl som angavs för 

införandet av strängare byråjävsregler. Det ansågs föreligga alltför stor risk att revisorn inte 

kan utföra sitt uppdrag opartiskt i de fall en kollega varit med vid bokföringsarbetet. (SOU 
2008:79)   
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3.10.2 Problematik kring byråjäv   

Ovan har vi redogjort för reglering kring de förbud som råder för revisorer idag samt innebörd 

av byråjäv. I och med att man kommer att tillåta att en och samma revisionsbyrå utför både 

revisionsuppdrag samt bokföringstjänster innebär detta en förändring i dagens lagstiftning då 

byråjävsreglerna faller bort, vilket i sin tur kommer att innebära en skillnad för revisorer men 
även allmänheten när revisorers oberoende skall bedömas.  

Revisorers oberoende har väldigt länge funnits med i svenska regelverk, men det har länge 

varit ett problem på hur man på bästa sätt ska kunna reglera revisorers oberoende. Ett samspel 

mellan de associationsrättsliga jävsreglerna och den principbaserade analysmodellen ska 

reglera revisorer arbete och leda till att det utförs på ett opartiskt och självständigt sett. Trots 

detta ifrågasätts dagens byråjävsregler, i fall dessa verkligen är realistiska. (Hettinger, A. 
2008:8, Balans s.6-7) 

EU kommissionens rekommendationer från 2002 angående revisorers oberoende inom EU 

samt andra internationella organ så som IFAC tar upp olika tjänster utöver revision som är 

acceptabla för revisorer att utföra. Då IFAC:s regelverk är mer omfattande leder detta till att 

olika begrepp så som revisionsrådgivning innefattar mer i jämförelse med det svenska 

regelverkets inskränkta definition på revisionsrådgivning. Med andra ord tillåter de 

internationella regelverken revisorer och revisionsbyråer att utföra mer omfattande 

rådgivningsverksamhet, om man ser till IFAC:s definition av revisionsrådgivning. (Hettinger, 
A. 2008:8, Balans s.6-7) 

Enligt IFAC så innebär revisionsrådgivning att revisorer till exempel får förse sina klienter 

med sammanställnig av information som är till för upprättande av bokslut och 

årsredovisningar, upprättnig utav koncernredovisningar, anpassa redovisningsrapporter så att 

det följer rådande regelverk. IFAC:s regelverk tillåter även en del rutinmässiga tjänster inom 

redovisning och bokföring för icke noterade bolag. Det tillåts till exempel att upprätta 

bokföring för klienter, då transaktioner är klassificerade och godkända, samt att införa dessa i 

huvudbokföringen. Dessa transaktioner är även tillåtna enligt svensk lagstiftning, då det är 

grundbokföringen som står som hinder och leder till att byråjäv kan uppstå. Trots detta så kan 

den svenska regleringen gällande byråjäv försvårar bedömningen om vilka tjänster som är 

fullständigt tillåtna och vilka tjänster som leder till att byråjäv uppstår. (Hettinger, A. 2008:8, 
Balans s.6-7)   

IFAC har tydliggjort för de tjänster som ses som tilläggstjänster, alltså tjänster som inte tillhör 

revisionen, samt de som normalt ingår i revisionsprocessen. I de tjänster som tillhör 

revisionsprocessen inkluderas all sammanställnig av information som är till för lagstadgade 

rapporter och för upprättande av koncernredovisning. IFAC ser inte dessa tjänster som hot 

mot revisorers oberoende, utan som självklara delar utav revisionsprocessen. I Sverige anses 

inte alla dessa delar som självklara delar utav revisionsprocessen, utan ses som 

bokföringstjänster som till exempel grundbokföring vilket dagens reglering om byråjäv inte 

tillåter, då dessa ses som ett hot mot revisorers oberoende. Att bokföringstjänster förbjuds i 

revisionsprocessen enligt svensk lagstiftning anses ej som relevant i den verkliga världen  och 
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inte heller internationellt då det i de flesta länder idag ej råder några förbjud mot dessa tjänster 
(Hettinger, A. 2008:8, Balans s.6-7). 

3.10.3 Förändring av byråjävsregler  

I utredningen SOU 2008:79 Revisorers skadeståndsansvar föreslås det att en utmönstring av 

byråjävsreglerna i ABL 9 kap 17 § genomförs. I stället föreslås att revisorn och 

revisionsbyrån ska pröva sin jävighet och oberoende enbart utifrån revisorslagen 20 och 21§§, 

analysmodellen. Dessa ska nu sätta gränser för i vilka fall övriga medarbetare på 

revisionsbyrån kan hjälpa klienten med bokföringen. Att revisorer använder sig av 

revisorslagen 21§ istället för nuvarande byråjävsregler i ABL, behöver inte nödvändigtvis 

vara ett hot mot revisorns oberoende. Det kommer alltså ske en mer liberal tolkning av 

byråjäv när det gäller revision i små aktiebolag än vad som är aktuellt i dagsläget. Enligt 

utredningen föreligger det inget förtroendeskadligt förhållande enligt analysmodellen om en 

som är anställd på samma revisionsbyrå som revisorn sköter bolagets grundbokföring om 

ledningen fortfarande är fullt ansvarig för bokföringen samt att ledningen är införstådd med 

vad det innebär. Det är därför viktigt att upprätta ett uppdragsbrev mellan klienten och 

revisionsbyrån. Om dessa förutsättningar inte är uppfyllda ska revisorns oberoende enligt 

analysmodellen anses hotat.  

Att avskaffa byråjävsreglerna för små- och medelstora bolag skulle innebära fler möjligheter 

för dessa bolag. En av de fördelar som lyfts fram med förändringarna är att kostnaden för 

revision och bokföring kommer att minska för de små bolagen. I dagsläget måste ett bolag 

anlita två olika byråer för detta, vilket leder till höga kostnader. I fall detta hinder skulle 

kvarstå efter slopandet av revisionsplikten befaras det att många små och medelstora bolag 

kommer överge den lagstadgade revisionen. Alltså väntas det att många av de små och 

medelstora bolagen behåller revisionen om kostnaderna för denna kan hållas nere. Vidare 

antas den administrativa bördan för de små företagen minska (SOU 2008:79).  
!

3.11 Kombiuppdrag 

Fenomenet kombiuppdrag är ingen ny företeelse i Sverige. Redan vid den tid då de första 

auktorisationerna 1912 av studenter från Handelshögskolan i Stockholm genomfördes var det 

vanligt med konsulttjänster som inte direkt hade med revisionen att göra. Vid denna tid var 

det vanligt att man genomförde konsulttjänster eftersom det rådde så låg efterfrågan på 

revisionen, då denna inte var obligatorisk ännu. Således räckte inte revisionen som 
försörjningskälla (wWallerstedt 2005, s. 26-27).  

Kombiuppdrag utgörs av revisionsnära tjänster och tillägstjänster. Revisionsnära tjänster 

utgörs till exempel av rådgivning som har direkt anknytning till revisionen medan 

tilläggstjänster till exempel utgöras av hjälp med bokföring eller hjälp med skattefrågor vid 

deklaration (Cosserat & Rodda 2009, s. 100-101). Det finns olika anledningar till varför det är 

intressant för revisionsbyråer att erbjuda företag kombiuppdrag. En faktor är konkurrensen. 

Genom de tilläggstjänster som en revisor utför för ett företag erhåller han och hans byrå en 

konkurrensföredel i förhållande till sina konkurrenter eftersom revisorn i fråga får mer 
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kunskap om företagets verksamhet i övrigt (Cosserat & Rodda 2009, s. 100-101). En annan 

anledning har med intäkterna för revisionsbyrån att göra. Intäkterna för att utföra 

tilläggstjänster överstiger ofta de intäkter som genereras av vanlig revision.  Detta innebär att 

revisionsbyråer erbjuder sina klienter ett lägre pris på revisionen för att kunna få igenom ett 

avtal på både revision och tilläggstjänster. Cosserat och Rodda (2009, s. 100-101) skriver att 

detta kan leda till problem i de fall byråerna inte får kontrakt på tilläggsuppdrag. De menar 

också att det finns en risk att revisorn inte är lika påstridig och rapporterar eventuella fel i den 
finansiella rapporteringen vilket därigenom sänker kvaliteten på revisionen.   

