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Sammanfattning 

Kurs: 2FE90E Metod och examensarbete, ekonomistyrning 15 hp 

Titel: Byråjäv – är revisorn oberoende? En studie av hur byråjäv hanteras i 

revisionsbranschen  

Författare: Jennie Johansson  

Handledare: Tom Karlsson 

Bakgrund: En av grundpelarna inom revision är att den utförs av en oberoende part. 

Det är dock inte enbart revisorn som ska vara oberoende utan även revisionsbyrån ska 

vara oberoende i förhållande till klienten. Flera av byråerna erbjuder fler tjänster till 

klienter förutom revision. I de fall som en klient anlitar samma byrå för flera olika 

uppdrag uppstår ett kombiuppdrag. När ett kombiuppdrag föreligger ska revisorn vara 

oberoende i sitt uppdrag och göra en opartisk prövning samtidigt som byrån ska vara 

oberoende. I de fall när byrån inte är oberoende uppstår byråjäv, vilket innebär att 

revisionsbyrån är bortjävad.  

Problemformulering: Hur arbetar revisorn för att säkerställa sitt oberoende och hur 

agerar revisorn i de situationer när tveksamheter finns om byråjäv föreligger? 

Syfte: Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur revisorer arbetar med sitt 

oberoende och visa hur revisorer agerar i praktiken för att säkerställa att byråjäv inte 

föreligger.  

Metod: Studien har genomförts som en studie med en kvalitativ metod. Den kvalitativa 

metoden valdes för att få en djupare förståelse i ämnet. Empirin har samlats in genom 

semi-strukturerade intervjuer. Intervjuer har skett med revisorer på stora och små 

revisionsbyråer. 

Resultat och slutsats: Jag har kommit fram till att revisorer arbetar mycket med sitt 

oberoende. Deras främsta verktyg för att säkerställa sitt och byråns oberoende är en 

prövning enligt analysmodellen. När ett nytt uppdrag ska antas till byrån görs en 

prövning enligt modellen. Prövningen sker relativt hårt, vilket innebär att mycket arbete 

sker förebyggande för att säkerställa att uppdraget kan antas. Mina resultat visar att i ett 

pågående uppdrag tar revisorn inte ställning till några värden utan ger klienten 

alternativa lösningar. På så vis är revisorn fortfarande oberoende. Resultaten visar även 

att de klienter som anlitar byrån för kombiuppdrag har högre krav på sig från byråns 

sida. Exempelvis ska klienten själv klassificera poster som ska bokföras och attestera 

allt i förväg för att undvika frågor om byråjäv. Revisorn gör samma granskning i 
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revisionen oavsett om det är en helkund eller inte. På så vis säkerställs revisorns 

oberoende. Resultaten visar även att revisorerna har en löpande kontakt med sina 

klienter vilket gör att kommunikation sker i ett tidigt skede när frågan om byråjäv 

uppstår. Det innebär att redan i ett tidigt skede kan revisorn se om byrån behöver 

avsluta något uppdrag. Mina resultat visar att revisorer arbetar frekvent med deras och 

byråns oberoende, vilket gör att oberoendet i flertalet fall kan säkerställas innan revisorn 

eller byrån blir jävig och revisorn behöver avgå.  
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Abstract 

Course: 2FE90E Thesis with research methodology, 15 credits  

Title: Disqualification of the audit firm – is the auditor independent? A study of how 

disqualification of the audit firm manage in the audit industry.  

Authors: Jennie Johansson 

Supervisor: Tom Karlsson  

Background: One of the most important things in audit is that it is performed by a 

independent auditor. However, it is not only the auditor who shall be independent 

against their client, but also the audit firm. Several audit firm provides more duties than 

audit to their clients. If their clients hires them for more than one duty, it is called a 

combined assignment. When a combined assignment exists the auditor shall be 

independent in its mission and at the same time the audit firm shall be independent. In 

cases when the audit firm is not independent arise disqualification for the audit firm, 

which means that the audit firm is not independent.  

Problem: How does the auditor work to ensure his or her independence and how does 

the auditor react in situations when doubts about disqualification of the audit firm 

exists? 

Purpose: The purpose of this paper is to explain how the auditor work with his or her 

independence and show how the audit act to ensure that disqualification of the audit 

firm does not exist.  

Method: I have used a qualitative research approach in the study. The qualitative 

research approach is choosed in order to get a deeper understanding. Empirical data 

have been collected by semi-structured interviews. Interviews have been completed 

with auditors at big and small audit firms.  

Results and conclusion: Conclude that the auditor works with their independence a lot. 

The auditor uses the principle based model for independence to ensure that he or she is 

independent. When a new mission should be adopted the mission is tested through the 

model. The test is hard, which means that the auditor works preventive to ensure that 

the mission could be accepted or not. The results shows that in a ongoing mission the 

auditor did not takes a stand to any values without gives the client solutions. In this case 

the auditor is still independent. The results also shows that clients who hires the audit 

firm for combined assignments has higher requirements from the audit firm. For 

example should the client classify items by itself before the audit firm should do the 
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accounting and certify in advance to avoid disqualification of the audit firm. The auditor 

do same audit for all clients whether it is a client who has one or more missions from 

the audit firm. In this case the auditor and the audit firm are independent. The results 

also shows that the auditor communicate current with his or her client, which means that 

the communication is done in an early time when it is a question about the audit firms 

disqualification. The auditor can therefore discover if any mission must resign. The 

results shows that the auditor works all the time with his or her and the audit firms 

independency, which means that the independency is secured before it is too late and 

the auditor must resign. 
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Förkortningar och förklaringar 

ABL Aktiebolagslag (2005:551). 

BFL Bokföringslag (1999:1078). 

Bolag Avser exempelvis ett aktiebolag, det vill säga bolag som är klienter till 

revisionsbyråer. Bolag används inte som en synonym till revisionsbyråer.  

Byrå Avser revisionsbyrå. 

Etiklag Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 

FAR Branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. 

Företag Avser exempelvis ett aktiebolag, det vill säga bolag som är klienter till 

revisionsbyråer. Företag används inte som en synonym till 

revisionsbyråer.  

Kap. Kapitel. 

Klient Avser en revisionsklient. 

Kund  Avser en klient till en revisor eller revisionsbyrå.  

Modellen Används som synonym till analysmodellen.  

Prop. Proposition.  

RL Revisorslag (2001:883). 

Revlag Revisionslag (1999:1079). 
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1 Inledning 
Uppsatsen inleds genom kapitlet inledning som ger en bakgrundsbeskrivning till det 

angivna problemet. Kapitlet innehåller även syftet med studien, lite om tidigare studier 

på området samt uppsatsens fortsatta disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

I slutet på 1800-talet blev det tillåtet i Storbritannien att fritt söka kapital genom att sälja 

andelar i verksamheten, vilket påminner om dagens aktiebolag. Det slutade med att en 

tredjedel av företagen gick under och problemet löstes genom att revision infördes av 

företagets finansiella rapporter. Från år 1900 blev det tvingande för alla bolagen att ha 

en revisor. Bokföringsbyråerna, som blommade ut i samband med att 

aktiebolagsmarknaden avreglerades, är föregångarna till dagens revisionsbyråer samt 

redovisningsbyråer (Carrington 2010). 

 

År 1895 infördes ett revisionskrav för vissa bolag i Sverige, men flertalet av bolagen 

hade vid den tidpunkten redan valt att använda sig av revision. Den var inte utformad 

som idag, exempelvis saknades krav på revisorns utbildning samt att det inte fanns 

något krav på att revisorn skulle vara oberoende i förhållande till bolaget (Carrington 

2010). År 1912 blev de första revisorerna auktoriserade i Sverige (Wallerstedt 2009). 

De flesta revisorer bedrev då verksamhet i egen regi men några av dem satt på samma 

adress vilket ses som föregångaren till dagens revisionsbyråer. År 1932 fanns grunden 

för de svenska grenarna av tre av dagens stora revisionsbyråer, EY genom Oskar Silléns 

auktorisation år 1912 och Sven Hagströms auktorisation år 1921, KPMG genom Lars 

Ture Bohlins auktorisation år 1923 och PWC genom P.O Öhrlings auktorisation år 1928 

(Wallerstedt 2009). År 1987 blev det tvingande för alla svenska aktiebolag att ha en 

auktoriserad eller godkänd revisor (Carrington 2010). År 2015 finns det 152 

registrerade revisionsbyråer i Sverige och 3618 registrerade revisorer som är godkända 

eller auktoriserade, varav 2963 stycken är auktoriserade (Revisorsnämnden 2015).  

 

Numera är inte alla bolag tvungna att ha en revisor, eftersom revisionsplikten 

avskaffades år 2010 för mindre bolag (Carrington 2010). Enligt en rapport från UC 

(2014) har cirka 60 % av bolagen som inte är skyldiga att ha en revisor valt att avstå 

från att anlita en revisor. Enligt aktiebolagslagen (2005:551, ABL) är ett privat 

aktiebolag skyldig att ha en revisor om de uppfyller minst två av följande kriterier under 
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de senaste två åren, tre anställda, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och 3 miljoner 

kronor i nettoomsättning. Publika aktiebolag måste alltid ha en revisor (9 kap. 1§ ABL). 

 

I Sverige finns det flertalet aktörer på revisionsmarknaden varav det finns fyra stora 

revisionsbyråer, PWC, EY, KPMG och Deloitte, vilka svarar för stora delar av den 

svenska marknaden, cirka 83,7 % (Sundgren och Svanström 2014). Dessa är även de 

största bolagen i världen sett till omsättningen och brukar benämnas ”the big four”. 

Samtliga fyra bolag har funnits länge och är väletablerade på marknaden (Axelsson 

2011).  

 

Revisorns uppgifter är att granska bolagets årsredovisning, bokföring och styrelsens och 

VDs förvaltning (9 kap. 3§ ABL). Kraven för att få vara revisor i ett bolag är att 

revisorn ska ha den ”insikt och erfarenhet” av redovisning och ekonomiska förhållande 

som krävs med hänsyn till den verksamhet som bolaget bedriver (9 kap. 11§ ABL). Det 

uppställs också krav på att revisorn ska vara auktoriserad eller godkänd enligt 9 kap. 

12§ ABL. Det är revisorsnämnden som utfärdar registreringsbevis för revisionsbyråer 

samt gör revisorer godkända och auktoriserade (www.revisorsnamnden.se). Revisorn 

väljs av bolagsstämman och det är ett förtroendeuppdrag mot såväl aktieägarna som mot 

bolaget och andra intressenter (exempelvis kreditgivare) (Cassel 1996). Revisorn är 

tvungen att följa god revisionssed och god revisorssed vid utförandet av revisionen. God 

revisorssed är de normer som revisorn ska beakta vid sitt yrkesmässiga uppträdande och 

god revisionssed är de normer som revisorn ska beakta vid utförandet av 

revisionsuppdraget (prop. 2000/01:146). God revisorssed innefattar två olika begrepp, 

förtroende och oberoende. Kravet på att en revisor ska vara oberoende är ett faktiskt 

krav men det är också ett krav på hur andra uppfattar honom eller henne. Oberoendet 

ska vara i relation till bolaget, företagsledningen och andra intressenter som är 

närliggande till granskningen (Sandström 2012).  

 

I 9 kap. 17§ ABL räknas vissa jävsregler upp. Frågan i jävsparagrafen är inte om 

oberoendet har rubbats utan om det finns en risk för beroende. I 4 punkten i paragrafen 

nämns att en person inte får vara revisor om personen ”är verksam i samma företag som 

den som yrkesmässigt biträder bolaget vid grundbokföringen eller medelsförvaltning 

eller bolagets kontroll därutöver” (9 kap. 17 § 4p. ABL). Bestämmelsen kallas även för 

byråjäv (EtikU 6 Byråjäv 2015). Byråjäv innebär att det är förbjudet för revisorn att 

http://www.revisorsnamnden.se/
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granska en klients redovisning om han eller hon upprättat den eller att redovisningen har 

upprättats av personal som är direkt underställda de personer som utför revisionen. 

Situationerna med byråjäv uppkommer främst för att revisionsbyråer erbjuder flertalet 

tjänster förutom revision, exempelvis skatterådgivning, bokförings- och 

redovisningstjänster (Carrington 2010).  

 

Oberoendet har en stor betydelse inom revisionen, eftersom det säkerställer att 

granskning sker av en part som inte är involverad eller i beroendeförhållande till bolaget 

(Guénin-Paracini m.fl. 2015). Enligt Guénin-Paracini m.fl. (2015) är revisionen onödig 

om den inte utförs av en revisor som är oberoende. Till hjälp för att bedöma om revisorn 

är oberoende finns analysmodellen. Analysmodellen framgår av 21§ Revisorslag 

(2001:883, RL). Analysmodellen anger ett antal intressekonflikter som revisorn ska ta 

hänsyn till (Sandström 2012). Revisorn ska göra prövningen skriftligt enligt modellen i 

alla uppdrag som han eller hon har. Det är inte enbart revisorns oberoende som ska 

prövas enligt analysmodellen utan samtliga personer som är involverade i granskningen 

ska prövas enligt analysmodellen (Sandström 2012).  

 

1.2 Problemdiskussion 

På senare år har det uppkommit flera skandaler där brister har uppmärksammats i 

aktiebolags bokföring. I skandalerna, såsom exempelvis Enron-skandalen, hade 

bokföringen granskats av en revisor men utan att han hade uppmärksammat bristerna. 

Det har medfört att revisionsbranschen har diskuterats utifrån den granskning som 

revisorn har utfört (Malm 2011). En oberoende granskning är av stor vikt för aktieägare 

och övriga intressenter. Revisorn ska å ena sidan vara oberoende i förhållande till 

bolaget, men å andra sidan har revisorn eller revisionsbyrån ett ekonomiskt intresse i 

revisionsklienten, eftersom byrån erhåller arvode för revisionen (Svanström 2008). 

Jävsreglerna som finns i internationella och svenska regleringar syftar till att stärka 

revisorns oberoende. EU-kommissionen (2011) framhöll att ett hot mot revisorns 

oberoende är att revisionsbyråer erbjuder andra tjänster än revision. Oberoendet kan 

varken garanteras eller bevisas i ett sammanhang där revisionen enbart ses som en tjänst 

bland alla andra kommersiella tjänster (EU-kommissionen 2011). Bestämmelserna om 

byråjäv har för avsikt att säkerställa att revisionsbyrån är oberoende vid granskningen 

av bolagets interna och ekonomiska förvaltning (Diamant 2004). Bestämmelserna ska 

reglera så att revisorn inte riskerar sitt oberoende på grund av att han eller hon även 
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varit delaktig i redovisningen och rådgivning som inte är direkt hänförlig till revisionen. 

Flertalet revisionsbyråer erbjuder både revision och redovisningstjänster, vilket medför 

att risken för att byråjäv uppstår ökar om en klient anlitar byrån för olika tjänster 

(Carrington 2010).  

 

Aktörerna som finns på revisionsmarknaden är både stora och små revisionsbyråer som 

erbjuder såväl revisionstjänster som skatterådgivning, bokförings- och 

redovisningstjänster. Det medför i sin tur att inom en och samma revisionsbyrå kan 

samma personer arbeta som upprättat bokföringen som den eller de personer som sedan 

ska revidera bokföringen (Carrington 2010). Problemet med byråjäv kan uppstå för 

aktiebolag som är tvungna att ha en revisor och de bolag som inte är tvungna att ha en 

revisor men har valt att ha en revisor och samtidigt anlitar revisionsbyrån för andra 

tjänster. För mindre bolag som har valt att inte anlita en revisor uppstår inte problemet 

med byråjäv (Lundén och Bokelund Svensson 2014). Likaså är det enligt Lundén och 

Bokelund Svensson (2014) inte tillåtet för större företag att anlita samma byrå för 

bokföring som för revision. Det innebär att stora bolag och börsnoterade bolag inte får 

anlita samma revisionsbyrå för hjälp med bokföringen som för revisionen. Däremot kan 

de anlita en revisionsbyrå för revision och konsultation inom exempelvis skatt (Lundén 

och Bokelund Svensson 2014).  

 

De revisionsbolag som erbjuder både revision och redovisnings- och rådgivningstjänster 

till klienter behöver hela tiden beakta risken för att byråjäv ska uppstå. Reglerna om 

byråjäv innebär att den person som upprättat grundbokföringen inte får vara direkt 

underställd den eller de som utför revisionen (Sandström 2012). 

Byråjävsbestämmelserna kan vara problematisk för både små och stora revisionsbyråer. 

Stora revisionsbyråer erbjuder ofta fler tjänster till sina klienter, vilket kan medföra att 

bestämmelserna om byråjäv aktualiseras när revisorn ska bedöma om han eller hon är 

oberoende. För små byråer är det troligen mer kännbart om den får ett nytt uppdrag eller 

blir av med ett uppdrag än vad som är fallet för något av ”the big four”. För mindre 

byråer kan risk för byråjäv uppstå, eftersom byråerna har mindre möjlighet att tacka nej 

till uppdrag exempelvis på grund av ekonomiska skäl.  

 

Tidigare uppsatser på området har bland annat behandlat vad som skulle hända om 

reglerna om byråjävet avskaffades (se bland annat Okumu och Hübinette 2009), hur 
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revisorers oberoende påverkas beroende på relationen till klienten (Tjäder och Isacsson 

2014), klientens ledaregenskaper (Mithander och Läckgren 2015) samt hur effektiva 

reglerna om byråjäv är (Willgottson m.fl. 2007). Jag har inte kunnat finna att det har 

skrivits någon uppsats tidigare där en studie i branschen har gjorts som berört revisorer 

från byråer av olika storlek. Uppsatserna, sedan tidigare, har inte fokuserat på om det 

har någon betydelse vilken revisionsbyrå som revisorn har arbetat vid utan har mer 

inriktat sig på revisorns specifika egenskaper. Den här studien behandlar om det har 

någon påverkan om revisorn arbetar vid en stor revisionsbyrå eller en mindre 

revisionsbyrå. 