Det råder ofta en debatt huruvida kombiuppdrag ska få utföras över huvudtaget, många anser 

att kombiuppdragen utgör ett hot mot revisorns oberoende. En effekt av detta är att man till 

exempel i England genom ”Companies Act” och ”Combined Code on Corporate Governance” 

har infört ett krav på att företagen i sina finansiella rapporteringar ska offentliggöra de utgifter 

de har lagt ner på tilläggstjänster. Detta har man gjort för att aktiemarknaden på så vis ska 

kunna forma sig en åsikt om företaget, det vill säga om rapporteringen är pålitlig. Detta gäller 

även i Sverige då ett bolags resultaträkning enligt Årsredovisningslagen 3 kap 2§ skall 

innehålla samtliga intäkter under räkneskapsåret, vilket även innefattar revisionsbyråns 

intäkter ifrån tilläggstjänster. Företagen är måna om att de uppfattas som pålitliga eftersom 
det annars kan orsaka att deras aktiepris sjunker (Cosserat och Rodda 2009, s. 100-101).  

Det finns andra fördelar som lyfts fram med kombiuppdrag. En fördel är att revisorer genom 

att utföra kombiuppdrag får god insikt i specifika branscher vilket han senare kan sälja vidare 

till kommande klienter i form av rådgivning eller tips. En stor del av revisionens syfte är att 

identifiera de risker som finns i ett företag eller bransch så att det går att undvika eventuell 

missrepresentation i den finansiella rapporteringen. Genom att företagen får utföra 

kombiuppdrag kan revisorn få bättre insikt i företaget/branschen och genom detta också 

minska denna risk och öka kvaliteten på revisionen (Cosserat och Rodda 2009, s. 100-101)  

 

Det har också visat sig att kombiuppdrag i stora bolag och bolag av allmänt intresse som 

potentiellt skulle kunna behöva betala stora agentkostnader tenderar att minska omfattningen 

av de tilläggstjänster som de väljer att anlita, eftersom tilläggstjänster väntas äventyra 

revisorns oberoende och således även förtroendet för företagets finansiella rapportering. 
(Cosserat och Rodda 2009, s. 100-101).   

 

 

!
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4. Empiri 

_____________________________________ 

I detta kapitel så har vi sammanställt all empiriskdata som vi samlat in genom 

semistrukturerade intervjuer som vi har utfört. Vi kommer även i detta kapitel att ge en kort 

presentation utav de respondenter vi intervjuat. Vi presenterar vår empiriska information 

genom att vi ställt samman respektive respondents åsikter under varje frågeställning för att 
sedan kunna analysera varje besvarad fråga för sig. 

_____________________________________ 

4.1  Presentation av respondenter 

Vi har valt att begränsa oss till tre respondenter på tre olika revisionsbyråer, detta för att 

kunna utföra djupa och längre intervjuer. Samtliga intervjuer har varit personliga besöks 

intervjuer. Då vissa respondenter har önskat att vara anonyma har vi döpt om respondenterna 

till Respondent 1, Respondent 2 och Respondet 3. I vår löpande text kommer vi att benämna 
respondenterna med förkortade namn R1, R2 och R3.   
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4.2 Byråjäv och kombiuppdrag  

Här nedan skall vi redogöra för vad respektive respondent har för syn på de kommande 

förändringarna gällande byråjävsreglerna, som kommer att öppna upp och tillåta att en och 

samma byrå utför både bokföringen och revisionen för en och samma klient. Genom att vi 

ställt frågor gällande byråjäv och kombiuppdrag så skall detta leda till att en slutsats kan dras 
om vilken inställning respondenterna har till den kommande lagförändringen. 

Fråga 1. 

Hur stor del av omsättningen genereras av revision respektive sidoverksamheten?  

Respondent 1 anser att nästan alla uppdrag som utförs för små och medelstora företag har 

karaktären av ett kombiuppdrag. R1 anser att en anledning till detta är att man inte vill förlora 
de små klienterna och därför är de uppdragen mer efterfrågestyrda.  

Respondent 2 känner att det är mycket svårt att uppskatta hur stor del av omsättningen som 

utgörs av revisionsuppdrag respektive sidoverksamhet. En uppskattning är att 35 % av den 
totala verksamheten kommer från revisionsuppdrag.   

Respondent 3 visar i årsredovisningen att byrån har en omsättning som utgörs till 57% av 
revisionsuppdrag. Resterande uppdrag utgörs av diverse typer av sidoverksamhet.  

Fråga 2. 

Vad erbjuder ni företagen för tjänster utöver den lagstadgade revisionen? Erbjuds 

paketlösningar?  

Respondent 1 berättar att byrån utöver den lagstadgade revisionen till största del hjälper 

företagen med beräkningar inför skattedeklarationer samt upprättelse av skattedeklaration, till 

exempel hjälp med skatteverkets blankett K10, Kvalificerade andelar i fåmansaktiebolag. De 

har dock ingen skatteavdelning på byrån, viket innebär att de ofta tar hjälp av externa 
skattejurister för att på bästa sätt kunna hjälpa klienterna med skattefrågor och skatteupplägg.  

Respondent 2 säger att byrån är stora inom redovisning eftersom de bland annat sysslar med 

löpande redovisning, hjälp med bokslut, deklaration, löneadministration och placeringar samt 
att de hjälper till med beskattningsfrågor. 

Respondent 3 arbetar på en byrå där det är vanligt med skattetjänster såsom råd av passande 

skattelösningar för ett företag, detta kan till exempel vara effektiv skatteplanering. När det 

gäller rådgivningstjänster erbjuds det till exempel hjälp med rådgivning kring analyser, 

rapportering och styrning. Det kan till exempel innebära att bistå med hjälp att upprätta 

kalkyler. Gällande redovisningstjänster erbjuds allt från löpande redovisning till olika typer av 

rådgivning i olika fall. Förutom hjälp med löpande redovisning erbjuds hjälp med bokslut och 
årsredovisning.  

Ingen av respondenterna erbjuder någon form av paketlösningar. Utan varje kund är unik och 
därför erbjuds det olika tjänster till varje klient. 
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Fråga 3. 

Vad tror du att de huvudsakliga faktorerna till de nya byråjävsreglerna är? Samtycker du om 
att kostnadsfrågan är en bra faktor? 

Respondent 1 har den generella uppfattningen att förslagen är ett resultat av EU-förändringar. 
R1 nämner vidare att kostnadsfrågan ej är en anledning nog för att luckra upp 
byråjävsreglerna, eftersom kunden oavsett kombiuppdrag fortfarande är beroende utav 
revision, eftersom de är i behov utav revisorernas kompetens. R1 tycker att det är väldigt 
viktigt att man kommer kunna kombinera revision och bokföring på en och samma byrå.  Det 
har till och med startats upp en egen redovisningsenhet inom byrån för att möta den ökade 
efterfrågan på redovisningsuppdrag.  
 
Respondent 2 tycker till skillnad från R1 att det är mycket svårare att sätta finger på vilka 
huvudsakliga faktorer som bidrar till denna förändring, då R2 anser att det är väldigt många 
faktorer som spelar in. R2 tror dock att en stor anledning handlar om att spegla verkligheten, 
då det i verkligheten är nödvändigt för en byrå att kunna erbjuda en kund vad de efterfrågar. 
R2 anser även att en annan faktor kan vara att det är kostnadseffektiv, och samtycker om att 
kostnadsfrågan är en bra anledning till att man tar bort jävsreglerna.  
 
Respondet 3 delar uppfattningar med både respondet 1 och 2 då R3 anser att både föreklingar 
och kostnadsfrågan är viktiga faktorer till förslaget. R3 menar till exempel att det kommer att 
vara betydligt lättare att få fram bokslut när en och samma byrå även utför bokföringen samt 
att det blir mer kostnadseffektivt för mindre bolag att samma bolag har han hand om alla 
ekonomi. I detta sammanhang nämns även bakgrunden till att man skall spara in 25 % utav 
administrations kostnader vilket han är positivt inställd till. Som ovan nämnt så tar R3 även 
upp att konkurrans är en betydande faktor. Påtryckningar från Europa (EU) är en viktig faktor 
eftersom Sverige är bland de sista att överge revisionsplikten. Alla medlemsländer bör göra 
samma saker för att en harmonisering skall vara möjlig.   
 
Fråga 4. 

Vad är din inställning till att revisionsbyråer kommer att ha möjligheten att erbjuda 
kombinerade bokföring och revisionsuppdrag till en och samma klient?  

Respondent 1 är positivt inställd till att man i framtiden kommer att kunna kombinera 

redovisning och revisionsuppdrag annars anser R1 att det blir tufft eftersom man vill kunna 

erbjuda kunden vad den efterfrågar, då de efterfrågar både revision och redovisningstjänster. 

Byrån får även in fler och fler uppdrag av redovisningskaraktär och därför anser hon det är 
viktigt för byrån att kunna erbjuda kombinerade redovisningsuppdrag.  

Respondent 2 är generellt positivt inställd till förändringen i jävsreglerna och anser att det är 

rimligt att dessa ska förenklas. R2 ser inte att förändringen kommer att leda till några hinder i 
praktiken.  

Respondent 3:s inställning är positivt. Det är bra att man öppnar upp för fler möjligheter då 

det kommer att underlätta i fall en och samma bolag utför både bokföring och revision både 

för byrån och det reviderade bolaget eftersom det blir billigare för dem.  Det är också en fråga 



!

! 4F!

om konkurrens mellan bolagen både inom Sverige men även bolag verksamma i Europa. Det 

är viktigt att Sverige inte ska ha några konkurrensnackdelar. R3 ser inga specifika nackdelar 

med förslaget, och tror inte att det kommer att vara några problem att kombinera bokföring 

och revision då det viktigaste är att det blir ”rätt”. Även i fall en revisor får inblick i steg 1 av 

bokföringen så innebär det inte att revisorn gör något han/hon inte får. Vidare anser R3 att 

byråer generellt har fått utföra för lite för sina klienter, och menar att förslaget leder till att 
byrån kan erbjuda kunden fler tjänster och ökar därigenom sin konkurrens.  

Fråga 5. 

Anser du att de nya byråjävsreglerna kan leda till att fler små- och medelstora bolag behåller 

revisionen?  

Respondet 1 säger att det finns en möjlighet att fler behåller revisionen när de erbjuds både 

revision och bokföring från ett och samma bolag.  R1 anser dock att företag är så beroende 

utav revisorers arbete att de fortfarande kommer att behålla revisionen även ifall lagförslaget 

om byråjäv inte kommit på tal. Samtidigt så nämner R1 att man informerar sina klienter om 

nackdelar som kan förekomma ifall man bortser ifrån revisionen. Som exempel så nämner R1 

att skatteverket kan komma att utföra individuella granskningar utav företaget, då företagen i 

deklarationen fyller i ifall man använder sig utav revision eller inte. R1 tror att kännedom om 
skatteverkets ingripande kan leda till att fler behåller revisionen. 

 Respondet 2 är nästan övertygad om att fler kommer att behålla revisionen genom 
möjligheten för en byrå att utföra både bokföring och revision för en och samma klient.  

Respondent 3 menar att många faktorer spelar in gällande revisionspliktens avskaffande. Det 

står skrivet i stjärnorna huruvida de små bolagen kommer behålla revisionsplikten då den 

slopas nästa år. Det är väldigt svårt att säga ifall fler kommer att behålla revisionen. R3 menar 

att det är upp till revisorerna att informera klienterna om det mervärde revision leder till, att 

revision leder till ordning och reda. Vidare är ju revisionen en temperaturmätare eller en attest 

upprättat enligt lagen vilket innebär att den inger förtroende för bolaget menar R3. I de fall 

där bolagen känner att de har allt under kontroll och väljer bort revision, så kan man alltid 

erbjuda en översiktlig granskning, men då är det viktig att förmedla vilka konsekvenser det 

kan leda till, till exempel att banker kan kräva detta vid kreditgivning och lån, att räntan kan 
höjas då risker anses som högre utan revision.  

R3 nämner även att lågkonjunktur kan avgöra ifall revision krävs utav banker eller inte, R3 

anser även att det på grund av lågkonjunkturen kan bli aktuellt med en sänkning av gränserna 

(50/25/50). Generellt så här i lågkonjunkturen så anser R3 att det även är ännu viktigare för 
företagen att kunna förmedla en solvens.  
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Fråga 6. 

Får en revisor bättre inblick i ett företaget genom att en kollega från samma byrå utför 

grundbokföring till en och samma klient? Samt vilken effekt kan detta ha på 
årsredovisningen?  

Respondent 1 anser att man genom att kunna kombinera dessa tjänster kommer få bättre 

inblick i bolaget genom att man får bättre information från kollegan de gånger denna frågar 
om hjälp eller råd om redovisningen för klienten.  

Respondent 2 anser att revisorer får bättre inblick i de reviderade bolagen genom att kollegen 

från samma byrå utför bokföringen. Vidare nämner R2 dock att det är viktigt att det nämns i 
uppdragsbrevet att redovisaren kommer rådfråga revisorn, annars är detta inte okej.  

Respondent 3 anser att revisorn får en bättre inblick i det reviderade bolaget genom att en 

och samma byrå får utföra både revision och bokföring. I dags läget kan fallet vara så att 

företagen glömmer av att skicka ut månadsrapporter till byrån vilket förlänger processen. 

Genom att byrån får utföra bokföring kommer detta innebära att rapporterna redan finns 

tillgängliga på byrån och kan då lättare följas upp. Detta leder till att man är snabbare i 

processen och kan även agera snabbare ifall det är nödvändigt. Detta kan även innebära en 

vettigare ekonomistyrning för bolagen då det förenklar för byrån att lämna ett mervärde samt 

tillföra en slags styrka och kompetens till företaget som leder till att man tidigt i processen 

kan upptäcka förekommande brister och risker för bolaget. R3 utryckte detta med att revisor 

är mer ”inne i matchen”, det blir generellt enklare för revisorn att hålla koll på vad som 
händer i bolaget löpande.  

Gällande vilken effekt förändringen kommer ha på de finansiella rapporternas kvalitet anser 

både R1 och R3 att en bättre inblick leder till att kvaliteten ökar genom att man får mer 

information om det reviderade bolaget. Mer utförligt anser R2 att kvaliteten på rapporterna 

kommer öka i takt med att informationsflödena kommer att öka. Detta eftersom det antagligen 

kommer att ske ett bättre samspel mellan revisorn och upprättaren.  

Fråga 7. 

Finns det rutiner och policy i dagsläget på byrån för hur information mellan medarbetare 
som arbetar mot samma klient ska överföras?  

Respondent 1 svarar att då upprättande av bokslut och revision erbjuds samma 
revisionsklient finns det rutiner för hur information överförs.  

Respondent 2 säger att det inte finns någon uttalad policy kring hur information ska 

överföras, men anser dock att vissa rutiner kan komma att ändras när det nya lagförslaget 
träder i kraft, det kommer främst handla om förenklingar utav rutiner.  

Respondent 3 säger att det idag finns en del rutiner kring hur information överförs. Ett 

exempel är att en revisor som tar över ett uppdrag från en annan revisor eller handläggare 

både från samma byrå och andra byråer, alltid måste stämma av med denna kring information. 
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För övrigt anser R3 att det främst handlar om ”sunt förnuft” än att handla efter uppsatta 

rutiner kring processen om hur information överförs.  Det finns även en policy kring 

informationsöverföringen, detta är till exempel att det är viktigt att klienten är medveten om 

vad som gäller och hur information kommer behandlas mellan medarbetare. Detta ska finnas 
med i uppdragsbrevet som skickas till klienten innan uppdraget påbörjas.  

Fråga 8. 

Finns det någon plan på förändrade rutiner då lagen träder i kraft?  

Respondent 1 berättar att de i dagsläget håller på att förebereda sig inför kommande 
förändringar, till exempel genom ny redovisningsavdelning.  

Respondent 2 anser att det kommer ske förändringar och förenklingar i vissa rutiner på byrån 

på grund av att jävsreglerna luckras upp, detta gäller främst proceduren kring hur attester 
utförs.  

Respondent 3 tror att det i framtiden kommer att ske ändringar i dagens rutiner och policys 

eftersom det ju sker förändringar i praktiken kring gällande jävsregler. Det man får göra är att 
ta bort vissa rutiner och ändra andra för att kunna anpassa dessa till de nya reglerna. 