 

Det finns även en del avhandlingar på området. Under de senaste tio åren har bland 

annat Broberg (2013), Svanström (2008) och Diamant (2004) skrivit avhandlingar. 

Brobergs avhandling (2013) var en studie av vad revisorer gör. Hon tittade på vilka 

arbetsuppgifter som revisorer har samt hur han eller hon ser på sin yrkesroll (Broberg 

2013). Svanströms avhandling (2008) behandlar revision och rådgivning. Svanström 

(2008) berör avskaffandet av revisionsplikten samt en kartläggning av vilken effekt 

revisionsbyråernas rådgivningstjänster har på redovisningskvaliten. I avhandlingen 

berörs även att utförandet av rådgivningstjänster kan riskera revisorns oberoende men 

det sker inte någon djupgående analys av området (Svanström 2008). Diamants (2004) 

avhandling behandlar de svenska oberoendereglerna för revisorn. Avhandlingen skrevs 

dock när ABL 1975 var gällande men har fortfarande en teoretisk relevans avseende 

regelverket kring oberoendet. Samtliga avhandlingar har teoretisk relevans för den här 

uppsatsen. Svanströms (2008) avhandling är den av ovan nämnda avhandlingar som 

behandlar byråjäv. Avhandlingen behandlar revisionsbyråernas utförande av 

rådgivningstjänster och att de kan riskera revisorns oberoende, men det sker ingen 

djupare analys av området (Svanström 2008). Avhandlingarna behandlar inte heller hur 

revisorn agerar i praktiken i de situationer när frågan om byråjäv uppstår. Det saknas 

således en studie på området av hur revisorn agerar i praktiken för att säkerställa sitt 

oberoende i de situationer när frågan om byråjäv uppstår.  

 

Genom att studera hur fyra stora revisionsbyråer samt tre mindre revisionsbyråer arbetar 

med analysmodellen för att säkerställa revisorns oberoende och att inte byråjäv 

föreligger kan en ökad förståelse erhållas för vad revisorer gör för att säkerställa sitt 

oberoende. Följande uppsats har en särprägel genom att en studie har gjorts av hur 
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revisorer arbetar med byråjävsproblematiken i praktiken. Regleringen kan diskuteras 

utifrån ett branschperspektiv och problematisering sker även utifrån storleken på 

revisionsbyrån där revisorn är anställd.  

 

Hur arbetar revisorn för att säkerställa sitt oberoende och hur agerar revisorn i de 

situationer när tveksamheter finns om byråjäv föreligger? 

 

1.3 Syfte 

Uppsatsen syftar till att ge en ökad kunskap för hur revisorer arbetar med sitt oberoende 

i situationer när frågan om byråjäv uppstår. Studien syftar även till att ge en ökad 

förståelse för vilka eventuella gråzoner som finns gällande byråjäv vid revisorns 

bedömning av om han eller hon är oberoende. Studiens empiriska bidrag är den kunskap 

som erhålls genom empirin avseende hur revisorer agerar i olika situationer för att 

säkerställa sitt och byråns oberoende. I studien har frågan hanterats om hur revisorer 

hanterar en situation där byråjäv föreligger eller uppstår. Studiens teoretiska bidrag är 

att visa hur revisorn faktiskt agerar i dessa situationer. Det teoretiska bidraget ges 

genom det resultat som erhållits i studien. Studien tar upp hur revisorer arbetar för att 

säkerställa att de är oberoende i praktiken och ger därmed läsaren en ökad kunskap och 

förståelse för hur revisorn arbetar i praktiken. Studien bidrar därför såväl teoretiskt som 

empiriskt, eftersom den bidrar med ytterligare lärdom om byråjäv och hur situationer 

mer byråjäv hanteras i revisionsbranschen.  

 

1.4 Disposition 
I följande avsnitt kommer en beskrivning göras av uppsatsens fortsatta disposition. 

Kapitel 2 behandlar den metod som använts i uppsatsen. I metodavsnittet framställs de 

metodval som gjorts och varför dessa har valts. Företagen i studien presenteras samt en 

motivering till hur urvalet av företag har skett. Kapitlet ger en översikt över hur jag har 

gått tillväga för att genomföra studien. 

 

Kapitel 3 innehåller den teoretiska referensramen som är utgångspunkten i uppsatsen. 

Teorikapitlet anger utförligt de teoretiska utgångspunkter som är aktuella för den här 

studien. Teoriavsnittet utgår från tre ämnesområden, revision, revisorn och byråjäv. 
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Kapitel 4 behandlar den empiri som har samlats in. Kapitlet utgör även studiens 

analyskapitel, eftersom empirin analyseras och diskuteras löpande utifrån den teoretiska 

referensramen. Analysen sker således löpande i kapitlet såväl empiriskt som teoretiskt.  

 

Kapitel 5 är uppsatsen sista kapitel. Kapitlet innehåller en slutsats som anger vad jag har 

kommit fram till genom studien. Kapitlet innehåller även förslag till vidare forskning.  
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2 Metod 
Metodkapitlet innehåller en förklaring till den metod som använts, vilka teoretiska 

utgångspunkter som gjorts samt val av fallföretag som studerades. Valen motiveras och 

förklaras i kapitlet.  

 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt  

Uppsatsen inleddes med en litteraturstudie för att erhålla en teoretisk bakgrund att 

bygga upp en teoretisk referensram på och utforma en intervjuguide. Litteraturstudien 

inriktades på revision, revisorn och byråjäv. Vissa studier av förarbeten till ABL har 

skett för att få en bakgrund till de aktuella reglerna. I uppsatsen förs inte någon 

diskussion om byråjävets vara eller inte vara. När litteraturstudie avslutats samlades 

empiri in.  

 

Enligt Andersen (2012) styrs metodvalet av olika ramstyrnings- och 

processtyrningsfaktorer. Ramstyrningsfaktorer är de faktorer som anger vilka 

övergripande ramar som projektet ska utföras i, exempelvis syfte och resurser. 

Processtyrningsfaktorerna är de faktorer som bestämmer hur projektet ska utformas, 

exempelvis problemformulering, teori och empiri. Det är enligt Andersen (2012) syftet 

som styr vilket metodval som görs. För att uppnå studiens syfte har undersökningen 

utformats som en studie med kvalitativa inslag. Enligt Bryman och Bell (2013) medför 

ett kvalitativt val att färre fall undersöks och att dessa djupanalyseras. Valet medförde 

att jag fick en djupare förståelse jämfört om jag hade valt en helt kvantiativ metod där 

flera undersökts. Nackdelen med att välja att samla in data kvalitativt är att samma 

distans till det insamlade inte kan erhållas som om jag hade valt en kvantitativ 

insamling av datan (Bryman och Bell 2013).  

 

En kvantitiv undersökning fokuserar på att kvantifiera ett fenomen medan en kvalitativ 

undersökning fokuserar mer på ord. En deduktiv ansats visar hur ett förhållande mellan 

teori och praktik inom samhällsvetenskapen ser ut (Andersen 2012). Forskaren 

använder det han eller hon vet om ett visst område och sedan härleds en eller flera 

hypoteser som sedan ska granskas empiriskt (Bryman och Bell 2013). Därefter kan 

hypoteserna bekräftas eller förkastas för att teorin ska kunna revideras. En induktiv 

ansats innebär att teorin är resultatet av en forskningsinsats. Den induktiva ansatsen 

innebär att slutsatser dras på grund av observationer (Bryman och Bell 2013). Enligt 
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Andersen (2012) utgår forskaren från empirin för att kunna få generell kunskap om 

teorin. I studien har jag använt mig av en deduktiv ansats. Studien har utformats som en 

studie där slutsatser har dragits utifrån intervjuerna. Det material jag fick i min empiri 

har jag analyserat empiriskt och teoretiskt för att få generell kunskap om teorin. 

 

Kvalitativ forskning ger inte en generaliserbar förståelse utan den ger en kontextuell 

förståelse. Kvantitativ forskning medför att resultatet kan generaliseras på flertalet fall 

(Andersen 2012), vilket inte är fallet vid kvalitativa undersökningar (Bryman och Bell 

2013). Fördelen med kvalitaitva undersökningar är dock att forskaren erhåller en 

förståelse för värderingar, åsikter och beteenden i den kontext där undersökningen 

genomförs (Bryman och Bell 2013). Uppsatsen syftar till att få en förståelse för hur 

revisorn arbetar med sitt oberoende och hur revisorn agerar när risken för byråjäv 

uppstår. Utifrån problemformuleringen är en kvalitativ undersökningsmetod med 

intervjuer som eftersträvar en djupare förståelse avseende beteenden, värderingar och 

åsikter mer relevant än en kvantitativ undersökning. Genom en kvalitativ undersökning 

erhålls även fyllig data jämfört med den data som erhålls i en kvantitativ studie. Den 

fylliga informationen som erhålls kan dock vara svårare att tolka och, som ovan nämnt, 

enligt Bryman och Bell (2013) går den inte att generalisera på samma sätt som om 

undersökningen hade varit helt kvantitativ. Yin (2006) menar dock att studier är 

generaliserbara gällande teoretiska hypoteser men inte avseende populationer. I 

sammanhanget talar Yin (2006) om analytisk generalisering och målet för studien är att 

utveckla och generalisera utifrån teorier.  

 

2.2 Val av företag 
Företagen som studerades var PWC, Deloitte, KPMG, Grant Thornton, Andersson & Co 

i Växjö AB, Tönnerviks Horwath Revision AB och Revisionsgruppen i Borås AB. Jag 

valde att studera dessa organisationer, eftersom de fyra första är bland de största 

aktörerna på marknaden och jag valde de tre sistnämnda för att se om det föreligger 

skillnader beroende på revisionsbyråns storlek. Genom att studera fyra stora 

revisionsbyråer och tre mindre kan ett bra urval för en kvalitativ studie ges för 

branschen (Andersen 2012). Urval av små revisionsbyråer har inriktats på de byråer 

som har 30 anställda eller färre varav antalet godkända eller auktoriserade revisorer 

uppgår till sju eller färre. Revisorerna som intervjuats har varit revisorer med flera år i 

branschen. Dessa ansågs enklare kunna svara upp för det material som behövdes i den 
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empiriska delen jämfört med en revisor som inte har samma långa erfarenhet i 

branschen hade intervjuats. Jag har även haft en undre gräns för små byråer där jag valt 

att inte kontakta de bolag som endast har en anställd. Dessa byråer träffas inte helt av 

problemet, eftersom ingen kan vara direkt underställd revisorn när denna är ensam 

anställd. För att få kontakt med revisorer på de stora byråerna kontaktade jag byråns 

studentansvarige. Den studentansvarige hjälpte mig att få kontakt med en person som 

jag intervjuade till studien. Revisorerna som har intervjuats arbetar i södra Sverige. 

Intervjufrågorna lämnades ut i förväg till intervjupersonen för att erhålla en djupare 

diskussion om frågorna. Det finns även nackdelar med att frågorna har lämnats ut i 

förväg, exempelvis kan intervjun bli utifrån frågorna och att det inte blir någon djupare 

diskussion.  

 

2.2.1 Deltagande företag 

PWC är den största revisionsbyrån såväl i världen som i Sverige. Byrån finns i 157 

länder och i Sverige finns 100 kontor där 3 600 personer är anställda. PWC utför 

tjänster inom bland annat revision, redovisning samt kvalificerad rådgivning. 

Tjänsteutbudet utgår från kundernas behov och företaget förespråkar en god kunskap 

om den lokala marknaden (PWC 2012-2015).  

 

Deloitte är ett varumärke där oberoende firmor levererar tjänster inom revision, 

riskhantering, redovisning, skatterådgivning, förvärv med mera. Alla firmor är 

medlemmar i en brittisk juridisk person, Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL). 

Deloitte finns i flertalet länder varav Sverige är ett av länderna (Deloitte 2015).  

 

KPMG är en revisionsbyrå som erbjuder tjänster inom bland annat revision, 

redovisning, skatt, kvalificerad rådgivning och offentlig revision. Byrån är organiserad 

så att beroende på vilken verksamhetsgren som personen agerar under så hör den dit 

organisatoriskt. KPMG är verksamt i 155 länder och har 1600 medarbetare på 60 kontor 

i Sverige. Byrån riktar sig mot nationella och internationella storföretag, mindre, 

medelstora och ägarledda företag, offentlig verksamhet och ideella och icke 

vinstdrivande organisationer (KPMG 2015). 

 

Grant Thornton är en av de revisions- och konsultbyråer som växer snabbast. Byrån 

finns i 127 länder och har 38 500 medarbetare i världen. I Sverige arbetar 1000 personer 
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hos Grant Thornton och byrån har 23 kontor i landet. Byrån bedriver verksamhet inom 

skatt, revision, corporate finance, affärsrådgivning, ekonomiservice och internationella 

frågor (Grant Thornton 2015).  

 

Tönnerviks Horwath Revision (Tönnerviks) är en revisionsbyrå med kontor i Växjö och 

Älmhult. Det arbetar 30 personer på kontoren varav fyra personer är auktoriserade eller 

godkända revisorer. Tönnerviks är en del av nätverket Crowe Horwath. Revisionsbyrån 

vänder sig främst till familjeföretag, entreprenörer och ägarledda företag i flertalet 

branscher. Tjänster inom revision, skatt, redovisning och rådgivning erbjuds till byråns 

klienter (Broschyr Crowe Horwath 2015).  

 

Andersson & Co är en revisionsbyrå i Växjö med 16 anställda samt en timanställd, 

varav två är auktoriserade revisorer samt även den timanställde är auktoriserad revisor. 

Byrån har fokus på rådgivning, bokföring och revision. Revisionsbyrån vänder sig 

främst till små bolag och små banker (Andersson & co 2015).  

 

Revisionsgruppen är en revisionsbyrå med tio anställda varav två är auktoriserad och 

två är godkända revisorer. Byrån inriktning är främst till små och medelstora företag. 

Revisionsgruppen tillhandahåller tjänster inom revision, konsultation, bolagsbildning 

och redovisning. De vanligaste kunderna är enmansföretag och företag med upp till fem 

anställda (Revisionsgruppen Borås 2015).  

 

2.3 Undersökningsdesign 

I studien har en studie med intervjuer använts. En studie kan innehålla både kvantitativ 

och kvalitativ data (Andersen 2012). Insamlingen av empirin i studien har skett genom 

intervjuer. Studien syftar till att utreda hur revisorer arbetar med sitt oberoende. En 

intervjustudie är därför tillämplig i fallet, eftersom revisorns oberoende ständigt är ett 

akutellt ämne att studera. Kritiken som riktats mot intervjustudier är att det endast går 

att utföra dem i en explorativ fas för att utveckla hypoteser och propositioner för den 

fortsatta studien (Yin 2006). Enligt Yin (2006) kan studien användas i tre syften 

nämligen explorativ, deskriptiva och förklarande.  

 

Det första steget i en studie är enligt Yin (2006) att identifiera forskningsfrågan. 

Forskningsfrågan ska innehålla substans och form (Yin 2006). Enligt Andersen (2012) 
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ska problemformuleringen dels beskriva problemet som ska undersökas, dels innehålla 

undersökningsfrågor som avser att ringa in undersökningsfältet. Efter att 

forskningsfrågan är formulerad kan studien påbörjas enligt Yin (2006). Studien 

påbörjades med en definition av forskningsdesignen. Syftet med att skapa en 

forskningsdesign är att empirin ska ha med de ursprungliga forskningsfrågorna att göra 

(Yin 2006).  

 

I designarbetet spelar teorin en stor roll. Teoriutveckligen är avgörande för designfasen 

och enligt Yin (2006) är det lämpligt att gå igenom den litteratur som har samband med 

det som ska studeras. Andersen (2012) anser att litteraturstudien ska vara grundlig och 

systematisk för att uppnå ett bra resultat. Litteraturval har skett genom sökning på 

bibliotek samt i relevanta databaser. Sökningen har bland annat skett genom ordvalen 

revisor, revision, revisorns oberoende, kombiuppdrag, revisorsjäv och byråjäv. 

Litteraturstudien påbörjades redan vid arbetet med problemformuleringen, vilket bland 

annat Andersen (2012) förordar. Litteraturstudien i inledningsskedet bidrog till den 

bakgrundsinformation som behövdes till bakgrunden och problemdiskussionen. Enligt 

Andersen (2012) kan litteraturstudien ge information om rådande teorier, andras 

erfarenheter och liknande. Den teori som samlades in genom litteraturstudien var 

grunden för den intervju som utformades. Genom att litteraturen var grunden för 

intervjuguiden stärks även studiens validitet. Litteraturstudien bidrog till att en större 

kunskap om området erhölls och därmed kunde en bättre intervju utformas än om jag 

hade valt att först intervjua och därefter samla in teorin. Kvalitativ data samlades in 

genom intervjuer med revisorer på företagen.  

 

Rosengren och Arvidsson (2002) skiljer på två huvudformer av intervjuer. Dessa är 

personliga intervjuer och telefonintervjuer. Skillnaden mellan dessa intervjuformer är att 

vid en personlig intervju träffar forskaren den intervjuade på dennes arbetsplats eller i 

hemmet och vid en telefonintervju sker intervjun per telefon (Rosengren och Arvidsson 

2002). I studien har båda formerna av intervjuer ägt rum. Fördelarna med att ha en 

telefonintervju är enligt Andersen (2012) bland annat att kostnaderna är lägre samt att 

intervjuer kan genomföras över långa avstånd. Nackdelar är dock att den som intervjuar 

inte kan använda visuella hjälpmedel för att förklara frågor och forskaren kan inte heller 

studera den intervjuades ansiktsuttryck (Andersen 2012).  
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Det finns enligt Bryman och Bell (2013) olika intervjuformer som används i kvalitativa 

studier. De viktigaste formerna av intervjuer i kvalitativ forskning är ostrukturerade och 

semi-strukturerade intervjuer. Kvalitativa intervjuer är flexibla och följsamma efter 

personen som intervjuas (Bryman och Bell 2013). Enligt Bryman och Bell (2013) är 

svaren fylliga och tar därmed längre tid att bearbeta jämfört med de svar som erhålls i 

en kvantitativ intervju. Frågorna i intervjun har inte varit som teman, vilket innebär att 

intervjun inte kan klassas som en ostrukturerad intervju. Enligt Andersen (2012) ställer 

en ostrukturerad intervju höga krav på forskarens intervjuskicklighet, eftersom 

forskaren ska lyssna, tolka, ställa följdfrågor och se till att förtroendet bibehålls. I en 

semi-strukturerad intervju har forskaren kunskaper inom ämnet men är öppen för nya 

infallsvinklar, vilket var fallet i studien och intervjuerna har därför varit semi-

strukturerade. En semi-strukturerad intervju innebär att frågeställaren har en uppsättning 

frågor som Bell och Bryman (2013) beskriver som ett frågeschema där frågorna saknar 

en specifik ordningsföljd. Intervjuerna har skett utifrån den intervjuguide som finns i 

bilaga D. Intervjuerna har formats utifrån tillfället när intervjun har skett, vilket innebär 

att frågorna inte har ställts i en specifik ordning. Ordningen som frågorna har ställts i 

har varierat från intervju till intervju, beroende på vilka svar som erhållits. Valet av 

intervjumetod har bidragit till att jag har kunnat ställa uppföljningsfrågor, vilket har 

givit mig en djupare förståelse jämfört om jag endast haft standardiserade frågor.  