4.3Oberoendet 

!

Fråga 1. 

Enligt FAR/SRS är analysmodellen i revisorslagen tillräcklig för att fastställa en revisors 

opartiskhet och självständighet. Instämmer du med detta påstående? Blir det mer diffust att 

enbart bestämma sitt oberoende utifrån denna? Råder det eventuella tveksamheter då man 
ska bestämma sitt oberoende utifrån analysmodellen och ABL 9:17? 

Respondent 1 anser att analysmodellen är bra och tillräcklig för att säkerställa en revisors 

opartiskhet och självständighet. Vidare säger R1 att man utöver analysmodellen använder sig 

av andra kompletterande regler för att bedöma sitt oberoende. För övrigt anser R1 att ”sunt 

förnuft” är ledstjärnan vid säkerställandet. En situation som R1 anser kan vara problematisk är 

möjligheten att granska sin morbrors företag. ”Morbror” ingår inte i analysmodellens 

närståendebegrepp, men respondenten anser ändå att det är svårt eftersom inte kan vara 100 % 
opartisk.  

 Respondent 2 anser att analysmodellen fungerar bra. R2 menar att man i dagsläget är van att 

arbeta med modellen, varför det i framtiden inte heller kommer att bli mer diffust att arbeta 

efter denna. En tveksam situation som R2 helst inte vill hamna i är granskning av en grannes 

bolag. Detta står inte med i analysmodellen som ett klart förbud, men anser trots det att 
situationen kan leda till ett hot mot oberoendet.  

 Respondent 3 är inne på samma spår som R2 och anser att branschen är van att arbeta med 

modellen samt att det i dagsläget inte är särskilt svårt att arbeta med den, det gäller bara att 
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”tänka till” inför varje uppdrag.  R3 nämner även att det ofta är enklare att bedöma sitt 

oberoende i de fall man reviderar mindre bolag. Det beror på att de mindre bolagen i större 

utsträckning väljer mindre avancerade tjänster än vad de stora bolagen gör. I större bolag 

krävs mer ”glasklara” regler. Det kan i vissa fall bli diffust att endast utgå från 

analysmodellen enligt respondenten. Självklart får man vända sig till experter i de fal man blir 

osäker i en viss situation. Vidare tycker respondenten att det kommer behövas en del riktlinjer 

och vägledning under inledningsfasen då lagen precis trätt i kraft. Tror därefter att bedömning 
utifrån analysmodellen kommer fungera som det gör idag efter att inledningsfasen är över.  

Fråga 2. 

Är det i dagsläget vanligt med motåtgärder? Exempelvis att en revisor ger ett andra 
utlåtande? Kommer detta bli viktigare då byråjävsreglerna luckras upp?  

Respondent 1 anser att det inte är så vanligt i dagsläget med motåtgärder då revisionsbyrån 

erbjuder kombiuppdrag till en och samma kund. R1 tycker däremot att det är en bra idé för att 

säkerställa oberoendet och att det kan komma att bli vanligare då byråjävsreglerna blivit 
uppluckrade.  

På respondent 2:s revisionsbyrå finns det ingen typ av motåtgärder. R2 tror inte heller att det 

kommer bli vanligare i framtiden eftersom ett andra utlåtande inte fyller någon funktion. Det 

skulle mer bli ett ”spel för galleriet”, eller ett dokument som bara ligger och skräpar, alla 
revisorer på samma byrå kommer ju anse att det som utförts av revisorn är ”rätt”.  

Respondent 3 anser att det skulle kunna bli ett högre antal av ”andra utlåtanden” under 

inledningsfasen då revisionsbyråer får erbjuda både revision och redovisning åt en och samma 

klient. I dagsläget brukar man använde andra utlåtanden i olika så kallade ”gråzoner”. Räcker 

det inte med att vända sig till kollegerna på revisionsbyrån får man vända sig till kollegerna i 

Stockholm, och till slut kolleger på ett internationellt plan.  R3 tror dock även i detta fall att 

man lär sig arbeta med nya rutinerna och tror därför inte att det på sikt kommer råda en högre 

nivå av andra utlåtanden.  

Fråga 3. 

 
Finns det en risk att revisorer kommer att granska de förslag han/hon lämnat till sin kollega 

med de nya byråjävsreglerna? Kommer detta att påverka revisorers opartiskhet och 

självständighet? 

Det finns en risk för att revisorn kan komma att granska någonting han/hon själv rådgivit om, 
detta anser Respondet 1. R1 menar att revisorer är mer erfarna vilket kan leda till att många 
på byrån förlitar sig på de och gärna ber om råd och hjälp. R1 anser detta som ett problem, då 
det kan ske en jävssituation och ett självgranskningshot kan uppstå. R1 anser att det vid 
sådana situationer är bra med en andra revisor som granskar. R1 fortsätter med att det är 
viktigt att se över kostnaderna för de inblandade i ett uppdrag, att ha en andra revisor inne kan 
innebära för höga kostnader och därför så försöker man vara praktisk i sitt tänkande och inte 
ha inne för många medarbetare på ett och samma uppdrag, detta för att det inte ska bli för dyrt 
för klienten. R1 tror dock inte att självgranskningshotet kommer att öka eftersom det redan 
idag ofta sker ett nära samarbete mellan kollegor på en liten revisionsbyrå.  
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Respondet 2 anser inte att självgranskning kommer vara ett hot för oberoendet genom de 
kommande förändringarna, då många revisorer är vana och vet när ett självgranskningshot 
uppstår, revisorerna vill ju att det ska bli korrekt det arbete de utför. Samtidigt så nämner R2 
att det alltid finns ett hot, men anser att lagförslaget gällande byråjäv inte kommer att öka 
detta hot. R2 nämner också att det är viktigt att komma ihåg att ett hot mot oberoendet sker 
hela tiden, och tycker att man istället bör använda begreppen opartisk och självständig, då 
ingen egentligen kan vara helt oberoende. R2 tror snarare att saker kommer att bli bättre med 
de nya reglerna än att det kommer att uppstå problem. R2 avslutar med att nämna att en 
anledning till att det alltid råder ett hot mot revisorers opartiskhet och självständighet är för att 
revisorn alltid är chef över konsulterna.  
 
Respondet 3 ser på fenomenet självgranskningshot som någonting som självklart kan ske, 
och jävighet överhuvudtaget men anser fortfarande att fördelarna överväger de nackdelar som 
är förknippade med självgranskningshotet och tycker därför att förslaget är bra. Fördelarna 
med förändringen är att man är med från början, självklart så kan självgranskningshotet öka 
när man har hand om huvudbokföringen, men redan idag så sker det rådgivning. Även ifall R3 
anser att självgranskning kan ske så tycker R3 ej att självgranskningshotet är ett stort problem, 
självgranskningshot finns alltid. Förlaget är snarare effektivt samt underlättar för båda parter.   
 
 

Fråga 4. 
 
Tro du att det kan vara ett problem för kollegor att anmärka på en kollegas arbete? 

Respondent 1 säger att det inte är ett problem att anmärka på en kollegas arbete, R1 tror att 

detta bland annat kan bero sin anställning på en liten byrå och det då är lättare att anmärka 
ifall fel har uppstått.  

Respondent 2 nämner väldigt kort att det inte är några större problem att anmärka på en 

kollegas arbete.  

Respondet 3 har mer utförligt klargjort för problematiken med att anmärka på en kollegas 

arbete. Idag arbetar redan alla nära, som vänner och det är inte något problem att anmärka på 

en kollega, detta ska snarare ses som något positivt. Till exempel så sker samarbete genom att 

revisionsgrupperna granskar, och R3 som revisor skriver under det granskade arbetet. Ifall R3 

anser att någonting inte stämmer så informeras det om detta. Att ge och ta kritik anser R3 är 

jätte viktigt, både positiv och negativ kritik. Det är bra för att det ska bli rätt och leder till ett 

bättre arbete och därigenom bättre kvalité. Att anmärka på en kollegas arbete är en naturlig 
del utav arbete.  Att man får göra mer i framtiden kommer ej att påverka detta på något sätt.  

!