 

Forskningsdesignen bedöms även utifrån sin kvalitet. Kvaliten brukar bedömas utifrån 

undersökningens validitet och reliabilitet (Andersen 2012). Enligt Rosengren och 

Arvidsson (2002) är validitetsbedömningen central för all sorts forskning. Enligt 

Bryman och Bell (2013) ska det vid mätning av validitet i en kvalitativ studie läggas 

mindre vikt vid själva mätningen, eftersom den fokuserar på ord snarare än siffror. 

Validitet innehåller enligt Andersen (2012) två begrepp. Dessa är giltighet och relevans. 

Giltighet anger den generella överensstämmelsen mellan teori och empiri. Relevans 

anger hur relevant empirin är för problemformuleringen (Andersen 2012). Studien 

erhåller relevans genom den empiri som samlats in genom intervjuer som bidrar till att 

besvara problemformuleringen. Intervjuguiden (se bilaga D) har utformats för att få svar 

på frågor som är relevanta utifrån frågeställningen och utifrån de svar jag erhållit har jag 

kunnat generalisera utifrån teorin. Yin (2006) delar in validiteten i begreppsvaliditet, 

intern validitet och extern validitet. Begreppsvaliditeten erhålls i studien genom att de 

personer som jag har intervjuat har fått läsa igenom sammanfattningen från intervjun 
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efter intervjutillfället. Intervjuobjektet har därmed kunnat korrigera och lägga till om 

något saknades i sammanfattningen. Den interna validiten erhålls i studien genom att 

studien ska visa ett kausalt förhållande där vissa betingelser leder till andra betingelser. 

Studien erhåller intern validitet genom att det finns en överensstämmelse mellan 

observationer och begrepp inom teorin. Forskningsdesignen erhåller extern valditet 

genom att en avgränsning sker till det område där studiens resultat kan generaliseras. I 

mitt fall valde jag att studera hur fyra stora samt tre mindre revisionsbyråer arbetar med 

byråjäv, vilket är ett relevant urval. Genom att välja revisorer från fyra stora 

revisionsbyråer har jag fått ett bättre urval än om jag valt ut revisorer från en av dem. 

Dessa revisionsbyråer står för större delen av marknaden och det medför att svaren som 

jag får från dem delvis kan generalisera slutsatser. Genom att även välja några mindre 

revisionsbyrå så har jag fått en större överblick över branschen än om jag enbart valt 

fyra stora byråer. Studien hade dock kunna ha en högre extern validitet om den 

utformats som en kvantiativ studie, eftersom generaliseringar hade kunnat ske utifrån en 

population.  

 

Enligt Rosengren och Arvidsson (2002) är reliabiliteten den viktigaste värderingen av 

det empiriska materialet. Reliabilitet anger om forskaren mäter det som han eller hon 

avser att mäta (Andersen 2012). För att uppnå en hög reliabilitet är det viktigt att 

forskaren är noggrann i mätprocessen och efteråt (Rosengren och Arvidsson 2002). 

Syftet är enligt Yin (2006) att minimera fel och skevheter i undersökningen. Studien har 

utformats som en kvantitativ studie och möjligheten till att upprepa exakt samma studie 

är därför svår. Enligt Yin (2006) ska forskaren dokumentera tillvägagånssättet noggrant 

så att en annan forskare ska kunna följa samma tillvägagångssätt och upprepa studien. 

Studiens tillvägagångssätt har därför dokumenterats noga för att erhålla en högre 

reliabilitet. Den intervjugudie som har använts finns i bilaga D i uppsatsen för att andra 

forskare ska kunna upprepa studien. I bilaga C finns det mejl som skickades ut till 

revisorerna för inbokning av intervju. Reliabilitet erhåller studien genom att 

undersökningens utförande kan upprepas med samma resultat. En högre reliabilitet kan 

erhållas vid en kvantitativ studie, eftersom det är enklare att upprepa en studie som 

innehåller exempelvis standardiserade enkäter (Bryman och Bell 2013).  

 

När alla intervjuer var klara och all data var insamlad har empirin sammanställts och 

analyserats. Andersen (2012) menar att en analys betyder att forskaren ska urskilja 
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enskilda delar i en helhet och att delarna sedan ska undersökas hur deras relation ser ut 

till varandra och som helhet. Analysen handlar därför om att kategorisera empirin för att 

kunna beskriva vad jag som forskare har kommit fram till. Problemformuleringen är 

styrande i analysen enligt Andersen (2012), eftersom det är den som avgör om data som 

erhållits i empirin är relevant eller inte. Enligt Bryman och Bell (2013) och Andersen 

(2012) påbörjas analysen av data redan när empirin samlas in. Det är en skillnad mot en 

kvantitativ studie där analys sker först efter att all empiri samlats in (Bryman och Bell 

2013). Empirin och analysen kommer därför att behandlas i samma kapitel. Samtliga 

intervjuobjekt har anonymiserats i studien. Anonymisering kan dock leda till att det blir 

svårare för läsaren att följa med i vem som har sagt vad. Jag har därför valt att döpa 

revisorerna till fiktiva efternamn i empiri och analyskapitlet för att underlätta förståelsen 

för läsaren.  

 

Andersen (2012) menar att det är viktigt att se vad data säger. Det gäller att läsa av och 

vrida och vända på data för att kunna empirin ordentligt. Intervjuerna delades in i olika 

segment. Varje intervju utgjorde ett segment och lämpliga begrepp togs ut. Begreppen 

kategoriserades därefter utifrån vad som var relevant för min analys. Kategorierna 

tilldelades sedan olika koder. För att kunna koda meningar ska forskaren enligt 

Andersen (2012) djupanalysera texterna. På grund av att intervjuerna inte spelades in så 

blev det svårt att koda meningar för att se vilka meningsenheter som hade samma kod. 

Istället utgick jag från sammanställningarna jag gjorde från intervjuerna och kodade 

olika segment som hör till de tre områdena revision, revisor och byråjäv. Därefter 

utfördes en analys utifrån empiri och teori för att söka mönster samt för att kunna dra 

slutsatser och konklusioner. När mönster urskiljs och de överensstämmer med varandra 

medför det att studiens validitet stärks (Yin 2006). Yin (2006) menar att det är viktigt 

att analysen håller en hög kvalitet. Analysen ska visa att forskaren har tagit hänsyn till 

all data och alla belägg. Yin (2006) menar att analysen ska visa hur forskaren gjort för 

att ta fram så mycket relevant material som möjligt, att tolkningarna ska förklara data 

och belägg samt att inget är okommenterat eller obearbetat. Sammanställningen över 

empiri och analys inriktades på att finna likheter och skillnader i svaren för att se var 

gråzoner finns.  
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2.4 Val av teoretisk utgångspunkt 
För att besvara min problemformulering krävdes att jag identifierade hur revisorer 

arbetar med sitt oberoende och hur de agerar i praktiken för att säkerställa att byråjäv 

inte uppstår. Det teoretiska kapitlet är uppbyggt i tre delar. Varje del behandlar en 

teoretisk utgångspunkt och dessa är revision, revisorn och byråjäv. I revisionsavsnittet 

behandlas nyttan med revisionen samt vad som ingår och vad som faller utanför 

definitionen av revisionsverksamhet. I avsnittet som behandlar revisorn tas regleringen 

om revisorns oberoende upp. Slutligen behandlas byråjäv som är en central teoretisk 

utgångspunkt för uppsatsen. Avsnittet om byråjäv behandlar bland annat 

analysmodellen. Analysmodellen berör revisorns oberoende men jag valde att placera 

den i kapitlet om byråjäv för att den även berör byråns oberoende.  

 

2.5 Metodkritik 
Kritik kan alltid riktas till den valda metoden. En av sakerna i den valda metoden som 

kan kritiseras är vilka personer som har tilltalats på de berörda företagen. Den första 

kontakten togs med studentrepresentanten hos de stora revisionsbyråer och hos mindre 

revisionsbyråer kontaktades revisorn direkt. Studentrepresentanterna har sedan givit mig 

kontakt med en auktoriserad revisor som jag har intervjuat. Intervjupersonerna valdes 

inte ut genom ett säkerställt urval utan det har skett genom den så kallade 

snöbollseffekten, vilket innebär att studentrepresentanten gav mig vilken person som 

skulle intervjuas. Urvalet var således ett bekvämlighetsurval. Ytterligare kritik mot den 

valda metoden är att fler revisionsbyråer och revisorer skulle varit involverade i studien, 

men då studien inte var en kvantitativ studie anser jag att antalet byråer och revisorer 

var tillräckligt.  

 

Ytterligare kritik är att en kvalitativ studie användes istället för en kvantitativ studie. 

Vid en kvantitativ studie hade jag fått ett resultat som varit möjligt att generalisera på en 

population. Det erhålls inte vid en kvalitativ studie men syftet med uppsatsen var att få 

en djupare förståelse och då lämpade sig en kvalitativ studie. Kvalitativ forskning har 

även kritiserats, eftersom det är svårt att replikera en undersökning (Bryman och Bell 

2013). Det är svårt att göra en helt identisk studie, eftersom intervjuerna har varit semi-

strukturerade och därmed utformats utifrån vem som har intervjuats. Till uppsatsen har 

det dock bifogats en intervjuguide (se bilaga D) med översikt över vilka frågeställningar 
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som diskuterades. Det går inte helt att ge en exakt återgivelse av intervjuerna, eftersom 

vissa frågor gavs under intervjuens gång på grund av de svar som intervjupersonen gav. 

 

En annan faktor som har spelat in är under vilken tidpunkt som studien genomfördes. 

Våren är den tidpunkt på året när det är högsäsong för revisorer. Det innebär att en 

studie inom revisionsbranschen troligen hade varit enklare att genomföra under hösten. 

Flertalet av de tillfrågade revisorerna tackade nej på grund av att de inte hade tid att 

ställa upp på en intervju, eftersom deras arbetsbelastning var hög. Kritik kan därför 

riktas mot att studien utfördes under våren men samtidigt gick det inte att styra över den 

till hösten, eftersom examensarbetet skulle genomföras under våren.  

 

Val av intervjumetod kan diskuteras. Intervjuerna har skett antingen vid ett personligt 

möte eller via telefon. Fördelen med att ha telefonintervjuer är som ovan nämnt att det 

går att ha intervjuer med personer som befinner sig längre bort och det medför vissa 

kostnadsbesparingar. Det är dock inte helt jämförbart att ha en personlig intervju 

jämfört med en telefonintervju, eftersom forskaren inte kan göra observationer på den 

person som intervjuas, exempelvis ansiktsuttryck och liknande. Samtidigt skapas inte 

samma personliga relation per telefon som kan ske vid ett personligt möte och det kan 

vara en fördel, eftersom forskaren inte lägger in subjektiva bedömningar i svaren. En 

bättre distans till den som intervjuas kan därför erhållas. Något annat som är värt att 

beakta är att desto fler intervjuer som hölls desto enklare blev det att ställa uppföljande 

frågor. Det kan till viss del också spela in i de svar som jag erhöll genom empirin. 

Intervjuerna som har skett har inte blivit inspelade. Under intervjun har jag fört 

anteckningar och dessa har därefter sammanställts och sedan har den som intervjuats 

läst igenom sammanställningen. Om intervjuerna hade spelats in hade citat kunnat 

hämtas från intervjuerna och det hade varit enklare att gå tillbaka till det material som 

samlats in. Analysen av empirin hade även kunnat ske på ett annat sätt om intervjuerna 

hade spelats in. Något annat som kan beaktas är om det hade funnits direkta citat i 

empirin så hade läsaren kunnat bilda sig en annan uppfattning än vad som är fallet nu. 

Utan direkta citat kan inte läsaren bilda sig en egen uppfattning om materialet utan är 

lite bunden av mitt berättande i texten. Metodvalet påverkar således både den empirin 

som presenteras och analysen jag har gjort. Det som dock ska beaktas är att samtliga 

revisorer som deltagit i studien har läst igenom de sammanfattningar som gjorts från 

intervjuerna. Sammanfattningarna över intervjuerna som empirin är hämtad från består 



  

 

18 

av ett omfattande material. Det innebär att empirin är väl förankrad hos de som har 

intervjuats och att jag har uppfattat dem korrekt. Om intervjun hade spelats in hade det 

även kunnat leda till att den som intervjuades känt sig mindre bekväm med situationen 

och därför hade det kunnat bli så att samma diskussioner inte hade kunnat föras.  

 

2.6 Etik 
I Sverige är det lagreglerat att forskning som avser människor ska etikprövas (Lag 

(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor). Enligt lagen omfattas 

forskning som behandlar personuppgifter om brott och straff, ras eller etniskt urspurng, 

religion, medlemskap i fackförening, politiska åsikter, hälsa och sexualliv. Studien 

behandlar inget av de ovan nämnda områdena och därför krävdes inget tillstånd enligt 

etiklagen. Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav på forskningen. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren informerar om forskningens 

syfte till deltagarna i studien. Samtyckeskravet innebär att deltagaren bestämmer över 

sitt deltagande i studien, vilket innebär att deltagaren kan avbryta sitt deltagande under 

studien samt även ställa villkor. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarens 

personuppgifter förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem. Nyttjandekravet 

innebär att de insamlade uppgifterna om den enskilda personen endast får användas för 

forskningsändamål. I studien har samtliga huvudkrav beaktats. Före studien påbörjades 

informerades den intervjuade om studiens syfte. Den intervjuade informerades även om 

att den kunde avbryta intervjun under tiden samt om det fanns någon fråga som den 

intervjuade inte vill besvara. Samtliga deltagare har anonymeriserats i uppsatsen och på 

så vis går det inte att härleda svaren till någon specifik person. Revisorerna och 

revisionsbyråerna presenteras inte i samma ordning, vilket innebär att det inte går att 

härleda en specifik revisor till en specifik byrå.  
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3 Teoretisk referensram 
I följande avsnitt görs en framställning av studiens teoretiska referensram. Den 

teoretiska referensramen ligger till grund för den intervju som utformades. Den ligger 

även till grund för analysen av den data som erhålls i empirin. 

 

3.1 Revision 

3.1.1 Inledning  

I revisionen ska en professionell oberoende part planera, granska, bedöma och uttala sig 

om ett företags ekonomiska rapporter. Revisionen finns för att säkerställa den 

information som företaget lämnar i rapporterna till aktieägarna (FAR 2006). 

Granskningen har dock flera funktioner än att enbart agera i investerarnas intresse. Det 

finns flera parter som är intresserade av den, exempelvis kreditgivare, kunder och 

leverantörer (Carrington 2010). Revisionen är således betydelsefull på 

kapitalmarknaden, eftersom granskningen delvis ska vara en garant för företagets 

finansiella information (Catasús m.fl. 2013). Granskningen medför en ökad trovärdighet 

åt finansiella rapporter och utgör en förutsättning för att samhället och näringslivet ska 

fungera på ett bra sätt (FAR 2006). Det är därför av vikt att alla aktörer som finns på 

kapitalmarknaden har förtroende för revisorn och den granskning som han eller hon 

utför (Catasús m.fl. 2013).  

 

Det finns flertalet olika teorier om varför revision finns. Revision som försäkran är 

enligt Carrington (2010) ett behov som uppstår när företagsledningen och aktieägarna är 

skilda parter. Revision som försäkran har ett nära samband med agentteorin och 

revisorns roll är att övervaka företagsledningen åt aktieägarna. Revisorn fungerar 

således som en försäkran för att redovisningen är korrekt. Revision som förbättring 

handlar om redovisningens kvalitet. Revisorn har i teorin en aktiv roll och hans eller 

hennes uppgift är att påverka redovisningen i en positiv riktning. Revisorns roll är att 

göra revisionen bättre genom att lyssna på olika intressenter (Carrington 2010).  

 

Revisionsbyråer marknadsför sig inte enbart som revisionsbyråer utan som ett 

kompetensföretag över hela det ekonomiska fältet (Svanström 2008). Enligt Svanström 

(2008) har trenden inom revisionsbranschen varit att utöka tjänsteutbudet till byråernas 

klienter. Det beror främst på att revisionsuppdraget befinner sig i en konkurrensutsatt 

miljö och har blivit mindre lönsamt (Svanström 2008). Ett val att anlita en extern part 
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för rådgivning i företag är vanligt förekommande. Ett mindre företag kan exempelvis 

vara mycket kompetenta på sin speciella nisch men saknar kunskaper för att sköta 

bokföring och redovisning på ett korrekt sätt utifrån de lagar och regler som gäller. 

Istället för att anställa en person i egen regi kan ett företag istället välja att lägga ut 

dessa tjänster på en extern part, exempelvis en revisionsbyrå (Norberg 2014). 

Svanström (2008) hävdar att i vissa sammanhang påstås det att små företag har ett 

generellt behov av resurskomplettering, eftersom all kunskap inte finns hos bolaget. 

Norberg (2014) anser att möjligheten att köpa in tjänsten istället för att ha kompetensen 

internt medför vissa effektiviseringar av verksamheten för företagen. Svanström (2008) 

menar även att det ska ge komparativa fördelar för företagen att anlita externa rådgivare, 

eftersom det antas öka den strategiska kunskapen.  

 

3.1.2 Revisionsverksamhet och förtroenderubbande sidoverksamhet  

Vid bedömningen av om det revisorn gör är hänförligt till revisionen eller inte, krävs det 

att revisorns uppdrag definieras utifrån vad han eller hon gör. Revisionsverksamhet är 

enligt revisionslagen lagstadgad revision, lagstadgade tilläggsuppdrag, avtalsmässiga 

tilläggsuppdrag, revisionsrådgivning och annan granskning än lagstadgad revision 

(prop. 2000/01:146). Definitionen av revisionsverksamhet bygger dels på revisorernas 

kärnverksamhet, dels på annan verksamhet som har ett nära samband med granskningen 

(schematisk bild över verksamhet i en revisionsbyrå se bilaga E). Verksamheten anger 

även vilka områden som är skyddsvärda utifrån samhällets perspektiv och dessa 

skyddsintressen styrs av lagar och normer (Moberg 2006). Revisionsverksamheten ska 

organiseras så att revisorns objektivitet, opartiskhet och självständighet säkerställs. Det 

innebär att revisionsbyråerna är skyldiga att vidta åtgärder för att säkerställa att dessa 

grundläggande förutsättning finns för revisorerna (Moberg 2006). Vad som avses med 

revisionsverksamhet har betydelse för om ett uppdrag anses vara inom den 

revisionsnära verksamheten eller om det hör till sidoverksamhet som inte faller inom 

revisionsuppdraget (Carrington 2010). 

 

Den lagstadgade revisionen är en löpande granskning av ett företags räkenskaper, 

bokslut och årsredovisningar samt styrelsens och VDs förvaltning (ABL 2005). 

Lagstadgade tilläggsuppdrag är de uppdrag som enligt ABL (2005) ska granskas av en 

revisor och utgör vanligtvis en efterhandsgranskning. Uppdraget är knutet till en 

specifik händelse och skiljer sig därmed från den lagstadgade revisionen som sker 
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löpande. Ett exempel på ett lagstadgat tilläggsuppdrag är granskning av en 

kontrollbalansräkning. Avtalsmässiga tilläggsuppdrag är när revisorn granskar något 

som inte lagen kräver en revision av, men revisionsklienten har lämnat upplysningar om 

något i redovisningen. Revisorn ska i dessa fall ta ställning till information som han 

eller hon inte har någon granskningsskyldighet för. Ett exempel på ett avtalsmässigt 

tilläggsuppdrag är om en granskning sker av en rapport som är lämnad av klienten och 

rapporten är avsedd för flera olika intressenter (Diamant 2004).  

 

Det finns vissa lagregleringar kring revisionsbyråer avseende jäv, oberoende och 

förtroenderubbande sidoverksamhet. Förtroenderubbande sidoverksamhet är inte tillåtet 

för en revisionsbyrå, eftersom den anses kunna rubba revisorns oberoende, opartiskhet 

och självständighet. En revisor har alltid rätt att ha verksamhet som har ett naturligt 

samband med revisionsverksamheten. Verksamhet som har ett nära samband med 

revisionsverksamheten är exempelvis rådgivning inom redovisning, skatt och 

organisatoriska frågor. Dessa utgör därmed inte förtroenderubbande sidoverksamhet. 

För att förhindra att dessa verksamheter inkräktar på revisorns oberoende finns den så 

kallade analysmodellen (se avsnitt 3.3.4). Analysmodellen ska neutralisera problemen 

som kan uppstå och syftet med modellen är att finna de hot som finns mot att revisorn 

gör en objektiv revision. Modellen syftar även till att omvärldens förtroende för 

granskningen ska kvarstå (prop. 2000/01:146).  

 

3.1.3 Revisionsrådgivning och fristående rådgivning 

Revisorn kan ge olika former av rådgivning. Dessa är bland annat revisionsrådgivning 

och fristående rådgivning. Revisionsrådgivning följer av den lagstadgade revisionen, 

eftersom revisorn är skyldig att ge råd och förslag i ett revisionsuppdrag avseende 

förbättringar i klientens redovisning och förvaltning. Sådan rådgivning är en del av 

revisionsverksamheten, eftersom den har ett nära samband med granskningen. 

Fristående rådgivning är all rådgivning som inte har ett samband med granskningen och 

avser därmed inte revisionsverksamhet (FARs vägledning till analysmodellen 2011).  

 

En rådgivningstjänst kan antingen vara exempelvis revisionsrådgivning (till följd av 

revisionen). En rådgivningstjänst definieras som en produktionsprocess som omfattar en 

utbytesprocess där både rådgivaren och klienten deltar i ett lärande utbyte. Det innebär 

att rådgivningen är en tvåvägskommunikation där båda parterna är involverade och 



  

 

22 

bidrar (Svanström 2008). En rådgivningstjänst kan vara operativ eller strategisk. En 

operativ rådgivningstjänst har en klar innebörd och förmedlas på ett tydligt sätt till 

klienten. Tjänsterna är enkla att förmedla och ändras inte under processen när de ska 

tillhandahållas (Svanström 2008). En operativ rådgivningstjänst kan därför utföras 

oberoende av vilken relation som föreligger mellan klienten och rådgivaren. En 

strategisk rådgivningstjänst är å sin sida subjektiv och informationen beror på relationen 

mellan klienten och rådgivaren (Svanström 2008). I en sådan relation mellan rådgivare 

och klient kan ny kunskap och information utvecklas. 

 

En revisionsnära tjänst är exempelvis ett råd om redovisningen som har ett direkt 

samband med revisionen, revisionsrådgivning (Johansson m.fl. 2005). Den härrör 

ursprungligen från revisorns ansvar för att hans eller hennes klient ska uppfylla de 

lagstadgade kraven på redovisning samt andra områden som omfattas av den 

lagstadgade revisionen (Carrington 2010). Syftet med revisionsrådgivningen är att 

externa parter ska kunna bedöma företagets ekonomiska ställning. Om exempelvis 

bokföringen innehåller flertalet felaktigheter kan en extern part inte bedöma företagets 

ställning på ett korrekt sätt. En revisor bidrar genom revisionsrådgivningen så att 

felaktigheter korrigeras vilket medför att den slutliga och offentliga versionen av 

redovisningen blir korrekt och därmed kan externa parter enklare bedöma företagets 

ekonomiska ställning (Diamant 2004). 

 

Den rådgivning som revisorn utför och som saknar ett samband med revisionen kallas 

för fristående rådgivning alternativt konsulttjänster. Flertalet kunder väljer att anlita en 

revisionsbyrå för dessa tjänster av den anledningen att byråerna har starka varumärken 

och att kunderna har ett stort förtroende för dem (Carrington 2010). Fristående 

rådgivning kan lämnas i princip utan inskränkningar till klienter som inte anlitar en 

revisor eller en revisionsbyrå för revision (FAR 2006). Revisorer får inte utföra vilka 

tjänster som helst till företag där de är valda som revisorer. Regelverken sätter gränser 

för vilka tjänster som byrån kan leverera till sina klienter (Carrington 2010). Det saknas 

en klar definition av vilken verksamhet som är hänförlig till konsulttjänster, eftersom 

vissa av dessa tjänster ligger nära revisionsrådgivningen. I förarbeten till revisorslagen 

hänvisas till att gränsdragningen mellan konsulttjänster och revisionsrådgivning skapas 

av god revisions- och revisorssed (prop. 2000/01:146). Fristående rådgivningsuppdrag 

kan exempelvis ges av bolagsledningen till revisorn. Det innebär att de råd som revisorn 
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ger till bolagsledningen som den sedan använder sig av i de ekonomiska rapporterna 

kommer att innebära en viss mån av självgranskning för revisorn. Det beror på att 

revisorn ska granska de ekonomiska rapporterna. Revisorn blir i fallet inte helt 

oberoende i förhållande till bolaget och riskerar att inte tillvarata aktieägarnas intressen. 

Ur ett intressentperspektiv så blir det i dessa fall svårt att avgöra vilken roll revisorn har, 

som granskare eller som konsult och det medför att tilltron till revisorn och branschen 

som sådan minskar (Diamant 2004). 

 

Enligt Carrington (2010) är det framförallt två sorters frågor som ställs angående 

revisionsrådgivningen. Dessa är vilka råd en revisor får ge en klient genom 

revisionsrådgivningen samt vilken sorts råd som revisorn är skyldig att lämna. Den 

första frågan hör samman med frågan om revisorn har lämnat ett råd i egenskap av 

revisor eller i egenskap av konsult och kan ha en stor betydelse för 

revisionsgranskningen. Carrington (2010) menar att i praktiken uppstår det en gråzon 

gällande revisionsrådgivningen. Gråzonen berör vad revisorn måste rapportera och vad 

han eller hon får rapportera (Carrington 2010). Rådgivning och revision kan stå i 

konflikt med varandra. Revision innebär en granskning och det medför att det som ska 

granskas ska hållas på ett visst avstånd från revisorn. Rådgivarrollen å sin sida kräver ett 

personligt engagemang och en personlig relation. En revisor utses av bolagsstämman 

men en rådgivare utses av företagsledningen (se även avsnitt 3.2.1). Det kan även 

medföra vissa etiska problem (Svanström 2008).  

 

3.2 Revisorn  

3.2.1 Inledning  

Revisorn utses av bolagsstämman enligt ABL (2005). Enligt Diamant (2004) har 

bolagsstämman i större aktiebolag enbart en formell bestämmande rätt när revisorn ska 

utses. Revisorn föreslås av bolagsledningen och det innebär att bolagsledningen kan ha 

vissa ekonomiska hållhakar på revisorn. Vad som ingår i revisionsuppdraget beslutas av 

bolagsstämman men ska följa lagar, bolagsordningen och god revisionssed. Det medför 

i sin tur att när revisionen upphandlas kan bolagsledningen påverka revisorns agerande i 

en viss riktning (Diamant 2004). Moberg (2006) anser att en revisor kan anta tre olika 

roller. Dessa är den klassiska revisorsrollen, konsultrollen och rollen som utför saker för 

klientens räkning. Den klassiska revisorsrollen innebär att revisorn utför revision och 
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revisionsrådgivning, konsultrollen innebär att revisorn anlitas för fristående 

konsulttjänster som inte hör till revisionen (Moberg 2006). 

 

Grundläggande för revisionen är att den syftar till att förbättra redovisningens kvalitet 

och öka dess tillförlitlighet (Sandström 2012). Revisionskvalitén innebär sannolikheten 

för att revisorn rapporterar om felaktigheter som finns (Church m.fl. 2015). 

Sannolikheten att revisorn rapporterar om felaktigheter får inte vara lika med noll för då 

kommer företag inte att anlita revisorer (Svanström 2008). Förmåga att hitta fel i 

klientens redovisning har med revisorns kompetens att göra och benägenheten att 

rapportera om felaktigheter hör ihop med revisorns oberoende till revisionsklienten 

(Tepalagul och Ling 2015). 

 

Revisionen är en bestyrkandeåtgärd och enligt Carrington (2010) görs revisorns 

bestyrkande värdefullt, eftersom han eller hon är en oberoende part. Att revisorn är en 

oberoende part är grundbulten i flertalet teorier om revision. Revisorns oberoende 

uttrycks olika beroende på i vilken normgivning som begreppet söks i. I svensk kod för 

bolagsstyrning används begreppen oberoende och kompetens (avsnitt 2.3.3). I 

revisorslagen används begreppen opartiskhet och självständighet. FAR använder sig av 

integritet och objektivitet. På grund av att olika regelverk använder olika begrepp gör 

det begreppet oberoende vitt och inte helt självklart om vad som innefattas i 

definitionen.  

 

3.2.2 Revisorns oberoende 

Det finns två sorters oberoende, dels det faktiska, dels det synbara. Faktiskt oberoende 

innebär att revisorn agerar utifrån objektivitet vid planeringen och utförandet av 

revisionen. Det avser det tillstånd som revisorn befinner sig i och är därmed inte 

iakttagbart för en utomstående part (Sandström 2012). Regleringen som finns i 

revisorslagen (2001) är till för att möjliggöra för revisorn att identifiera oberoendehoten 

och agera om han eller hon anser att oberoendet är hotat. Revisorn är, enligt regelverket 

kring oberoende, tvungen att ta ställning till sitt oberoende. Det säkerställs genom att 

revisorn ska dokumentera sin prövning (läs mer om analysmodellen i avsnitt 3.3.3). 

Problemet med det faktiska oberoendet är dock att det inte går att mäta (Diamant 2004). 

Synligt oberoende är relaterat till hur utomstående uppfattar revisorn (Svanström 2008) 

och är mätbart för externa parter (Diamant 2004). Till skillnad från det faktiska 
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oberoendet är det synliga oberoendet inte knutet till revisorns attityd utan det är knutet 

till hur externa parter uppfattar revisorn (Diamant 2004).  

 

Regleringen om oberoende har två allmänna syften. Dessa är att oberoenderegleringen 

ska se till att revisionen håller en hög kvalitet genom att externa faktorer inte ska kunna 

påverka revisorns granskning samt att investerares förtroende för redovisningen ska 

säkerställas (Diamant 2004). Enligt Quadackers m.fl. (2014) ska revisorn ha en skeptisk 

inställning till redovisningen. Revisorns professionella skeptism kan ha två olika 

former, dels neutral, dels presumtivt tvivel. En neutral inställning innebär att revisorn 

utgår från att bolagsledningen inte har en partisk ställning. Presumtiv tvivel innebär att 

revisorn antar att en viss form av partiskhet finns hos bolagsledningen (Quadackers 

m.fl. 2014). Diamant (2004) anser att det finns två punkter för att oberoendekravet ska 

uppfyllas. Den ena är skyddet för auktorisation, som ska säkerställa för externa parter 

att revisorn uppfyller oberoendekravet genom att han eller hon är auktoriserad. Skyddet 

gäller således i all den verksamhet som revisorn företar sig. Den andra är skyddet för 

den attesterande funktionen och den innebär att skyddet för oberoendet avser de 

uppdrag som revisorn utför och gör ett yttrande över. Skillnaden mellan dessa två rör 

främst förhållandet mellan revisionsverksamhet och sidoverksamhet (se avsnitt 3.1.2) 

och ramen för oberoendet uppställs därmed något olika (Diamant 2004). 

 

Revisionsbyråerna har vissa organisatoriska krav på sig för att säkerställa revisorns 

opartiskhet och självständighet. Det handlar främst om att byrån ska ha ett 

kontrollsystem som övervakar och dokumenterar vad revisorerna gör men det ska även 

finnas rutiner för oberoendefrågor och liknande. För större revisionsbyråer är det enligt 

FAR (2011) enklare att se till att kvalitetssäkringen sker genom interna åtgärder. För 

mindre byråer är dock möjligheterna begränsade och det kan istället lösas genom att 

byråerna går ihop med andra mindre revisionsbyråer för att göra kvalitetsgranskningar 

(FARs vägledning till analysmodellen 2011). 

 

3.2.3 Hot mot oberoendet  

En revisor ska vara oberoende i förhållande till sin klient. Oberoendet innebär även att 

revisorn ska vara oberoende i förhållande till de personer som haft ett inflytande över 

innehållet i det material som ingår i revisionen. Det föreligger dock olika sorters 

potentiella hot mot revisorns oberoende (Svanström 2008). De som nämns i 
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revisorslagen (2001) är självgranskning, egenintresse, partsställning, vänskap och hot. 

Generalklausulen som finns i analysmodellen fångar upp de hot som inte faller in under 

någon av de ovan nämnda hoten mot oberoendet. 

 

3.2.3.1 Självgranskning 

Självgranskning innebär att revisorn granskar något som han eller hon har gjort. Det 

finns två sorters självgranskning som kan förekomma. Självgranskning kan förekomma 

för att revisorn prövar ett ställningstagande som han eller hon tidigare gjort åt klienten 

(exempelvis tidigare räkenskapsår) som han eller hon nu anser är felaktigt. 

Presumtionen att revisorn inte är oberoende bryts i fallet (prop. 2000/01:146), eftersom 

det ligger inom ramen för revisionsuppdraget (Diamant 2004). Oberoendet hotas främst 

när revisorn inte kan genomföra granskningen på ett adekvat sätt (Diamant 2004). 

Självgranskning innebär även att revisorn har lämnat fristående rådgivning på något 

som sedan ingår i granskningsuppdraget. Det är ett hot mot revisorns oberoende och 

opartiskhet och ska alltid prövas enligt analysmodellen (Moberg 2006).  

 

3.2.3.2 Egenintresse 

Egenintresse innebär att revisorn eller någon annan i revisorsgruppen har ett direkt eller 

indirekt ekonomiskt intresse i klientens verksamhet. Det kan exempelvis vara om 

revisorn har andra affärsmässiga band än revisionsuppdraget med klienten (Moberg 

2006). Enligt Moberg (2006) är det exempelvis om revisorn ger fristående rådgivning 

till klienten som revisionsbyrån erhåller betydande inkomster från i proportion till 

revisionsbyråns totala inkomster.  

 

3.2.3.3 Partställning, vänskap, hot och generalklausulen 

Det finns ytterligare tre typer av hot mot revisorns oberoende. Dessa är partsställning, 

vänskap och hot. Partställning är när revisorn uppträder som stöd eller mot 

uppdragsgivarens ståndpunkt i en rättslig eller ekonomisk angelägenhet. Ytterligare en 

förtroenderubbande omständighet är vänskap. Den innebär att revisorn har en nära 

personlig relation med revisionsklienten eller någon annan person i revisionsklientens 

ledning (Moberg 2006). Enligt Tepalagul och Ling (2015) kan antalet år som revisorn 

har haft bolaget som klient påverka oberoendet. Om revisorn har varit revisor i bolaget 

under flera år kan det medföra att revisorn agerar i ledningens intresse, vilket försämrar 

revisionskvalitén. Tepalagul och Ling (2015) nämner dock att det finns ett annat sätt att 

se på det, nämligen att om revisorn har varit revisor i bolaget under en längre tid så har 
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revisorn större kunskap om bolaget. Det leder i sin tur till att revisorn har en ökad 

förståelse för verksamheten som bedrivs vilket ökar revisionkvaliten. Hot är under de 

omständigheter som revisorn utsätts för påtryckningar som syftar till att väcka obehag. 