 

 

!
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5. ANALYS  

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!
I detta kapitel analyserar vi den information vi samlat in genom de intervjuer som genomförts vilka 

redogjorts för i kapitlet ”empiri”. Empirin som vi sammanställt ställs i relation till den teoretiska 

referensramen vilken kommer ligga till grund för vår analys.  

_____________________________________ 

5.1 Kombiuppdrag och byråjäv 

I vår undersökning har vi funnit att kombiuppdrag till exempel i form utav rådgivning och 

revision utgör en stor del av revisionsbyråernas totala verksamhet. Samtliga respondenter är 

positivt inställd till att byråjävsreglerna skall luckras upp. R1 anser att det är väldigt viktigt 

och bra att man i framtiden kommer kunna utföra både bokföring och revisionstjänster till en 

klient och menar att det är viktigt för att klienter skall kunna erbjudas det de efterfrågar. R2 är 

generellt positiv till att man luckrar upp byråjävsreglerna och ser inte några direkta nackdelar 

med lagförändringen. R3 ser att den kommande förändringen öppnar upp för fler möjligheter 

och är en fördel för både parterna. R3 nämner vidare att det är viktigt att Sverige inte har 

några konkurrensnackdelar gentemot övriga Europa där det idag inte råder några förbjud att 

bokföring och revision för en klient utförs utav samma byrå och ser förändringen utav 

byråjävsregler som en konkurrans fördel även mellan byråer på hemma plan. Att en ökad 

konkurrens uppstår förklaras även av Cosserat och Rodda (2009, s. 100-101) vilka menar att 

tilläggstjänster som utförs av byrån utöver den lagstadgade revisionen leder till 

konkurrensfördelar i förhållande till konkurrenter, då dessa tjänster bidrar till att företagen får 

en djupare kunskap om bolaget som revideras och dess verksamhet (Cosserat & Rodda 2009, 
s. 100-101).   

De svar vi fått från byrå 1 och 2 samt dem fakta vi hämtat från byrå 3:s årsredovisning visar 

att de små revisionsbolagen är mer beroende av att kunna erbjuda andra tjänster än lagstadgad 

revision. Exempelvis utgjorde endast cirka 35 % revisionstjänster för byrå två medan byrå 3 

hade en omsättning som visade att 57 % av verksamheten utgjordes av revision. De tjänster 

och omfattningen av tjänster som erbjuds klienterna förutom lagstadgad revision varierar med 

storleken på revisionsbyrån. Vi fann att tjänsterna som erbjöds av byrå 1 och 2 oftast var av 

skatt –och redovisningskaraktär. Medan byrå 3 utöver detta kunde erbjuda rådgivning kring 

olika analyser. Att revisionsbyråer är beroende av att kunna erbjuda andra tjänster än revision 

är något som även Diamant (2004, s. 181) framhåller. Just eftersom revisorer bedriver sin 

verksamhet i vinstsyfte består ofta en stor del av verksamheten även av tjänster såsom 

rådgivning, skatt och bokföring. Vidare menar Cosserat och Rodda (2009, s. 100-101) också 

att intäkterna från annan verksamhet än revision ofta är högre än de intäkter som genereras av 
revision vilket skapar ett incitament för revisionsbyråerna att erbjuda detta.  

I regeringens slutbetänkande (SOU 2008:79) lyfts det fram ett antal fördelar med att låta de 

små och medelstora bolagen anlita samma revisionsbyrå för revision och upprättande av 
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grundbokföring. En fördel som nämns i betänkandet är den förbättrade ”löpande” insynen 

som revisorn kommer få i det reviderade bolaget. Detta väntas enligt betänkandet höja 

kvaliteten vid revisionen av de små bolagen till skillnad från dagsläget då revisorer oftast gör 

sporadiska besök hos revisionsklienten (SOU 2008:79). Vi har utifrån den information vi 

samlat in från våra intervjuer funnit stöd för detta. Samtliga respondenter från de tre 

revisionsbyråerna menar att uppluckringen av gällande byråjävsregler kommer att innebära att 

revisorerna få en bättre inblick i vad som sker hos revisionsklienten. Till detta tillade även 

respondenten från byrå 3 att revisionsbyråerna kommer bli snabbare att upptäcka brister hos 

revisionsklienten eftersom de kan vara säkra på att regelbundet få in rapporter till byrån i de 

fall då klienten blir reviderad av en kollega från samma revisionsbyrå. Detta bidrar också till 

en bättre ekonomistyrning för revisionsklienten. Detta går även att finna stöd för från vår 

teoretiska referensram. Cosserat och Rodda (2009, s. 100) menar nämligen att möjligheten för 

revisionsbyråer att kunna erbjuda kombiuppdrag kan underlätta för revisorer att enklare 

identifiera de risker och brister som finns hos revisionsklienten. Detta kan således även öka 
kvaliteten på den lagstadgade revisionen.    

Samtliga byråers respondenter anser även att en förbättring av kvaliteten på de finansiella 

rapporterna kommer att inträffa då det möjliggörs för kombinerade revisions och 

bokföringsuppdrag. Så som framhållits från regeringens betänkande (SOU 2008:79) menade 

även respondenten från byrå 3 att det ökade samspelet mellan revisor och upprättare ökar 
informationsflödet mellan dem samt bidrar till en ökad kvalitet av revisionen.       

Diamant (2009, s 298) skriver att ett självgranskningshot kan uppstå i de fall revisorn eller 

någon i revisionsgruppen lämnat råd till en medarbetare som revisorn senare kommer att 

granska. Till samtliga respondenter ställde vi en fråga angående huruvida det i dagsläget finns 

rutiner och policys kring hur information mellan medarbetare överförs som arbetar mot 

samma revisionsklient. Vi ville med denna fråga utreda om byrån på något sätt hade några 

åtgärder för att förhindra att revisorn själv senare granskar det han eller hon rådgivit sin 

kollega om.  Med andra ord avsåg vi utreda om byråerna försökte hindra att ett indirekt 

självgranskningshot uppstod. R1 och R3 uppgav båda att det i dagsläget existerar någon form 

av policy och rutin kring informationsöverföring medan R2 svarade att det i dagsläget inte 

finns någon sådan rutin eller policy. Däremot menade R2 att det antagligen kan komma på tal 

då revisionsplikten slopas och när uppluckringen av byråjävet sker och det blir möjligt att 

erbjuda samma klient hjälp med grundbokföringen och revisionen. R3 kunde ge oss tydligast 

och mest utförligt svar på denna fråga. Respondenten uppgav till exempel att det alltid är 

viktigt att en revisor som precis tagit över ett uppdrag från en annan revisor måste ”stämma 

av” med den gamle handläggaren. Detta gäller både inom revisionsbyrån samt utanför 

revisionsbyrån. Regeringen nämner i sitt betänkande (SOU 2008:79) även att det är viktigt att 

det i uppdragsbrevet mellan revisionsbyrån och revisionsklienten finns angivet hur 

information kommer att hanteras mellan revisorn och övriga medarbetare på revisionsbyrån. 

Det ska vara tydligt innan uppdraget påbörjas. Att ett uppdragsbrev ska upprättas finns med 

som ett kriterium i betänkandet för att förtroendet för revisorn inte ska hotas vid kombinerade 

uppdrag. Detta är något som R3 också anger i sitt svar till oss samt att det i dagsläget finns i 

byråns policy att denna information finns uppdragsbrevet. Avslutningsvis ansåg alla tre 
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respondenter att detta problem är något som ”löser sig självt” och mest handlar om ”sunt 
förnuft”.  

I slutbetänkandet (2008:79) kan man läsa att det är viktigt för revisionsbyråerna att kunna 

erbjuda grundbokföring och revision till samma klient. Detta är särskilt viktigt då 

revisionsplikten för de små och medelstora aktiebolagen försvinner, vilket kommer innebära 

att endast bokföringsskyldigheten kvarstår för dessa bolag. Risken är då stor att de små 

bolagen väljer bort revisionen eftersom det är för kostsamt att anlita två byråer för dessa 

tjänster. Det framhålls även i FAR/SRS remissyttrande (FARSRS, 2008) att det är viktigt att 

de små aktiebolagen får tillgång till revisionsbyråernas kompetens i olika ekonomiska frågor 

samt att det är viktigt att det sker i samband med revisionspliktens avskaffande.  Genom de 

svar vi fått från våra respondenter ser vi att alla tre kommer att ändra några utav dagens 

rutiner på revisionsbyrån. Ett exempel är att R1:s byrå kommer att starta upp en helt ny 

redovisningsavdelning för att kunna möta efterfrågan från sina klienter och för att byrån inte 

ska mista sin befintliga klientkrets. Hjälp med grundbokföring är något som byrån tidigare fått 

hänvisa till andra redovisningsbyråer. De båda andra respondenterna uppger främst att de 

förändringar som kommer ske har med olika förenklingar att göra.  

 

Utredningen (SOU 2008:79) tar upp de huvudsakliga faktorerna med att man slopar 

byråjävsreglerna. De menar att kostnaderna för små- och medelstora bolag kan minskas 

genom att en och samma byrå utföra både bolagets bokföring och revision och ser detta som 

en primär faktor till uppluckringen utav byråjävsreglerna. R1 har en annan uppfattning 

gällande påverkande faktorer och ser inte att kostnadsfrågan är en påverkande faktor. R1 

menar att bolagen trots kostnaderna för att anlita två byråer är beroende utav revisorers 

kunnande. R1 tror snarare att den primära faktorn handlar om harmonisering för att 

anpassning till EU’ s reglering skall uppnås.  

 

Det talas idag om att Svenska regler är för strikta och att revisorer i Sverige egentligen gör för 

lite. I en artikel i tidsskriften Balans (Hettinger, A. 2008:8, Balans s.6-7) behandlas problemet 

med att det idag råder brister i harmoniseringen i Sverige och redogör för att IFAC också ser 

problematiken kring att bokföring inte får utföras utav samma byrå som utför revision för ett 

bolag. I Samma artikel anges att IFAC inte finner någon relevans i att de svenska 

byråjävsreglerna förbjuder att bokföring sker i revisionsprocessen, då de anser inte att dessa 

tjänster kan leda till att revisorers oberoende hotas. R2 kan inte riktigt definiera vad han tror 

att de huvudsakliga faktorerna är, då det är många faktorer som spelar roll. R2 ser dock att ett 

problem med dagens byråjävsregler är att de inte riktigt speglar verkligheten, precis som 

IFAC uttalat menar R2 att det i verkligheten är mer praktiskt för både bolag och byråerna att 

utföra de påtalade kombiuppdragen. R3 tycker också att det är svårt att precisera vad de 

faktiska faktorerna är. R3 tror att påtryckningar ifrån EU spelar en stor roll och är påverkande 

då alla medlemsländer bör göra samma saker för att en harmonisering skall vara möjlig. Trots 

att både R2 och R3 samtycker om att kostnadsfrågan är en påverkande faktor så finner man ur 

respondenternas resonemang att de anser att de påverkande faktorerna är av mer praktiska 

själ. De ser det mer som att nyttan väger över kostnaderna, och vill erbjuda sina klienter vad 

som är bäst.  
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Att det i framtiden kommer att råda frivilligrevision för små och medelstora bolag har länge 

debatterats, oro om vilka effekter detta kan leda till är idag bara spekulationer. Regeringen har 

i sitt betänkande (SOU 2008:79) lyft fram att en uppluckring utav byråjävsreglerna kan ha en 

positiv effekt på revisionspliktens slopande. Att de förändrade byråjävsreglerna för små- och 

medelstora bolag inte längre kommer att hindra byråer från att utföra bokförings tjänster för 

en klient vars revision man utför kan leda till att fler bolag väljer att ha kvar den lagstadgade 

revisionen. Detta på grund av att kostnaden anses minska när en och samma byrå utför 

samtliga tjänster till bolagen (SOU 2008:79).  Samtliga respondenter är positiva till detta 

uttalande. R1 ser dock att bolagen alltid kommer att vara beroende av revision oavsett 

förehållanden som råder, och menar att det är upp till revisorer att meddela sina klienter om 

vilka fördelar revision medför. R1 står därför fast vid att kostnadsfrågan inte heller kommer 

att påverka bolagens val utav att behålla den lagstadgade revisionen, R1 tycker även att det är 

viktigt att förtydliga vilka konsekvenserna kan bli ifall man bortser från lagstadgad revision. 

R2 samtycker helt och hållet med att detta kan komma att bli fallet, att fler behåller revisionen 

genom att det innebär en minskad kostnad för dem.  R3 samtycker med R1 om att det är upp 

till revisorerna att förmedla vilket mervärde revisionen leder till. Fortsättningsvis så ser R3 att 

det är flera faktorer som avgör ifall bolagen kommer att behålla revisionen, inte bara en 

lagförändring. Exempelvis så anser R3 att olika förhållanden så som lågkonjunkturen idag kan 

spela en stor roll ifall bolagen behåller revisionen, då det under dessa förhållanden kan krävs 

revision utav banker och kreditgivare.  

5.2 Oberoende  

 
Som vi tidigare nämnt kommer de associationsrättsliga jävsreglerna i 9 kapitlet, 17 § att 

utmönstras. Revisorn ska i fortsättningen hänvisas till de näringsrättsliga reglerna i 

revisorslagen 21§, analysmodellen för att fastställa sin opartiskhet och självständighet (SOU 

2008:79). Analysmodellen innehåller inte något förbud mot att en revisor utför revision för ett 

bolag samtidigt som en kollega från samma byrå hjälper till med upprättandet av 

grundbokföringen hos klienten (SOU 2008:79). Eftersom grundregeln i analysmodellen är att 

en revisor inte ska ta ett uppdrag för en klient om förtroendet för honom kan komma att hotas 

(FARS Revisionsbok 2002, s. 86) ville vi utreda hur respondenterna ser på analysmodellen 

generellt som verktyg samt huruvida det skulle kunna bli mer diffust för en revisor att 

bestämma sitt oberoende utifrån endast denna modell. Som grund för vår fråga låg den kritik 

som framförts av FAR/SRS mot den svenska analysmodellens utformning (FARSRS, 2008). 

Exempelvis rymmer analysmodellen en presumtionsregel samt en generalklausul. 

Generalklausulen ska till exempel täcka de fall av hot som analysmodellen inte tar upp. Bland 

annat anser FAR/SRS att det skapar en osäkerhet bland revisorer i Sverige (FARSRS, 2008).  

 

Överlag ansåg alla tre respondenter att analysmodellen är bra att arbeta med. Respondent 2 

och 3 ansåg inte att modellen var osäker att arbeta med eftersom det råder en vana att arbeta 

med den inom branschen. Därför anser inte respondent 2 att det i framtiden kommer bli mer 

diffust att arbeta efter denna. R3 ansåg att branschen till en början kan behöva fler klara 
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riktlinjer till hur analysmodellen ska tillämpas ensam och att R3 antagligen kommer behöva 

expertrådgivning vid bedömning av mer ”komplicerade” fall. Respondentens åsikt i frågan 

stämmer överens med det behov FAR/SRS har identifierat gällande de lydelser de vill ska 

tilläggas analysmodellen för att göra den mer tydlig (FARSRS, 2008). Vidare ansåg R3 att det 

oftast inte råder några tveksamheter när man använder analysmodellen vid revision av små 

och medelstora aktiebolag eftersom de mindra bolagen ofta väljer mindre komplicerade 

tjänster än vad de stora bolagen gör. Vid revision av stora bolag behövs därför oftare mer 

tydliga regler. Ingen av respondenterna nämnde att det kunde bli diffust att bedöma sin 

opartiskhet när det gäller de nya byråjävsreglerna. De situationer som både R1 och R2 angav 

som problematiska var relaterade till vänskapshotet.  

 

Analysmodellen stänger inte alla dörrar för en revisor att ta ett nytt uppdrag eller avsäga sig 

ett pågående uppdrag om det uppstår ett hot mot dennes opartiskhet och/eller självständighet. 

I stället öppnar den upp för att vissa så kallade motåtgärder kan vidtas för att minska hotet 

mot oberoendet vilket leder till att revisorn skulle kunna behålla sitt uppdrag. Denna 

möjlighet ges inte i jävsreglerna i ABL. Har revisorn funnits jävig i enlighet med de punkter 

som presenteras i den, varav punkt 4 utgör byråjäv, finns det inga motåtgärder som kan vidtas 

(SOU 2008:79).  