Slutligen behandlar generalklausulen, i analysmodellen, de situationer som inte faller in 

på någon annan av de uppräknade förtroenderubbande omständigheterna (Moberg 

2006). 

 

3.2.3.4 Arvode från en klient  

Revisorns arvode är något som kan betraktas som ett hot mot revisorns oberoende. 

Frågan om arvodet har berörts både i Sverige och utomlands. Den handlar dels om 

användandet av revisionsarvode som ett konkurrensmedel, dels om att låga 

revisionsarvoden påverkar revisorns arbetsresultat. Oberoendet kan påverkas främst om 

det kan antas att revisorns agerande påverkas negativt genom arvodessättningen 

(Diamant 2004). Fristående rådgivningstjänster kan göra att det ekonomiska beroendet 

av klienten ökar jämfört med om endast revisionstjänster erbjuds. Ett ökat ekonomiskt 

beroende av klienten gör det svårt för revisorn att agera oberoende och upprätthålla 

objektivitet eftersom han eller hon får en personlig relation till klienten (Tepalagul och 

Ling 2015).  

 

3.3 Byråjäv 
3.3.1 Inledning  

Jävsbestämmelser finns inrättade i både ABL (2005) och revisorslagen (2001). Reglerna 

som finns i ABL är av civilrättslig karaktär och reglerna i revisorslagen är av 

näringsrättslig karaktär (prop. 2005/06:97). När revisorn är jävig så har han eller hon 

inte längre behörighet att vara revisor i det bolag som jävet föreligger för (EtikU 6 

Byråjäv 2015). Om ett företag anlitar en revisionsbyrå för att den ska utföra 

huvudbokföring, bokslutsarbete och revision så får inte samma personer på 

revisionsbyrån vara inblandade i de skilda momenten (Svensson m.fl. 2012). Ett 

kombiuppdrag där revisionsbyrån både innehar revisionen och ett fristående 

rådgivningsuppdrag ger alltid upphov till ett hot mot oberoendet (Svensson m.fl. 2012). 

Problem uppstår exempelvis om en annan person på revisionsbyrån deltar vid 

upprättandet av årsredovisningen gällande ställningstagande avseende värderingar, 

aktiveringar och reserveringar (prop. 2005/06:97). Bestämmelserna om byråjäv utesluter 

dock inte att andra personer som arbetar på samma revisionsbyrå som revisorn är 

behjälplig med andra konsulttjänster (prop. 2005/06:97).  



  

 

28 

 

Vissa bolag träffas av strängare byråjävsbestämmelser. Det är exempelvis börsföretag, 

kreditinstitut, värdepappersföretag och försäkringsföretag samt bolag som uppfyller mer 

än ett av följande kriterier, medelantalet anställda överstiger 50 stycken, den redovisade 

balansomslutningen uppgår till mer än 40 miljoner kronor eller företagets redovisade 

nettoomsättning har uppgått till mer än 80 miljoner kronor. För att räknas som ett stort 

bolag ska kriterierna var uppfyllda de två senaste räkenskapsåren. De strängare reglerna 

innebär att en revisor är jävig när någon av hans eller hennes kollegor på revisionsbyrån 

har biträtt klienten med någon del av bokföringen. Bestämmelsen gäller dock enbart 

revisorn som är verksam i samma företag som den som biträder klienten vid 

bokföringen. Det föreligger alltså inte jäv om revisorn är verksam i samma koncern eller 

nätverk. I det sistnämnda fallet är det en prövning enligt analysmodellen som får ligga 

till grund för prövning av revisorns oberoende. För mindre bolag gäller därför främst 

prövning av om byråjäv föreligger enligt analysmodellen (EtikU 6 Byråjäv 2015).  

 

Den som har biträtt bolaget med grundbokföring eller medelsförvaltning får inte vara 

revisor i bolaget (ABL 2005). Om personen arbetar med den löpande bokföringen och 

medelsförvaltningen uppstår därmed jäv. Enligt Moberg (2006) så har personer som är 

anställda vid samma revisionsbyrå som revisorn möjlighet att bistå bolaget med 

redovisningstjänster om dessa inte avser grundbokföringen. Bokföringsjäv innebär att 

revisorn biträder bolaget med bokföringen. Regeln syftar till att förhindra att revisorn 

får ett direkt inflytande över utformningen av det material som han eller hon ska 

granska (Diamant 2004). Grundbokföring innebär enligt bokföringslagen (1999:1078) 

att affärshändelser bokförs i en registreringsordning och den systematiska ordningen 

kallas för huvudbokföring. Skillnaden mellan grundbokföringen och huvudbokföringen 

är numera i stort sett obefintlig på grund av den tekniska utvecklingen som har skett 

(prop. 2005/06:97). 

 

Enligt Diamant (2004) måste revisorns råd bedömas utifrån vilket inslag det får hos 

klienten. Vad som är revisionsrådgivning begränsas av revisorns legala uppgifter samt 

klientens kunskap. Det innebär exempelvis att revisorn inte får ge sådana råd om 

bokföring etcetera som kan göra att han eller hon i ett senare skede får ta ställning till 

sina egna insatser och råd. Problemet med gränsdragning mellan revisionsrådgivning 

och fristående rådgivning är större i mindre och medelstora bolag. Det beror på att 
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mindre och medelstora bolag vanligtvis inte har den kompetensen i bolaget, utan det 

frågar revisorn om råd för att erhålla den kunskap det behöver. Det medför i sin tur att 

bolaget följer revisorns råd och revisorn får i sin tur ett bestämmande inflytande i 

bolaget som oberoenderegleringen avsåg att förhindra (Diamant 2004). 

 

När det gäller byråjäv är det främst två sorters hot mot oberoendet som är relevanta. 

Dessa är egenintressen och självgranskning. Egenintressen och självgranskning kan 

aktualiseras vid rådgivning (prop. 2000/01:146). Ett egenintressehot föreligger om 

revisorn eller någon i hans eller hennes nätverk har ett indirekt eller direkt ekonomiskt 

intresse i klientens verksamhet. Det kan exempelvis vara om revisorn har affärsmässiga 

relationer med klienten som inte avser revisionsuppdraget. Ett annat exempel är om 

revisorn eller revisionsbyrån är ekonomiskt beroende av klienten. Ett indirekt 

egenintressehot är när någon närstående till revisorn har ett ekonomiskt intresse i 

revisorns klient. Självgranskningshot är ett typiskt hot mot revisorns självständighet och 

opartiskhet. Hotet kan uppstå när revisorn eller någon annan i revisionsnätverket har 

lämnat råd vid fristående rådgivning. Råden ingår sedan i det material som revisorn ska 

granska. Det föreligger större risk för självgranskning när mer komplex rådgivning har 

skett. Om rådgivningen har gällt okomplicerade frågor medför det att det inte föreligger 

någon risk att revisorns oberoende och opartiskhet ifrågasätts. I vissa fall kan 

självgranskning accepteras (se avsnitt 3.2.3.1). Det är exempelvis om revisorn behöver 

ta ställning till ett uttalande som han eller hon har gjort i ett granskningsuppdrag från 

tidigare år. Dessa självgranskningar medför aldrig att revisorns självständighet och 

opartiskhet ifrågasätts utan en sådan självgranskning kan i princip alltid accepteras 

(FARs vägledning till analysmodellen 2011).  

 

3.3.2 För- och nackdelar med kombiuppdrag 

Det finns både för- och nackdelar med att en revisionsbyrå har både revisionsuppdrag 

och fristående rådgivningsuppdrag till samma klient. Exempelvis kan en revisor som 

ger annan rådgivning till sin klient enklare identifiera problem i verksamheten vid 

granskningen (prop. 2000/01:146). Det uppstår vissa synergieffekter när revisionsbyrån 

innehar både revisionsuppdrag och fristående rådgivningsuppdrag. Det beror på att 

revisorn kan använda helt eller delvis samma information och båda tjänsterna i princip 

kräver samma kunskap. Det blir därmed mer effektivt för revisionsbyrån (Svanström 

2008). En del forskare anser även att rådgivningstjänsterna kan ge en förbättrad 
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redovisningskvalitet. Det beror på att när rådgivningstjänsterna utförs erhålls en bättre 

kännedom om företagets verksamhet, vilket är till nytta för revisorn eftersom han eller 

hon får det enklare att bedöma vart riskerna i redovisningen är störst för väsentliga 

felaktigheter (Tepalagul och Ling 2015). Exempelvis har det nämnts att 

rådgivningseffekten kan medföra att revisorn ges möjlighet att lära sig mer om 

förändringarna i klientens resultat (Svanström 2008). Det kan även finnas externa 

intressenter som har ett intresse av att klienten har en kompetent rådgivning. Det nämns 

bland annat i förarbeten till revisorslagen att banker gärna ser revisorer som rådgivare 

(prop. 2000/01:146). Revisionen kan även ge andra fördelar för revisorn jämfört med en 

extern rådgivare. Det beror på att revisorn har större inblick i företaget och vet därmed 

enklare hur exempelvis skatter eller liknande ska planeras (Svanström 2008). För 

revisionsbyrån kan det enligt Svanström (2008) innebära att den får vissa 

kostnadsbesparingarna, eftersom byrån redan har en viss kännedom om sin klient. Ett 

exempel är den interna kontrollen. För att utvärdera den krävs i princip samma 

information som krävs för att se vad som behöver förbättras i den. 

Kostnadsbesparingarna förs dock inte alltid över till klienten, exempelvis vid låg 

konkurrens (Svanström 2008). Men det kan även vara kostnadsbesparande för klienten, 

eftersom den inte behöver anlita två olika parter som ska sätta sig in i bolaget (prop. 

2000/01:146). 

 

Nackdelar med att revisionsbyrån har både revisionsuppdraget och fristående 

rådgivning medför att tilltron till revisorns oberoende kan påverkas negativt av den 

fristående rådgivningen. Enligt Moberg (2006) beror det på att revisorn kan bli 

ekonomiskt beroende av klienten genom den fristående rådgivningen. Fristående 

rådgivning är tillåten. Den kan ge revisorn bättre kännedom om företaget och kan leda 

till att en revisor enklare upptäcker problem i företaget (prop. 2000/01:146).  

 

3.3.3 Analysmodellen 

Analysmodellen är tillämplig i verksamhet som ligger inom revisionsverksamhetens 

kärnkompetens och som anses ha ett nära samband med revisionsverksamhet 

(Svanström 2008). Analysmodellen utgör den individuella delen av regleringen om 

revisorns oberoende och är därmed en självgranskningsmodell (Grünberg m.fl. 2005). 

Modellen har en individbaserad funktion, eftersom revisorns agerande i ett enskilt 

uppdrag inte ska framstå som beroende till någon part. Hur revisorn agerar beror på 
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hans eller hennes erfarenhet, omdöme och integritet och inte på grund av regelverk och 

lagar (Johansson 2005). Enligt analysmodellen ska revisorn pröva om det finns några 

omständigheter som kan göra att han eller hon inte är opartisk eller självständig. Om 

revisorn finner att det finns risk för att han eller hon inte är opartisk eller självständig 

ska han eller hon avstå från att åta sig uppdraget alternativt avsäga sig uppdraget 

(Diamant 2004). 

 

Enligt Diamant (2004) finns det två tillfällen när revisorn ska pröva sitt oberoende, dels 

vid nya uppdrag, dels vid nya omständigheter i befintliga uppdrag. Oberoendet ska 

prövas utifrån om verksamheten är hänförlig till revisionsverksamhet, revisionsnära 

verksamhet eller sidoverksamhet. Prövningen ska ske kontinuerligt av revisorn 

(Diamant 2004). Det är inte enbart en revisor som ska göra en prövning av sitt 

oberoende utan prövningen ska även ske av andra personer på revisionsbyrån som ingår 

i samma revisionsgrupp som revisorn (Moberg 2006).  

 

3.3.3.1 Prövning enligt analysmodellen  

FAR har i sin vägledning för tillämpning av analysmodellen (2011) uppställt ett 

flödesschema (bilaga A) som revisorn kan använda sig av för att göra en prövning enligt 

modellen. FAR (2011) har även givit ut tillämpningsanvisningar för hur flödesschemat 

ska användas. Flödesschemat är uppdelat i olika steg när prövningen ska ske. Om det 

föreligger något hot för revisorns självständighet eller opartiskhet ska revisorn även 

bedöma styrkan i dessa hot. När revisorn gör en oberoendeprövning i dessa steg ska han 

eller hon utgå ifrån hur en omdömesgill tredje man skulle gjort sin bedömning (FARs 

vägledning till analysmodellen 2011). 

 

En prövning enligt analysmodellen sker i två eller tre steg beroende på hur definitionen 

av prövningen har bestämts. Diamant (2004) har valt att dela in prövning i två steg, 

eftersom han anser att dokumentationen inte är ett av prövningens steg. FAR (2011) 

däremot menar att prövningen består av tre steg, eftersom prövningen alltid ska 

dokumenteras. I det första steget ska omständigheter identifieras som kan utgöra ett 

allvarligt hot mot oberoendet så att revisorn presumeras avsäga sig uppdraget (FARs 

vägledning till analysmodellen 2011). I det andra steget finns vissa presumtionsbrytande 

omständigheter. Presumtionsbrytande omständigheter kan vara vissa omständigheter i 

enskilda uppdrag och i förhållande till vissa verksamhetstyper (Diamant 2004). Det 



  

 

32 

tredje och sista steget består av att revisorn ska dokumentera prövningen (FARs 

vägledning till analysmodellen 2011). Dokumentationen ska ske av samtliga 

omständigheter, såväl kända som okända, som revisorn har beaktat samt vilka val 

revisorn har gjort (Carrington 2010). 

 

I det första steget i analysmodellen ska revisorn identifiera eventuella hot som kan 

föreligga mot hans eller hennes opartiskhet och självständighet. I modellen finns fem 

typsituationer som anger när revisorns förtroende alltid anses förstört samt en 

generalklausul (se även avsnitt 3.2.3). Dessa är egenintresse, självgranskning, 

partsställning, vänskap, hot samt generalklausulen (Carrington 2010). Analysmodellen 

är skriven som en presumtionsregel vilket innebär att om det föreligger ett hot mot 

revisorns oberoende presumeras han eller hon att inte anta uppdraget alternativt avsäga 

sig uppdraget (Moberg 2006). 

 

Det andra steget i analysmodellen är att revisorn ska eliminera förtroendeskadliga 

förhållanden. Presumtionen att revisorn inte är oberoende kan brytas om det finns 

omständigheter i det enskilda uppdraget som medför att oberoendet inte kan 

ifrågasättas. Presumtionen kan också brytas om det finns åtgärder som är planerade eller 

vidtagna för att säkerställa att revisorn är opartisk och självständig (Moberg 2006). 

Omständigheter i det enskilda fallet kan exempelvis vara en affärstransaktion mellan 

parterna. En förutsättning är att transaktionen är vardaglig och ordinär och att även 

andra parter kan ingå liknande avtal med samma villkor med revisorn eller 

revisionsbyrån. Motåtgärder kan exempelvis vara organisatorisk uppdelning av 

rådgivnings- och revisionsuppdrag eller individuella motåtgärder. En individuell 

motåtgärd i det enskilda fallet bör enligt Moberg (2006) endast vara tillämplig vid enkel 

och rutinmässig rådgivning. Vid fristående rådgivning som eventuellt omfattas av 

granskningsuppdraget är troligen inte interna motåtgärder tillräckliga för att bryta 

presumtionen utan det krävs externa motåtgärder i sådana fall (Moberg 2006).  

 

Motåtgärder som kan vidtas för att säkerställa oberoendet kan ha olika styrka beroende 

på vilken situation som föreligger. Vid svagare hot kan en motåtgärd vara byråintern 

men vid starkare hot kan det krävas externa kontrollåtgärder för att en motåtgärd ska 

anses vidtagen. Ett hot kan inte i alla fall läkas genom en motåtgärd. Vid svagare hot 

kan det, som nämnts ovan, vidtas byråinterna åtgärder. Det kan exempelvis vara att 
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revisionsbyrån har ett internt kvalitetssäkringssystem. Något annat som kan ske är att 

det finns tydliga riktlinjer inom byrån mellan olika verksamhetsgrenar som gör att dessa 

hålls åtskilda och därmed gör att presumtionen bryts (FARs vägledning till 

analysmodellen 2011). Externa åtgärder mot hot vidtas vanligen i de fall när en intern 

kontrollåtgärd inte är tillräcklig för att bryta presumtionen. Det kan exempelvis vara om 

någon inom revisionsbyrån har lämnat ett råd genom ett fristående rådgivningsuppdrag 

som sedan ingår i det underlag som revisorn ska granska. Rådet som lämnats kan haft 

en avgörande betydelse för klienten samt innehållit flertalet skönsmässiga bedömningar. 

Lösningarna har sedan haft en avgörande betydelse för klientens resultat och ställning. I 

dessa fall är det endast externa kontrollåtgärder som kan bryta presumtionen att revisorn 

inte är oberoende (FARs vägledning till analysmodellen 2011). 

 

Det sista steget i analysmodellen är att revisorn ska dokumentera prövningen som har 

skett genom analysmodellen. Dokumentationen ska vara utförlig och innehålla alla 

övervägande som revisorn har gjort samt förklaringar till varför han eller hon valt att 

göra på ett visst sätt (Fars vägledning till analysmodellen 2011). Det ska exempelvis 

framgå vilka omständigheter som har identifierats, vilka åtgärder som vidtagits för att 

bryta presumtionen att det föreligger hot för att revisorn inte är oberoende samt 

revisorns slutsatser. En analys av oberoende ska lämpligen göras före eller i början av 

granskningen och Revisorsnämnden rekommenderar att dokumentationen sker löpande 

(Carrington 2010). 
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4 Empiri och Analys 
Följande kapitel kommer att behandla uppsatsens empiri och en analys kommer att ske 

löpande av den i kapitlet. Empirin och analysen varvas därav i kapitlet. Empirin är 

insamlad genom intervjuer med revisorer på revisionsbyråer. Kapitlet inleds med en 

presentation över revisorerna som deltagit i studien.  