 

Vi frågade därför våra respondenter om det i dagsläget var vanligt med motåtgärder samt om 

det kan bli vanligare i framtiden då bedömningen av revisorns oberoende enbart ska utgå från 

analysmodellen. R1 och R2 kunde inte ge oss några exempel på motåtgärder som de använder 

i dagsläget, eftersom ingen av de två använder sig av detta. R1 ansåg dock att det skulle kunna 

bli mer nödvändigt i framtiden att införa motåtgärder när kombinerade revisions – och 

bokföringsuppdrag tillåts. R2 ansåg däremot att motåtgärder inte var nödvändigt samt att 

second opinions mer skulle utgöra ett slags spel för galleriet. På R3:s revisionsbyrå vara det 

vanligare i större utsträckning att man använder sig av motåtgärder vid olika osäkra fall. 

Respondenten ansåg att det skulle kunna bli något vanligare till en början med motåtgärder 

men menade att så snart revisorer och medarbetare vant sig vid de nya rutinerna så kommer 

antalet att sjunka till dagslägets nivå.  

 

Hur revisorer utför sitt arbete ligger idag i mångas intresse. Eftersom Revisorers huvudsakliga 

uppgift är att granska finansiella rapporter så kan deras rådgivande roll väcka oro och 

förvirring hos allmänheten över vad som egentligen är revisorns funktion (Diamant 2004, s. 

196). Frågan är om en uppluckring av byråjävsreglerna kommer att resultera i att revisorers 

rådgivande roll leder till att en revisor kommer att granska det han/hon själv rådgivit om till 

sin kollega. Självgranskningshot anses föreligga om en revisor har lämnat råd till sin 

revisionsklient på de områden som har med granskningsuppdraget i övrigt att göra (SOU 

2008:79). 

 

R1 ser detta problem som någonting som är möjligt. R1 menar att revisorer är väldigt erfarna, 

oftast de mest erfarna på byrån vilket innebär att många på byrån förlitar sig på revisorer och 

ber gärna om hjälp och råd. Det är genom denna rådgivning som revisorn ger som en 

jävsituation kan uppstå eller ett självgranskningshot. R1 ser dock inte att en uppluckring utav 
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byråjävsreglerna kommer att öka självgranskningshotet, eftersom det redan idag sker ett 

samarbete mellan revisorer som övriga medarbetare. Idag så finns det inga direkta kända 

normer som reglerar denna typ av konsultationsverksamhet. När en revisor utför en 

rådgivning så finns det därför en risk för att revisorns oberoende skadas, dels för att revisorn i 

ett uppdrag kan komma att granska de återgärden son han eller hon förslagit (Diamant 2004, 

s. 196). 

R2 anser att revisorer är vana vid sitt arbete och menar att möjligheten att utföra 

kombiuppdrag inte kommer att medföra att ett självgranskningshot uppstår genom att revisorn 

rådgiver till sin kollega. Detta för att revisorer är kunniga och har kunskap om när ett 

självgranskningshot uppstår, och vill dessutom att de uppdrag de utför ska ske på rätt sätt. 

Samtidigt så har R2 åsikten om att självgranskningshot alltid kan uppstå, men ser inte de 

kommande förändringar utav byråjävsreglerna som en påverkande faktor då R2 inte anser att 
självgranskningshot på något sätt kommer att öka.    

R3 tycker likt R1 och R2 att självgranskningshot är någonting som alltid kan uppstå samt 

övriga jävssituationer också, men R3 ger inte sitt samtycke om att en tillåtelse utav 

kombiuppdrag skulle leda till att självgranskningshoten ökar. Skulle fallet vara så att 

självgranskningshotet ökar anser R3 dock att fördelarna med att man slopar byråjävsreglerna 

fortfarande överväger nackdelarna som förändringen kan medföra. R3 nämner att en stor 

fördel som är viktig är att man som revisor kan vara med från början, vilket underlättar hela 
revisionsprocessen.   

Utredningen (SOU 2008:79) tar upp problematiken som kan uppstå när en revisor skall 

anmärka på en kollegas arbete. Detta benämns kollegialitet och innebär att revisorer bortser 

från att anmärka på det arbetet som en kollega har upprättat då revisorn litar på att kollegan 

har utfört arbetet på rätt sätt samt att det kan anses som problematiskt för kollegor att kritisera 

varandras arbete. Att reglerna kring byråjäv idag finns beror främst på den risk som råder då 

det anses att revisorer inte är lika kritiska i sin granskning när en kollega från samma byrå har 

utfört bokföringen, vilket kan leda till att revisorn inte utför uppdragen på ett opartiskt sätt 

(SOU 2008:79).  R1 och R2 ser inga problem med att anmärka på en kollega och förde ingen 

vidare diskussion kring frågan. R3 utvecklade sina tankar kring problemet och menar att det 

ingår i det dagliga arbetet att anmärka på sin kollega ifall detta behöv. R3 anser att det är 

viktigt att på en arbetsplats kunna ge och ta kritik. R3 fortsätter vidare förklara att en 

uppluckring utav byråjävs reglerna inte kommer påverka huruvida man kan anmärka på en 
kollegas arbete eller inte.  
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6. Slutsatser och avslutande diskussion  

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!

I detta kapitel behandlas de slutsatser vi dragit med hjälp av empirin och analysen i vår 

undersökning vilka sätts i relation till vår problemformulering.  Därefter förs en reflekterande 
diskussion över slutsatserna samt förslag till fortsatt forskning.  

_____________________________________ 

 

6.1 Slutsatser 

Syftet med vår uppsats var att skapa en förståelse utav revisorers syn samt inställning till 

kommande förändring gällande byråjävsreglerna. För att sedan kunna dra slutsatser huruvida 

lagförändringen kommer att leda till att revisorers oberoende påverkas. Med vår undersökning 
avsåg vi få svar på vår problemformulering som lyder;  

Hur kommer revisorns oberoende att påverkas av de nya byråjävsreglerna för små och 
medelstora företag? 

Frågeställning avsåg vi besvara med hjälp av följande två delfrågor:  

1. Hur ser revisorer på kombiuppdrag i dagsläget och hur anser de att de kommande 
byråjävsreglerna kommer att påverka deras arbete?  

2. Hur anser revisorer att de föreslagna förändringarna av byråjävsreglerna kommer 
påverka valet av uppdrag?  

Då studien behandlar har en pågående process som problemområde, har vi dragit den 

slutsatsen att våra resultat till en viss del återspeglar spekulationer från respondenternas sida 

då det varit oklart för dem exakt hur förslaget kommer att påverka dem. Utöver detta har de 

olika respondenternas svar varierat. Vi har sett likande typ av svar från R2 och R3 eftersom de 

redan i dagsläget erbjuder en hel del kombinerade uppdrag medan R1 i dagsläget till största 
del erbjuder lagstadgad revision till sina klienter.    

6.1.2 Svar på delfråga 1 

Genom våra intervjuer har vi velat få svar på vår problemformulering samt de två delfrågor 

som ska vara till hjälp för att kunna svara på den övergripande frågan. Utifrån vår analys har 

vi gällande delfråga ett kommit fram till att revisorer i dagsläget ser positivt på att kunna 

erbjuda kombiuppdrag. En generell slutsats är att de inte anser att lagförslaget kommer att 

påverka deras arbete gällande rutiner exempelvis för hur information mellan kollegor 

överförs. Inte heller kommer några ytterligare åtgärder vidtas för att säkra oberoendet vid 

utförandet av kombinerade revisions och bokföringsuppdrag, exempelvis någon form av 

motåtgärd. Vidare kommer arbetet att förändras i en positiv riktning på grund av de 
effektiviseringar i revisorns dagliga arbete som lagförslaget medför.  
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6.1.3 Svar på delfråga 2 

Genom att samtliga respondenter är positiva till att man använder analysmodellen som ett 

verktyg för att bedöma sitt oberoende kan vi dra slutsatsen att revisorer inte anser det kommer 

att vara mer diffust att bedöma sitt oberoende och således inte påverka processen att ta ett nytt 

uppdrag. Vi fick en generell uppfattning om det finns en vana i branschen att jobba med 

modellen vilket innebär att revisorerna inte tycker det är problematiskt att endast använda sig 
av modellen. Detta är den slutsats vi kan dra av delfråga två.  