 

4.1 Intervjuade revisorer 
Revisorerna som har intervjuats arbetar hos både stora och mindre revisionsbyråer (se 

avsnitt 2.2.1). Nedan kommer en presentation av de revisorer som deltagit. 

Presentationen av revisorerna är uppbyggd enligt följande; först presenteras de revisorer 

som arbetar på stora byråer och de tre sistnämnda arbetar på mindre revisionsbyråer. 

Samtliga revisorer har anonymiserats och benämns istället med ett fiktivt efternamn. 

Både kvinnliga och manliga revisorer har deltagit i studien. Intervjuerna har genomförts 

mellan februari och april 2015 och varje intervju tog mellan 30-60 minuter. 

 

4.1.1 Deltagande revisorer 

Revisor Arvidsson arbetar hos en av de större revisionsbyråerna. Arvidsson har arbetat 

som revisor i 18 år och arbetsuppgifterna består av revisionsuppdrag samt lednings- och 

marknadsfrågor.  

 

Revisor Bertilsson arbetar på en av de större revisionsbyråerna. Hon tog examen för åtta 

år sedan och har arbetat i branschen sedan sju år tillbaka. Hon är auktoriserad revisor 

sedan två år tillbaka. Hennes arbetsuppgifter består av att skaffa egna kunder och att 

vara team manager. Arbetet som team manager innebär att hon har en övergripande roll 

i en revisionsgrupp och fungerar som ”spindeln i nätverket”. Hennes uppgift är att vara 

kopplingen mellan klienten och revisorn och hon ska handleda teamet så att allt blir bra 

gjort så att revisorn kan göra sitt uppdrag. Till viss del arbetar hon med konsultation, 

eftersom hon har mycket kontakt med klienten. Hon får ofta frågor som sedan 

vidarebefordras till hennes kollegor inom exempelvis skatt eller redovisning. Arbetet är 

således mycket varierande.  

 

Revisor Carlsson arbetar på en av de större revisionsbyråerna. Han har arbetat i 

branschen sedan 11 år tillbaka och varit auktoriserad revisor i sju år. Hans 

arbetsuppgifter består av revision och konsultation.  
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Revisor Danielsson arbetar på en av de större revisionsbyråerna. Han har arbetat som 

auktoriserad revisor i sex år. Danielssons arbetsuppgifter består av revision och 

konsultation. Vid konsultation uppstår olika frågor beroende på klienten. En klient som 

är ett mindre bolag ställer vanligen frågor som rör rena ”plånboksfrågor” jämfört med 

en klient som är ett stort bolag som ställer frågor som exempelvis är mer 

bokföringstekniska.  

 

Revisor Eriksson arbetar på en av de mindre revisionsbyråerna. Eriksson är auktoriserad 

revisor sedan tre och ett halvt år tillbaka och har arbetat i branschen sedan åtta år 

tillbaka. Arbetsuppgifterna består främst av revision men även bokslutsarbete.  

 

Revisor Fredriksson arbetar på en av de mindre byråerna. Han är auktoriserad revisor 

och har arbetat i åtta år som revisor. Hans arbetsuppgifter består av revisionsuppdrag 

samt lednings- och marknadsfrågor.  

 

Revisor Göransson arbetar på en av de mindre revisionsbyråerna. Han har arbetat som 

revisor i 20 år och är auktoriserad revisor. Göransson arbetar med revision och 

revisionsrådgivning.  

 

4.2 Revision 
4.2.1 Nyttan med revision och revision som kvalitetsstämpel 

Catasús m.fl. (2013) och FAR (2006) menar att det är viktigt för en extern part att känna 

tilltro till den ekonomiska informationen som släpps för att kapitalmarknaden ska kunna 

fungera tillfredsställande (se avsnitt 3.1.1). Tilltron till den ekonomiska informationen 

är av vikt för att marknadsekonomin ska fungera och det gör att flera intressenter har ett 

intresse av att den information som finns på marknaden är korrekt. En av frågorna som 

diskuterades vid intervjuerna var hur revisionen kan användas som en kvalitetsstämpel. 

Enligt revisor Arvidsson, Carlsson, Eriksson och Göransson kan revisionen användas 

som en kvalitetsstämpel, eftersom den är en oberoende granskning som görs av en 

extern part (diskussion om att en oberoende part har utfört revisionen förs i avsnitt 

4.3.1). Omständigheten att en oberoende part gör revisionen var något som återkom i 

samtliga intervjuer. Revisor Bertilsson anser att revisionen kan användas som en 

kvalitetsstämpel, eftersom den utförs av erfarna personer. Revisorn gör stickprov för att 



  

 

36 

säkerställa att den ekonomiska informationen är väsentligt riktig. Vad revisor Bertilsson 

anger är något som dels är kopplat till revisionen som granskning, dels till revisorn som 

person. Revisor Fredriksson nämnde dock att det finns en begränsad nytta för samhället 

med revisionen, eftersom informationen som släpps är gammal. En årsredovisning som 

lämnats vid årsskiftet är inte det mest lämpliga beslutsunderlaget för olika intressenter 

ett halvår senare. Det beror på att mycket har hänt i bolaget tiden efter att 

årsredovisningen har lämnats.  

 

Revisor Eriksson nämnde att det är av vikt att intressenter såsom exempelvis banker blir 

bättre på att förstå nyttan med en årsredovisning som har blivit granskad av en revisor, 

jämfört med en årsredovisning som saknar en revisionsberättelse. Revisor Eriksson 

poängterade att som revisor har han ett ansvar över attesten som han ger genom 

revisionsberättelsen. Det ligger i linje med de teorier om varför revision finns som bland 

annat Carrington (2010) tar upp. Carrington tar bland annat upp revision som försäkran 

(se avsnitt 3.1.1). Revisionen kan användas som en försäkran för bolagsledningens 

arbete och försäkran är nära knutet till aktieägarnas intresse. Det innebär att aktieägarna 

har en nytta av revisionen i de fall när ägarna och ledningen är olika personer, eftersom 

en extern part har granskat räkenskaperna och den interna styrningen.  

 

Revisionen syftar till att tillföra någon forma av nytta (se avsnitt 3.1.1). Nyttan som 

revision kan tillföra är delvis individuell, eftersom olika parter anser att de får ut olika 

saker från revisionen. Under intervjuerna diskuterades frågan om vilken nytta 

revisionen har dels för samhället, dels för bolagen. En ståndpunkt som togs upp var att 

revisionen inte fyller någon funktion längre, eftersom små bolag inte behöver ha en 

revisor på grund av att revisionsplikten avskaffades. Revisor Fredriksson ansåg att 

nyttan med revisionen har minskat på grund av avskaffandet av revisionsplikten. 

Revisor Eriksson nämnde att det är svårt att motivera för en mindre klient varför den 

ska ha en revisor om den har en duktig redovisningskonsult. Samtidigt menar Eriksson 

att revisorn besitter viss kunskap som redovisningskonsulten inte har och klienten får 

därmed ett bollplank jämfört med om bolaget inte har en revisor, vilket även 

överenstämde med vad som framkom i intervjun med revisor Fredriksson. I de fall när 

revisorn används som ett bollplank så innebär det att klienten får ta del av den kunskap 

som revisorn besitter. Det medför att klienten får ett kunskapsutbyte men samtidigt blir 

revisorn styrande i vilka parter som företaget samarbetar med. Det kan i sin tur medföra 
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att revisorn som sådan blir för involverad i klientens bolag och därmed kan revisorns 

oberoende hotas. En annan aspekt som kan beaktas, som ingen av revisorerna nämnde, i 

och med revisionspliktens avskaffande är att tilltron till revisionen kan stärkas då alla 

bolag inte har en revisor. När enbart vissa bolag har en revisor får revisionen en högre 

status, eftersom de bolag som har valt att ha en revisor har den för att få en 

kvalitetsstämpel och inte enbart för att de måste.  

 

Revisor Carlsson påtalade att nyttan med revisionen bland annat är att Skatteverket inte 

behöver göra lika hårda kontroller på dessa bolag som behövs på bolag som inte har en 

revisor. Revisor Bertilsson var inne på samma spår att revisionen medför att bolag 

betalar rätt skatter och inte undanhåller skatteintäkter från staten. Det överensstämmer 

med teorin om revision som förbättran (se avsnitt 3.1.1), vilket innebär att revisorn ska 

medverka till att kvalitén på redovisningen ökar med revisionen. Revisionen medför att 

bolagen granskas så att alla intäkter och kostnader tas upp, vilket medför att bolaget 

betalar rätt skatt och redovisar alla sina poster i bokföringen. Det innebär att bolag som 

har en revisor har i flera fall färre fel i sina redovisningar jämfört med vad bolag som 

inte har en revisor har. Exempelvis tog UC (2014) upp i sin artikel att det är fler fel i de 

redovisningar som inte är granskade av en revisor. Det innebär sannolikt att exempelvis 

Skatteverket i praktiken behöver granska bolag utan en revisor hårdare jämfört med 

bolag som har en revisor. Även revisorna Eriksson, Fredriksson och Göransson nämnde 

att nyttan med revisionen är att redovisningen blir trovärdig och som Arvidsson nämnde 

så kan externa intressenter känna trygghet i den information som lämnas i 

årsredovisningen. Det finns flera olika externa intressenter som har intresse av att 

redovisningen är korrekt och det är exempelvis banker, anställda, kunder och 

leverantörer. För dessa parter har revisionen en nytta, eftersom de kan sätta en annan 

tilltro till redovisningen jämfört med om ingen granskning hade skett. En extern 

granskning innebär även att ytterligare en part har kontrollerat redovisningen och den 

interna styrningen vilket kan minimera antalet fel i den ekonomiska informationen. 

Revisor Göransson påtalar dock att revisionen inte utgör en detaljgranskning och att det 

är av vikt att externa intressenter är medvetna om det. Revisor Bertilsson var av samma 

åsikt som Göransson och menade att revisionen ska säkerställa att den ekonomiska 

informationen är väsentligt riktig. Enligt Göransson kan de bolag som vill fuska med 

redovisningen göra det trots att de har en revisor, av den anledningen att revisionen inte 

utgör en detaljgranskning. Svaren som jag har fått ställs därmed lite mot varandra. Å 
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ena sidan anses tilliten till den ekonomiska informationen öka med revision men å andra 

sidan kan revisorn inte garantera att allt är korrekt i bolaget, eftersom den inte är en 

detaljgranskning. Likaså talar det inte för att Skatteverket enbart ska granska bolag 

hårdare för att de har en revisor. Om det är som Göransson anger att den som vill fuska 

även kan lura sin revisor så spelar revisionen i dessa fall inte någon roll för exempelvis 

Skatteverket. I sådana fall kan bolaget ändock undanhålla skatter från staten. 

Skatteverket behöver i sådana fall göra kontroller på bolag oavsett om de har en revisor 

eller inte, men samtidigt bidrar revisionen till att flertalet rättelser görs vilket gör att 

Skatteverket troligen granskar bolag utan revisor hårdare.  

 

4.2.2 Kombiuppdrag 

Enligt Svanström (2008) marknadsför sig revisionsbyråer som bolag med kompetens 

över hela det ekonomiska fältet (se avsnitt 3.1.1). Beskrivningen stämmer in på samtliga 

revisionsbyråer där revisorer som deltagit i studien arbetar. Alla byråer erbjuder fler 

tjänster än revision och flertalet klienter anlitar dem för så kallade kombiuppdrag. 

Revisor Bertilsson anger att generellt har rådgivning ökat, både revisionsrådgivning och 

fristående rådgivning. Av vad som framkom från intervjuerna så svarar 

revisionsuppdragen för byråernas största andel av intäkterna. Svanström (2008) nämnde 

att det blir mindre lönsamt för byråer att enbart ha revisionsuppdrag, vilket talar lite mot 

att flertalet byråer fortfarande har störst andel intäkter från revisionen. Det ska samtidigt 

påtalas att flera av revisorerna nämnde att revisionsarvodena är högre än vad 

konsultationsarvodet är, vilket i sin tur gör att större delen av intäkterna kommer 

därifrån. Även om revisionsarvodena är högre än konsultarvodena så medför arvodena 

från andra uppdrag än revisionen att revisionsbyråerna blir mer lönsamma med fler 

uppdrag än enbart revision. Det innebär att byråerna blir mer lönsamma om de erbjuder 

flera uppdrag än enbart revision. Numera efterfrågar även klienter fler uppdrag än 

enbart revision och det medför att om en byrå enbart sysslar med revision riskerar den 

att även förlora revisionsuppdrag. Det beror på att för klienten är det smidigare och 

troligen billigare att anlita samma byrå för alla uppdrag istället för att dela dem mellan 

olika byråer.  

 

Samtliga revisorer nämnde att klienter kan börja som både helkunder eller som enbart 

kunder av en tjänst. Det är dock vanligt att klienterna utökar sitt tjänsteutbud från 

revisionsbyrån genom att komplettera med en viss typ av tjänst som behövs. Enligt 
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revisor Bertilsson kan byrån utöka sitt tjänsteutbud till klienten. Det kan ske på olika 

sätt, exempelvis genom att någon i revisionsteamet uppmärksammar att klienten 

behöver hjälp med en viss sorts tjänst. I dessa fall får byrån vanligtvis ytterligare ett 

uppdrag från klienten. Det innebär att revisionsbyråerna även arbetar med 

merförsäljning av sina tjänster till sina klienter, eftersom uppdrag utökas genom 

merförsäljning och inte enbart genom att kunden säger att de vill ha mera. Det ökar 

troligen klientens lönsamhet för byrån på sikt. Svanström (2008) (se avsnitt 3.1.1) anser 

att det finns vissa komparativa fördelar med att ett företag anlitar en revisionsbyrå för 

mer än ett uppdrag. Exempelvis nämner han att små företag har ett generellt behov av 

resurskomplettering, eftersom all kunskap inte finns i företaget. Enligt Bertilsson ska 

bolag fokusera på vad de är bra på. För mindre bolag är det vanligtvis deras verksamhet 

och i dessa fall är det bättre att bolaget anlitar någon för att sköta de ekonomiska 

bitarna. Arbetsuppgifterna för revisionsbyråerna är därför inte enbart traditionell 

revision utan de arbetar över hela det ekonomiska fältet och paketlösningar är vanliga. 

Vad Bertilsson uppgav ligger i linje med vad Svanström (2008) uttalat, eftersom små 

bolag har ett behov av resurskomplettering. Det innebär att byråerna fyller på med den 

kompetens som saknas i bolaget. Beroende på vilket bolag det gäller så anlitas 

revisionsbyrån för olika typer av tjänster. Revisor Danielsson nämner att exempelvis 

mindre bolag vill ha hjälp med redovisning och revision ur ett ”plånboksperspektiv”. 

Klienter från större bolag vill däremot ofta ha hjälp med mer bokföringstekniska frågor 

som är mycket mer avancerade och innehåller fler dimensioner. Det föreligger därmed 

skillnader i vilken typ av tjänst som bolagen efterfrågar. Ytterligare en skillnad mellan 

bolagen är att stora bolag träffas av strängare byråjävsregler och kan inte anlita 

revisionsbyråer för hjälp med både redovisning och revision. Däremot kan ett större 

bolag fortfarande anlita revisionsbyrån för rådgivning i olika frågor, exempelvis 

skattefrågor, frågor vid uppköp eller försäljning. Revisor Eriksson och Göransson har 

vissa klienter som enbart anlitar dem för hjälp med att upprätta deklarationer.  

 

4.2.3 Gränsdragningen mellan revisionsrådgivning och fristående rådgivning  

Revisionsbyråerna utför olika tjänster åt sina klienter. Vilka tjänster som de utför har 

betydelse beroende på om tjänsterna hör till revisionsverksamhet eller inte. Vad som 

avses med revisionsverksamhet har en betydelse för vilka olika tjänster som 

revisionsbyrån erbjuder, eftersom verksamheten ska organiseras så att revisorns 

objektivitet, opartiskhet och självständighet säkerställs (Moberg 2006, se avsnitt 3.1.2). 
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Inom ramen för revisionsuppdraget kan en revisor lämna revisionsrådgivning. Det 

saknas dock en klar definition av vad revisionsrådgivning är. Enligt FARs vägledning 

för analysmodellen (2011) avser revisionsrådgivningen den rådgivning som har ett nära 

samband med granskningen. Det innebär att det motsatsvis kan tolkas att fristående 

rådgivning är all rådgivning som inte sker i samband med granskningen. Revisionen är 

inte ett uppdrag som sker en gång om året utan granskningen ska ske löpande. En fråga 

som kan uppstå vid revisionsrådgivning är var gränsen går mellan revisionsrådgivning 

och fristående rådgivning?  

 

Revisor Fredriksson nämnde att det kan vara svårt att se vad som utgör 

revisionsrådgivning och vad som är fristående rådgivning i vissa fall. Han gav ett 

exempel på vad som kan vara ett fristående rådgivningsuppdrag. Exemplet handlade om 

när han hjälper en klient vid en förhandling om uppköp av ett företag. I dessa fall 

fungerar han enbart som rådgivare men tar inte ställning till några värden, eftersom ett 

ställningstagande skulle kunna göra att en jävssituation uppstår. Ett annat exempel på 

vad som är revisionsrådgivning är om det har blivit fel i redovisningen och att felet 

uppmärksammas vid revisionen. Som revisor kan Fredriksson se till att rättning sker, 

eftersom det är en del av revisionsrådgivningen. Fredrikssons senare exempel om vad 

som är revisionsrådgivning är intressant att diskutera. Om revisorn uppmärksammar att 

det föreligger flera felaktigheter i redovisningen i revisionen och om samtliga fel rättas 

till genom revisionsrådgivning (vilket revisorn delvis är skyldig till för att kunna lämna 

en ren revisionsberättelse). Föreligger det någon skillnad jämfört med om revisorn hade 

givit fristående rådgivning under hela året, vilket inte hade varit revisionsrådgivning? 

Om vi exempelvis tänker oss att felen i redovisningen är omfattande och revisorn ger 

råd om hur dessa ska rättas till under revisionen när felen upptäcktes. Klienten rättar till 

felen som revisorn påpekar och revisionen fortsätter. Rättelserna kommer därmed att få 

ett datum i bokföringen att verifikationen är upprättad efter att revisionen startat. Det 

kan därmed medföra att det ser ut som att revisorn har utfört grundbokföringen, men i 

själva verket avsåg hans handlande revisionsrådgivning. Var gränsen går för 

revisionsrådgivning och fristående rådgivning är därmed inte helt klar. 

 

Revisor Danielsson anser också att det är svårt att särskilja fristående rådgivning och 

revisionsrådgivning. Ett exempel är när större bolag ber om råd gällande nya regler och 

bokföring och revisorn ger konsultation i frågan. Exemplet som Danielsson gav är enligt 
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min bedömning att ses som fristående rådgivning, eftersom den inte har ett direkt 

samband med granskningen. Samtidigt kan frågan uppstå om självgranskning (se avsnitt 

3.2.3.1) då revisorn har givit ett råd i en bokföringsfråga om rådet han eller hon lämnade 

sedan kommer att ingå i det material som han eller hon ska granska. Frågan kommer 

dock att diskuteras senare (se avsnitt 4.3.4). Revisor Eriksson gav ett exempel med 

rådgivning vid årsbokslut. I dessa fall kan det vara svårt att särskilja revisionsrådgivning 

och fristående rådgivning. Revisor Arvidsson anser att klienten alltid måste ha ett första 

utkast till en årsredovisning. Det är således en svår gräns att se vad som är fristående 

rådgivning och vad som är revisionsrådgivning i samband med exempelvis upprättande 

av en årsredovisning. Ta ett exempel när bolaget har en årsredovisning men att felen i 

den är omfattande, vilket innebär att revisorns rättelser medför att den i stort sätt görs 

om helt. Är råden som han eller hon lämnar revisionsrådgivning eller fristående 

rådgivning? Det spelar en roll vilken kategori som rådgivningen hör till, eftersom den 

ena sorten är en lagstadgad skyldighet för revisorn och den andra är frivillig. Den 

fristående rådgivningen kan även leda till olika jävssituationer exempelvis otillåten 

självgranskning, vilket inte revisionsrådgivningen gör.  

 

Enligt revisorerna är fristående rådgivning till nytta för företag oavsett storlek. Ett 

mindre bolag kan behöva hjälp med redovisningen för att det ska kunna ägna sig åt sin 

verksamhet som vanligtvis är det som bolaget är duktig på. Ett mindre bolag saknar 

kanske den ekonomiska kompetens som behövs samt att bolaget inte har råd att anställa 

en ekonom på heltid. Revisor Bertilsson anser att det är viktigt att bolaget fokuserar på 

sin verksamhet och överlåter exempelvis ekonomin om kunskaper saknas för detta. Det 

kan exempelvis medföra att bolaget får hjälp att hitta alternativa lösningar som 

exempelvis att ta en utdelning istället för full lön i bolaget. Enligt Svanström (2008) kan 

kombiuppdragen leda till kostnadsfördelar dels för företaget, dels för revisionsbyrån (se 

avsnitt 3.1.3). För revisionsbyrån innebär ett kombiuppdrag att byrån får större 

kännedom om bolaget som den ska granska om den även har ett redovisningsuppdrag. I 

det här avseendet tycks verkligheten inte vara såsom Svanström (2008) beskriver. 

Revisor Carlsson, Danielsson och Göransson ansåg att även om revisionsbyrån har ett 

konsultuppdrag är det viktigt att revisorn bildar sig en egen uppfattning om bolaget. Det 

innebär i sin tur att revisorerna inte använder all den kunskap som finns om bolaget, 

inom byrån, på grund av konsultuppdraget. Större bolag kan enligt revisorerna behöva 

ha hjälp med svårare frågor som rör mer komplexa regelverk. Frågor som rör mer 
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komplexa regelverk kräver ofta en expert men även om bolaget har en 

ekonomiavdelning så kan viss kunskap behöva kompletteras. Ur bolagets perspektiv blir 

det billigare att anlita en revisionsbyrå än att ha den specifika expertkunskapen inom 

bolaget och därmed fyller byrån även en nytta för stora bolag.  

 

4.3 Revisorn 
4.3.1 Revisorns oberoende och kompetens 

FAR (2006), Carrington (2010) och Catasús m.fl. (2013) anger att revisionen finns till 

för aktieägarna men att även andra intressenter kan ha intresse av informationen (se 

avsnitt 3.1.1). Revisor Göransson poängterade att revisionen sker på uppdrag av 

aktieägarna medan konsultation (exempelvis gällande redovisning) sker på uppdrag av 

styrelsen och bolagsledningen. Enligt Göransson är det viktigt att se skillnaden, 

eftersom de är olika uppdragsgivare. Svaret som sådant är intressant ur flera aspekter, 

eftersom det ger upphov till andra frågeställningar. Som revisor Göransson anger så 

utförs revisionen på uppdrag av aktieägarna och det motsvarar teorin om revisorn som 

övervakare (se bland annat Carrington 2010 avsnitt 3.1.1) av aktieägarnas intresse. Som 

Diamant (2004) påpekar är det vanligt att vem som blir revisor bestäms genom en 

offertgivning, vilket innebär att bolagsstämman och därigenom aktieägarna har en 

begränsad bestämmanderätt i vem som utses till revisor (se avsnitt 3.2.1). Enligt 

Diamant (2004) har bolagsledningen en avgörande röst vid valet om vem som faktiskt 

utses till revisor i bolaget. I praktiken kan det därmed diskuteras om revisionen utförs i 

aktieägarens intresse eller om den utförs i bolagsledningens intresse. Bolagsledningen 

har dock ett intresse av att revisionen utförs korrekt, det är vanligtvis revisionen som 

ligger till grund för om styrelsen får ansvarsfrihet eller inte. En följdfråga på det ovan 

nämnda är därmed om revisorn faktiskt ses som oberoende om aktieägarna har en 

begränsad bestämmanderätt när revisorn ska utses? I det här fallet bör 

oberoenderegleringen som finns inskriven i lagen slå till för att säkerställa att revisionen 

sker på oberoende grunder och förhindra de situationer när oberoendet kan hotas. Andra 

frågeställningar som finns är gällande externa parter som har intresse av att en revision 

sker. Om revisorn i praktiken har utsetts av bolagsledningen och även den som ger 

rådgivning eller utför redovisningstjänster utses av bolagsledningen kan det medföra att 

tilltron till revisionen som sådan minskar? Tilltron till revisionen som sådan skulle 

kunna minskas, eftersom revisorn inte kan ses som en oberoende part till bolaget. Om 

revisorn inte ses som oberoende faller även det samtliga revisorer i studien påpekade, att 
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revisionen kan användas som en kvalitetsstämpel eftersom den utförs av en oberoende 

extern part.  

 

Revisorns oberoende är av vikt för att revisorns bestyrkande är värdefullt enligt 

revisorerna som intervjuades. Även Carrington (2010) anser att revisorns bestyrkande är 

värdefullt på grund av att han eller hon är en oberoende part (se avsnitt 3.2.1). En 

slutsats som kan dras av det är att revisorns oberoende är centralt inom revisionen, såväl 

för revisorerna själva som för externa parter. Diamant (2004) talar om att 

oberoenderegleringen har två huvudsakliga syften dels att säkerställa att revisionen har 

en hög kvalitet och inte påverkas av externa parter, dels att säkerställa investerares 

förtroende för redovisningen (se avsnitt 3.2.2). Investerares förtroende för revisionen är 

tätt sammankopplad med om revisionen har en hög kvalitet. Om kvaliteten på 

revisionen är hög blir den troligen bättre och därmed gynnar det även exempelvis 

investerare. Om ett bolag ska säljas anser Bertilsson att det i princip alltid krävs en 

revision av bolaget för att kunna få det sålt. Revisionen ger en kvalitetsstämpel på 

bolaget vid försäljningen genom att visa att det har skett en granskning. Utifrån 

intervjuerna kan slutsatsen dras att revisorns oberoende även värdesätts i praktiken av 

branschen och genomsyrar dess utövare.  

 

Revisorns kompetens är något som revisorerna nämner i intervjuerna och som de anser 

är av vikt för att revisionen ska kunna användas som en kvalitetsstämpel. Revisorns 

kompetens är avgörande för om revisionen är bra eller inte, vilket är en faktor som hör 

till revisorn som person. Om revisorn inte har den kompetens som behövs blir 

revisionen sämre jämfört med om revisionen utförs av en revisor med hög kompetens. 

Enligt Church m.fl. (2015) så är revisionskvalitén beroende på sannolikheten för att 

revisorn rapportera om felaktigheter. Även Svanström (2008) anser att revisorns 

förmåga att hitta fel i redovisningen har dels att göra med revisorns kompetens, dels 

vilken benägenhet revisorn har att rapportera om felaktigheter (se avsnitt 3.2.1). 

Revisorns kompetens säkerställs delvis genom de krav som uppställs för att revisorn ska 

få ut sin auktorisation. För att en revisor ska bli godkänd eller auktoriserad ska vissa 

krav som Revisorsnämnden ställer vara uppfyllda. Revisorsnämnden är 

tillsynsmyndighet över revisorer (godkända och auktoriserade) och revisionsbyråer och 

ska se till att aktörerna följer de lagar och regler som finns. Revisionsnämnden har 

därmed en stor del i att revisionen ska kunna användas som en kvalitetsstämpel, 



  

 

44 

eftersom nämnden ska se till att alla aktörer i branschen följer de ”spelregeler” som 

finns.  

 

Enligt Moberg (2006) är ett av de grundläggande syftena med revision att förbättra 

redovisningens kvalitet och öka dess tillförlitlighet. Ett sätt att öka redovisningens 

kvalitet och tillförlitlighet är att bokföringen är upprättad av kompetent personal. Som 

flera av revisorerna nämner beror deras tilltro mycket på vilken kompetens 

redovisningskonsulten har och inte vem det är. Svanström (2008) nämner att det 

avgörande för att en revisor ska rapportera om felaktigheter har att göra med revisorns 

kompetens och oberoende till revisionsklienten (se avsnitt 3.2.1). I de fall som klienten 

anlitar revisionsbyrån för kombiuppdrag kan någon på revisionsbyrån ha hjälpt klienten 

med att upprätta bokföringen. Om revisorn ställer en hög tilltro till en kollegas arbete 

när byrån har ett kombiuppdrag skulle det kunna medföra att revisorn i samma 

utsträckning inte rapporterar om felaktigheter eller upptäcker dem på grund av att 

revisionen inte sker lika grundligt. I sådana fall blir inte revisorn oberoende i 

förhållande till sin klient på grund av att revisorns kollegor varit med och hjälpt till med 

redovisningen. Det innebär i sådana fall att ett av de syften som Moberg (2006) nämner 

inte uppfylls, eftersom revisionen inte kommer att förbättra redovisningens kvalitet eller 

öka dess tillförlitlighet.  

 

Samtliga revisorer säger att de inte sätter större tilltro till en redovisning enbart för att 

en kollega varit inblandad och behjälplig vid upprättandet av den. Revisor Göransson 

nämner att det kanske sker omedvetet men han sätter inte större tilltro till redovisningen 

medvetet enbart för att en kollega varit inblandad i den. Revisor Arvidsson nämner att 

han i vissa fall sätter större tilltro till sina kollegors arbete, men det beror främst på att 

han vet vilken kompetens som hans kollegor har. Likaså nämner Arvidsson att han 

ställer högre tilltro om någon som arbetar på de fyra stora revisionsbyråerna varit 

inblandade, eftersom dessa byråer har mer system och processer för att säkerställa 

kvalitet och kompetens. Revisorna Bertilsson, Carlsson och Eriksson är inne på ett 

liknande spår att det är vem som varit inblandad som spelar roll snarare än var personen 

arbetar. Revisor Bertilsson anser att hon generellt sätter högre tilltro till dem som hon 

har en god relation till och vet att personen har en viss kunskap och kompetens. 

Samtidigt nämner hon att hon även vet att hennes kollegor är kvalitetskontrollerade 

genom byråns rutiner, vilket säkerställer deras kunskap jämfört med en extern 
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redovisningskonsult. Revisor Fredriksson anser att det är enklare att arbeta mot bolag 

med duktiga redovisningskonsulter än de som har en lite sämre redovisningskonsulter. 

Vad revisor Fredriksson anser är inget konstigt i sig. Om redovisningskonsulten gör 

flera fel som rättas till i revisionen medför det på sikt att redovisningskonsultens 

kompetens höjs alternativt att klienten anlitar en duktigare redovisningskonsult. Revisor 

Danielsson nämner att han som revisor alltid har ett intresse av att bokföringen är 

korrekt. Som revisor har han ett ansvar och det spelar därmed inte någon roll vem som 

har upprättat den. Även Carlsson uppger att han har en skeptisk inställning till 

redovisningen trots att han sätter en högre tilltro om han vet vem som har upprättat 

bokföringen. Quadackers m.fl. (2014) anger att det finns två sätt att se på revisorns 

proffesionella skeptism. Dessa är att revisorn är neutral eller visar presumtiv tvivel till 

det som bolagsledningen har gjort. Carlssons förhållningssätt talar för att han har en viss 

tvivel till den redovisning som visas, även om han för den saken skull inte utgår ifrån att 

klienten har gjort fel. Carlsson och Danielssons inställning till redovisning som är 

upprättad av deras kollegor påvisar enligt min mening ett ställningstagande om att vara 

en oberoende part som revisor. Det medför i sin tur att revisionen görs på samma sätt 

oavsett klient. Revisorernas förhållningssätt är därmed utifrån den professionella 

skeptism som Quadacker m.fl (2014) beskriver.  

 

Slutsatser som kan dras av vad revisorerna anger är att det avgörande för vilken tilltro 

som ges till redovisningen har delvis med vem som upprättat den. Det avgörande är 

vilken kompetens som personen har men samtidigt framgår det i intervjuerna att 

revisorerna är väl medvetna om vilket ansvar de har och granskningen sker på samma 

sätt oavsett vem som upprättat redovisningen. Det kan dock påpekas att granskningen 

troligen blir hårdare om revisorn upptäcker flertalet fel i den, men det gäller oavsett vem 

som har upprättat bokföringen. Flera fel har att göra med kompetensen hos 

redovisningskonsulten, om det inte är så att redovisningskonsulten medvetet försöker 

fuska med redovisningen (se även avsnitt 4.2.1).  

 

4.3.2 Faktiskt och synligt oberoende  

Revisor Göransson anser att det är viktigt att skilja på det faktiska och det synbara 

oberoendet. Det faktiska och synbara oberoendet (se avsnitt 3.2.2) har diskuterats av 

Svanström (2008) och Diamant (2004). Som Svanström (2008) och Diamant (2004) 

nämner så är det svårt att mäta det faktiska oberoendet, eftersom det är subjektivt mätt 
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av revisorn och det synliga oberoendet är hur externa parter uppfattar revisorn. Revisorn 

kan i vissa fall anse att han eller hon är oberoende men samtidigt kan en extern part anse 

att revisorns oberoende kan ifrågasättas. Revisor Göransson gav ett exempel på ett fall 

där revisorns oberoende kunde ifrågasättas. Exemplet handlar om det synliga 

oberoendet. Anta att revisorn deltar på en tillställning i egenskap av privatperson hos en 

styrelseordförande i ett bolag där han eller hon är revisor. I betraktarens ögon kan 

revisorn framstå som beroende till klienten. Göranssson tog även upp paralleller mellan 

revisorer i publika bolag och revisorer i mycket små bolag. Enligt Göransson behöver 

revisorer i små bolag inte vara lika strikta i vad de deltar på eller inte jämfört med 

revisorer i publika bolag. Det kan vara så att om revisorn deltar som privatperson på 

tillställningar som är arrangerade av bolag där han eller hon är revisor, oavsett storleken 

på bolaget, så kan oberoendet ifrågasättas ur en jävssituation, exempelvis vänskap (se 

avsnitt 3.2.3.3). I dessa fall kan revisorns synliga oberoende ifrågasättas oavsett 

bolagets storlek. Något som talar för Göranssons ståndpunkt är att det ställs högre krav 

på revisorer i stora och publika bolag jämfört med mindre bolag. Exempelvis så får 

aldrig någon inom samma revisionsbyrå vara behjälplig med redovisningen om samma 

revisionsbyrå har revisionsuppdraget i ett större bolag. Det är en skillnad mot mindre 

bolag där regeln innebär att den som hjälper till med redovisningen inte får vara direkt 

underställd revisorn. Utifrån den regleringen skulle en analogisk tolkning kunna göras 

att det även ställs högre krav på det synliga oberoendet hos en revisor i ett stort eller 

publikt bolag än vad som är fallet i ett mindre bolag. Samtidigt så finns regleringen om 

revisorns oberoende för att säkerställa att revisorn är en oberoende part för externa 

parter, oavsett storleken på bolaget. Det synliga oberoendet kan därmed alltid 

ifrågasättas oavsett storlek på klientens bolag, eftersom oberoendet mäts i betraktarens 

ögon.  

 

Revisor Fredriksson anser att det finns vissa gränsfall när revisorns oberoende kan 

diskuteras under ett pågående uppdrag. Han nämner ett exempel när klientens ekonom 

blir sjuk och revisionsbyrån går in och hjälper till med den löpande redovisningen. I 

dessa fall kan revisorns oberoende diskuteras. Det kan ske både utifrån det faktiska och 

det synliga oberoendet. Som Diamant (2004) nämner kan en extern part anse att 

revisorn gör för mycket och därmed inte är oberoende. Revisor Fredriksson nämner att i 

dessa fall är byrån noga med att klienten har attesterat allt i förväg och att inga 

utbetalningar sker. En slutsats av det Fredriksson anger är att i dessa fall säkerställer 
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revisorn sitt oberoende genom att inte göra några utbetalningar och att kunden får 

attestera allt i förväg. Vid en extern kvalitetsgranskning kan revisorn därmed anses som 

oberoende i förhållande till sin klient. Som ovan nämnts kan det synliga oberoendet 

ifrågasättas men däremot inte det faktiska oberoendet. Det synliga oberoendet kan också 

säkerställas genom exempelvis en extern kvalitetsgranskning.  