6.1.4 Svar på huvudfråga  

Vår undersökning visar på att revisorers oberoende kommer att påverkas negativt på grund av 

de slopade byråjävsreglerna. Dels har vi genom våra intervjuer kunnat dra slutsatsen att det 

finns risk för självgranskningshot och att risken enligt en respondent till och med skulle kunna 

öka. Vi har också fått uppfattningen att den generella åsikten bland revisorerna är att 

fördelarna med de nya reglerna överväger nackdelarna som självgranskningshotet innebär. 

Problemet med detta är att revisorerna erkänner att det i dagsläget existerar ett 

självgranskningshot som kan komma att öka, men eftersom den nya lagförändringen innebör 

flera fördelar för revisorerna är de villiga att se förbi självgranskningshotet. Vi anser vidare att 

revisorernas inställning till hur analysmodellen i framtiden ska tillämpas är något 

problematisk. Detta eftersom de litar till sin ”branschvana”, samt att de inte har några större 

planer på förändringar av rutiner kring hur informationsöverföring mellan kollegor ska gå till 

eller huruvida byrån har planer på att införa rutiner för olika motåtgärder för att säkerställa 

oberoendet. Vi anser med andra ord att revisorerna tar för lätt på problematiken kring 

analysmodellens tillämpning och de hot mot oberoendet som kan uppstå i och med att 

byråjävsreglerna luckras upp. Tidigare har revisorer blivit hänvisade till både analysmodellen 

och byråjävsreglerna i ABL 9:17. Revisorerna såg inte det som ett problem att endast vara 

hänvisade till analysmodellen som är mindre strikt och inte ger lika klara riktlinjer som 

byråjävsreglerna i ABL 9:17 ger. Detta tillsammans med revisorernas inställning till 

självgranskningshotet utgör enligt oss en risk för att revisorernas oberoende kommer påverkas 
negativt på grund av de nya byråjävsreglerna. Detta svarar alltså på vår huvudfråga.  

6.2 Avslutande diskussion 

Under den tid vi genomförde vår undersökning har vi fått svar på en del frågor som vi haft 

medan vissa frågor fortfarande enligt vår mening är obesvarade. Vi har kunnat konstatera att 

på grund av förslagets aktualitet samt att lagförslaget om slopade byråjävsregler ännu inte 

genomförts har det varit problematiskt att få tydliga svar på samtliga våra frågor gällande 
exempelvis revisionsbyråernas förändringar av rutiner för att anpassa sig till de nya reglerna.  

Vi anser att någon form av rutiner borde upprättas på byråerna för hur man enbart ska arbeta 

utifrån analysmodellen samt för hur ett eventuellt hot mot oberoende exempelvis i form av 

självgranskning ska kunna avvärjas. Utan rutiner för hur information ska överföras mellan 

kollegor samt utan planer på att införa någon typ av motåtgärder är det svårt att se att 

oberoendet inte kommer att hotas. Avsikten med uppluckringen byråjävsreglerna var delvis 

att förmå de små och medelstora bolagen att behålla revisionen. Om revisionen inte håller 
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samma kvalitet som den gör i dagsläget då byråjävsreglerna existerar kan man fråga sig vilken 
funktion en revision har där ett hot mot revisorns oberoende i viss grad anses accepterad.  

I slutbetänkandet angående uppluckringen av byråjävsreglerna nämns kollegialitet som ett av 

de starkaste skälen till varför det i aktiebolagslagen 9 kapitlet 17 § finns en punkt om byråjäv 

(SOU 2008:79). Kollegialitet innebär att en revisor väljer att inte anmärka på en kollegas 

bokföring som denna har hjälpt klienten med. Detta eftersom revisorn i alltför hög 

utsträckning litar på att kollegans hjälp med bokföringen är korrekt samt att det i vissa fall kan 

vara svårt att anmärka på en kollega (SOU 2008:79). Vi fann det något problematiskt att 

ingen av våra respondenter såg detta som ett problem. Det ansåg aldrig att problemet funnits 

och hade svårt att föreställa sig att ett sådant problem skulle kunna uppstå. Av denna 

anledning ansåg vi att ett hot mot revisorns oberoende förelåg på denna punkt. Detta eftersom 

revisorernas attityd kring problemet är att det inte finns något problem, vilket antagligen 

kommer innebära att om ett problem uppstår blir det svårt för revisorerna att ens identifiera att 
ett problem uppstått kring kollegialitet.  

 

6.3 Svar på forskningsfråga  

Genom våra intervjuer har vi velat få svar på vår problemformulering samt de två delfrågor 

som ska vara till hjälp för att kunna svara på den övergripande frågan. Utifrån de slutsatser vi 

dragit kan vi gällande delfråga ett komma fram till att revisorer i dagsläget ser positivt på att 

kunna erbjuda kombiuppdrag. En generell slutsats är att de inte anser att lagförslaget kommer 

att påverka deras arbete gällande rutiner exempelvis för hur information mellan kollegor 

överförs. Inte heller kommer några ytterligare åtgärder vidtas för att säkra oberoendet vid 

utförandet av kombinerade revisions och bokföringsuppdrag, exempelvis någon form av 

motåtgärd. Däremot kommer arbetet att förändras i en positiv riktning på grund av de 
effektiviseringar i revisorns dagliga arbete som lagförslaget medför.  

Genom att samtliga respondenter är positiva till att man använder analysmodellen som ett 

verktyg för att bedöma sitt oberoende kan vi dra slutsatsen att revisorer inte anser det kommer 

att vara mer diffust att bedöma sitt oberoende och således inte påverka processen att ta ett nytt 

uppdrag. Vi fick en generell uppfattning om det finns en vana i branschen att jobba med 

modellen vilket innebär att revisorerna inte tycker det är problematiskt att endast använda sig 
av modellen. Detta är den slutsats vi kan dra av delfråga två.  

Vi anser att revisorers oberoende kommer att påverkas negativt på grund av de slopade 

byråjävsreglerna. Dels har vi genom våra intervjuer kunnat dra slutsatsen att det finns risk för 

självgranskningshot och att risken enligt en respondent till och med skulle kunna öka. Vi har 

också fått uppfattningen att den generella åsikten bland revisorerna är att fördelarna med de 

nya reglerna överväger nackdelarna som självgranskningshotet innebär. Vi har vidare i vår 

avslutande diskussion även resonerat kring att revisorernas inställning till hur analysmodellen 

ska tillämpas i framtiden är något problematisk. Detta eftersom de litar till sin ”branschvana”, 

samt att de inte har några större planer på förändringar av rutiner kring hur 

informationsöverföring mellan kollegor ska gå till eller huruvida byrån har planer på att införa 
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rutiner för olika motåtgärder för att säkerställa oberoendet. Detta tillsammans med 

revisorernas inställning till självgranskningshotet utgör enligt oss en risk för att revisorernas 

oberoende kommer påverkas negativt på grund av de nya byråjävsreglerna. Detta svarar alltså 

på vår huvudfråga.  

6.4 Förslag på fortsatt forskning  

Denna studie skulle kunna kompletteras med en kvantitativ studie för att säkerställa de 
resultat vi erhållit med vår kvalitativa studie genom intervjuer.  

Det skulle vara intressant att erhålla andra infallsvinklar på vår problemformulering. Vi 

föreslår därför en studie som utgår från samma problem men som avgränsas till ett 
bolagsperspektiv, ägarperspektiv eller ur övriga intressenters perspektiv.  

Ett annat förslag är att göra en komparativ studie över hur situationen är i de länder som har 

genomfört borttagning av revisionsplikt och lättnader i byråjävsregler med svenska 

förhållanden för att på så vis kunna dra slutsatser av vilka effekter de nya byråjävsreglerna 

kommer att ha på revisorns oberoende.  

Slutligen skulle en undersökning kunna göras gällande samma problemformulering efter det 

att lagen trätt i kraft. Det finns en möjlighet att utfallet blir ett annat då en det vi har erhållit 
idag.  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap.!
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 

och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 

och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 

utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 

marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-

baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 

för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 

att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-

användning i företag och organisationer. 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 

Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 

och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 

välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 

professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 

aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 

internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 

som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling.!
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