 

4.3.3 Hot mot oberoendet 

Svanström (2008) nämner att prövningen av revisorns oberoende ska ske dels i 

förhållande till klienten, dels i förhållande till de personer som har ett inflytande över 

material som ingår i revisionen (se avsnitt 3.2.3). I situationer när revisionsbyråer har 

kombiuppdrag från klienter och biträder dem med redovisningen och utför revisionen 

behöver revisorn pröva sitt oberoende i förhållande till sina kollegor. Revisorna 

Bertilsson och Fredriksson anser att den vanligaste situationen när revisorns oberoende 

kan hotas är vid vänskapssituationer. En vänskapssituation föreligger enligt Moberg 

(2006) (se avsnitt 3.2.3.3) när revisorn och klienten har en nära personlig relation. När 

det gäller vänskap kan det vara svårt att dra en gräns. Exempelvis nämner revisorerna 

Bertilsson, Carlsson och Eriksson att revisorn kan ha samma klient under flera år. Det 

finns vissa regler för större bolag om revisorsrotation men den regeln gäller inte för 

mindre bolag. Det innebär att revisorer i mindre bolag som haft samma klient under en 

längre tid kan riskera att hamna på gränsen till att vara jävig, eftersom oberoendet kan 

ifrågasättas på grund av att en vänskapssituation kan ha uppstått. På byrån där 

Bertilsson arbetar löses problemen vanligtvis med rotation av revisor inom byrån i dessa 

fall. Tepalagul och Ling (2015) (se avsnitt 3.2.3.3) anser att det finns två olika synsätt 

angående hur länge som en klient haft samma revisor. Å ena sidan kan det leda till 

förbättra revisionskvalitet, men å andra sidan kan det leda till försämrad 

revisionkvalitet. Vad som går att urtolka av vad revisorerna Carlsson och Eriksson anser 

talar snarare för att revisionskvalitén kan försämras, eftersom revisorn inte längre är 

oberoende i förhållande till klienten på grund av att samarbetet varat för länge. Enligt 

revisor Bertilsson kan dock ett längre förhållande till klienten vara fördelaktigt för 

revisionen, eftersom revisorn kan klientens verksamhet. Det krävs därför inte att en ny 

revisor ska sätta sig in i hur verksamheten fungerar. Det Bertilsson anger är därmed 

snarare att revisionskvalitén förbättras i ett samarbete som varat länge. Det råder således 

delade meningar om längden som revisorn haft en klient påverkar uppdraget negativt 

eller positivt.  
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Revisor Fredriksson nämner även byråjävet som ett hot mot oberoendet. Han anser att 

det kan förekomma om revisionsbyrån har kombiuppdrag och gör för mycket av 

grundbokföringen (se mer i avsnitt 4.4). I dessa fall kan byrån inte ha kvar 

revisionsuppdraget. En annan situation som kan hota revisorns oberoende är enligt 

revisorerna Bertilsson och Eriksson om revisionsbyrån har stora uppdrag från en och 

samma klient som motsvarar större delen av revisionsbyråns intäkter. Revisor Bertilsson 

nämner även om arvodet från konsultationsuppdrag är stort i förhållande till 

revisionsarvodet. Diamant (2004) nämner att revisorns arvode kan ha en negativ effekt 

på revisorns oberoende (se avsnitt 3.2.3.4). Om revisionsbyrån är ekonomisk beroende 

av en specifik klient på grund av flera stora uppdrag innebär det en risk för att revisorn 

kanske inte vill påtala fel och brister på grund av att byrån eller revisorn riskerar att 

förlora klienten. I dessa fall föreligger stora risker för att revisorn inte är oberoende. Om 

en revisionsbyrå förlorar en viktig klient som svarar för stora delar av deras intäkter 

påverkar det byrån negativt i flera avseenden. Ur den synvinkeln blir därmed revisorn 

och revisionsbyrån i ett beroendeförhållande till klienten och kan därför troligen inte 

anses vara oberoende.  

 

Självgranskningen (se avsnitt 3.2.3.1) är ett hot mot oberoendet och enligt Moberg 

(2006) ska därmed alltid en prövning ske mot analysmodellen. Självgranskning är det 

hot som revisor Bertilsson anser är näst vanligast. Hotet uppstår exempelvis om revisorn 

har gjort mer än vad som är tillåtet. Enligt Bertilsson var det dock vanligare för flera år 

sedan än vad det är idag, eftersom regleringen har skärpts kring vad en revisor får göra. 

Något som kan diskuteras vid självgranskning är om det är en kollega som lämnat råd 

om bokföringen och att rådet ingår i det underlag som revisorn ska granska. Å ena sidan 

blir det självgranskning inom byrån men samtidigt kan det troligen inte betraktas som 

otillåten självgranskning, eftersom det är tillåtet att göra organisatoriska uppdelningar 

hos revisionsbyråer avseende olika uppdrag. Enligt ABL (2005) får inte någon som är 

direkt underställd revisorn vara med och upprätta grundbokföringen. När en person är 

direkt underställd revisorn så ingår den i samma revisionsteam som revisorn. Av de svar 

som erhölls från revisorerna så är de väl medvetna om vad som behöver ske för att inte 

frågan om självgranskning och byråjäv ska kunna uppstå. Exempelvis anger samtliga 

revisorer att det är klienten som ska klassificera sina fakturor och liknande själv före 

någon på revisionsbyrån kan bokföra dem i ett bokföringssystem. Likaså anger 
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revisorerna Arvidsson, Bertilsson och Danielsson att den som sköter redovisningen 

aldrig ingår i samma revisionsteam som revisorn ingår i. Slutsatser som kan dras av 

detta är att revisionsbyråerna är medvetna om hur organisationen ska se ut och vad som 

byrån behöver göra för att situationer med byråjäv inte ska kunna uppstå.  

 

Frågan är dock om det som Diamant (2004) anger inte stämmer? Diamant (2004) anger 

att mindre och medelstora bolag har större behov av resurskomplettering (se även 4.2.2) 

än vad riktigt stora bolag har (se avsnitt 3.1.1). Det beror bland annat på att dessa bolag 

vanligtvis inte har någon egen ekonom eller ekonomiavdelning. Om dessa bolag har ett 

större behov av resurskomplettering innebär det att dessa bolag inte har den kunskap 

som krävs för att klassificera sina poster till bokföringen? Å ena sidan anger flera 

revisorer att för att kunna sköta bokföringen åt klienten behöver klienten själv ha 

klassificerat alla poster som ska bokföras för att annars kan inte byrån inneha både 

redovisnings- och revisionsuppdraget. Å andra sidan påtalar flera av revisorerna att 

klienter i exempelvis små bolag ska fokusera på att sköta det som de är bra på, nämligen 

sin verksamhet. Det är därmed inte självklart att samtliga klienter i små bolag har den 

kunskap som krävs för att kunna klassificera sina poster i bokföringen själv. 

Revisorerna Eriksson, Fredriksson och Göransson anger att de har ett nätverk dit de 

hänvisar klienter som behöver hjälp med grundbokföringen. Revisorerna Arvidsson, 

Bertilsson, Carlsson och Danielsson anger att byråerna där de arbetar har löst problemet 

organisatoriskt genom att redovisningskonsulten aldrig ingår i samma revisionsteam 

som revisorn. Det går att göra hos stora byråer men är troligen svårare att göra hos 

någon av de mindre byråerna, eftersom dessa inte har lika många revisorer att tillgå.  

 

4.4 Byråjäv 

4.4.1 Prövning enligt analysmodellen  

Revisor Danielsson nämnde under intervjun att det är viktigt att skilja på om en revisor 

är jävig eller om revisionsbyrån är jävig. Om en revisor är jävig kan han eller hon inte 

vara revisor i bolaget längre (Carrington 2010 se avsnitt 3.2.3) men det betyder att 

någon annan som arbetar på byrån kan vara revisor i bolaget. Det innebär exempelvis att 

om revisorn är jävig kan uppdraget roteras inom byrån till en annan revisor. 

Analysmodellen prövar om revisorn är oberoende. Samtidigt som revisorn gör sin 

prövning avseende sitt eget oberoende omfattas även delar av att pröva så att byrån inte 

är jävig. Enligt Svensson m.fl. (2012) så är det viktigt att samma personer inte är 
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inblandade i exempelvis redovisningsuppdrag som revisionsuppdrag (se avsnitt 3.3.1). 

Det ligger i linje med vad revisor Danielsson påtalat med att en revisor kan vara jävig 

men byrån kan fortfarande ha kvar revisionsuppdraget. Om det däremot föreligger 

byråjäv kan ingen på byrån företräda klienten i andra uppdrag om byrån har revisionen, 

eftersom byrån är bortjävad. Revisionsbyrån kan i dessa fall endast ha en sorts uppdrag 

hos klienten. Det är därför av vikt att skilja på om revisorn är jävig eller om 

revisionsbyrån är jävig.  

 

Samtliga revisorer nämner att de gör prövning enligt analysmodellen dels vid nya 

uppdrag för nya klienter, dels nya uppdrag för befintliga klienter, dels årligen. Revisor 

Bertilsson nämnde även att prövningen kan ske vid behov om det är något som 

uppkommer under ett pågående uppdrag som gör att en prövning behöver ske. Enligt 

revisorerna fyller modellen inget mer syfte än att visa att de är oberoende som revisorer. 

Revisor Bertilsson anser dock att analysmodellen fyller ytterligare en funktion. Det är 

att genom prövningen så uppdaterar hon sin bild av klienten, exempelvis gällande 

nyckeltal och om klienten förekommit i media och i sådana fall i vilka sammanhang. 

Revisor Arvidsson anser att modellen ger en trygghet för honom personligen, eftersom 

han vet att han klarar en intern och extern granskning efter att han har uppfyllt kraven i 

modellen. Enligt Diamant (2004) ska prövningen ske kontinuerligt (se avsnitt 3.3.3). 

Vad som är kontinuerligt kan diskuteras. Samtliga revisorer nämnde att prövningen görs 

vid slutet av räkenskapsåret. Revisor Bertilsson nämnde att prövningen även sker vid 

behov. Om prövningen endast sker vid slutet av räkenskapsåret skulle det kunna betyda 

att prövningen inte sker kontinuerligt. Däremot om fler revisorer än Bertilsson gör 

prövningen vid behov talar det för att prövningen sker kontinuerligt. Samtidigt nämnde 

revisor Eriksson att analysmodellen alltid finns med hos honom, för att säkerställa hans 

oberoende. Bertilsson och Eriksson är de revisorer som har varit auktoriserad kortast 

tid, vilket skulle kunna vara så att det är mer självklart för dem att nämna det än vad 

som är fallet för revisorer som varit auktoriserade under en längre tid. Något som talar 

för att det är mer självklart att Bertilsson och Eriksson nämner det är att desto längre tid 

en person har arbetat som auktoriserad revisor desto mer av hans eller hennes agerande 

blir ett automatiserat och invant beteende. Det medför att revisorn inte tänker på dessa 

frågor dagligen men säkerligen görs prövningen omedvetet. Något som talar för den 

slutsatsen är att revisor Fredriksson nämnde att analysmodellen alltid finns med i 

bakhuvudet även om han inte gör prövningen dagligen. Det talar för att fler revisorer 
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gör prövningen kontinuerligt. Det är endast själva dokumentationen av analysmodellen 

som sker vid slutet av året.  

 

Flera av revisorerna nämnde även att prövningen av nya klienter och nya uppdrag sker 

relativt hårt. Prövningen görs strängt och ingående, eftersom om en ny klient eller ett 

nytt uppdrag klarar prövningen så uppstår sällan saker under vägen som kan påverka 

revisorns oberoende. Diamant (2004) talar om att i det första steget av prövningen av 

revisorns oberoende ska omständigheter identifieras som kan göra att revisorn 

presumeras avsäga sig uppdraget (se avsnitt 3.3.3.1). Det är utifrån hans förklaringen 

inte konstigt att revisorn gör en tuff prövning före uppdraget ska antas. Som revisor 

Fredriksson nämnde är det i flera fall bättre att tacka nej till ett uppdrag före det 

påbörjas än att upptäcka att oberoendet kan ifrågasättas under tidens gång. Revisor 

Bertilsson anser att det hela tiden uppstår frågor om jävssituationer gällande stora bolag, 

vilket gör att situationen hela tiden förändras. Det är därmed en skillnad mot vad de 

andra revisorerna uppger. En skillnad kan dock vara att de andra revisorerna talar om 

mindre bolag. Det som kan tala för att prövningen sällan ändras som revisorerna anger 

under uppdragets gång är att prövningen sker strikt och att alla ställningstagande som 

revisorn gör dokumenteras noggrant. Det innebär att revisorn i ett tidigt stadie tar 

ställning till olika situationer som skulle kunna uppstå och identifierar potentiella hot 

mot oberoendet. Vidare anger FARs vägledning för analysmodellen (2011) att i det 

andra steget ska de hot som kan skada oberoendet elimineras. Samtliga intervjuade 

revisorer har varit i branschen under flera år, vilket innebär att de har en annan 

erfarenhet än vad exempelvis en ny revisor har. En erfaren revisor skulle exempelvis 

kunna förebygga att oberoendet hotas, eftersom han eller hon har regelverket med sig på 

ett annat sätt än vad en ny revisor har. Johansson (2005) nämner exempelvis att 

revisorns agerande i ett enskilt uppdrag beror på hans eller hennes erfarenhet, omdöme 

och integritet (se avsnitt 3.3.3). Det var även vad revisor Fredriksson uttalade att som 

revisor har han alltid med sig oberoendeprövningen i bakhuvudet även om han inte 

uttalat gör prövningen dagligen. Vad revisor Fredriksson uttalade är något som stärks av 

vad Johansson (2005) anger. En slutsats som kan dras är att med erfarenhet kommer 

även säkerhet i agerande samtidigt som det krävs att samtliga parter är ödmjuka inför 

sina kunskaper. Ytterligare en aspekt som kan beaktas i sammanhanget är exempelvis 

att i de stora revisionsbyråerna sker prövningen i ett datasystem (se mer nedan), vilket 

troligen gör det enklare att förebygga att oberoendet hotas. Exempelvis så svarade 
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revisor Arvidsson att det läggs upp en prövning för revisionen och en för andra uppdrag 

som ska antas. Det medför att de andra uppdragen prövas mot revisionsuppdraget.  

 

Far (2011) nämner att prövningen av revisorns oberoende sker i tre steg. Revisorerna 

har lite olika tillvägagångssätt för hur prövningen görs och i följande avsnitt delas de in 

i två grupper beroende på om revisorn arbetar vid en stor eller en mindre revisionsbyrå. 

Jag kommer först att behandla revisorerna som arbetar vid större byråer och därefter 

behandlas revisorerna som arbetar vid de mindre revisionsbyråerna.  

 

Revisor Arvidsson gör prövningen av sitt oberoende i ett formaliserat system. I systemet 

läggs revisionsuppdraget upp som en nummerserie. Om revisionsbyrån även har andra 

uppdrag från klienten så läggs dessa upp som en separat nummerserie. Revisor 

Arvidsson gör därefter sin prövning av om han är oberoende och uppfyller kraven. När 

Arvidsson har godkänt sin prövning skickas prövningen vidare till en annan person som 

gör om prövningen och först när den andra personen godkänner prövningen kan 

uppdraget antas. Prövningen sker därmed enligt fyra ögons princip. När prövningen 

görs sker även en kontroll mot en internationell databas för att säkerställa att byrån inte 

har intressen i klienten som gör att byrån blir bortjävad. Revisor Bertilsson gör också 

sin prövning i en databas. Prövningen sker i olika steg och dessa är uppbyggda enligt 

kraven som ställs i lagen. När den görs ska uppgifter om klienten, vilka tjänster som 

tillhandahålls och liknande fyllas i. Efter att klienten blivit upplagd i databasen sker en 

sökning automatiskt mot en internationell och en nationell databas. Om byrån har 

intressen i klienten internationell så får alla som utför någon tjänst i byrån åt klienten en 

träff på klienten. För vissa klienter, exempelvis börsbolag sker även årliga 

extrakontroller. Revisor Carlsson gör sin prövning mycket noga och dokumenterar vilka 

frågor som tagits ställning till samt vilka tjänster som ska utföras åt klienten. Om 

klienten vill ha hjälp med ytterligare en tjänst sker en ny prövning avseende det nya 

uppdraget och om det kan antas. Prövningen av den nya tjänsten sker mot de tjänster 

som byrån redan utför åt klienten. Prövningen sker i en mall som revisionsbyrån har 

som uppdateras kontinuerligt. Om det föreligger en situation med en svårare bedömning 

av om revisorn är oberoende eller inte så har byrån interna experter som gör prövningen 

åt revisorn. Prövningen av revisorns oberoende görs lite olika beroende på om klienten 

är en internationell, nationell eller enbart lokal klient. När revisor Danielsson gör sin 

prövning sker den dels i ett exceldokument, dels i ett revisionsprogram. 
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Exceldokumentet kan bifogas till revisionsprogrammet. Prövningen sker enligt 

formaliserade processer och efter att Danielsson har avslutat sin prövning görs en 

”conflict check” dels internationellt, dels nationellt. För mindre bolag sker ingen 

”conflict check” internationellt när Danielsson vet att klienten endast finns i Sverige. 

Revisorna Arvidsson, Bertilsson, Carlsson och Danielsson gör sina prövningar i 

formaliserade system. Det innebär att prövningen sker i databaser som förenklar 

prövningen för revisorn, eftersom systemen innehåller system och processer för 

prövningen.  

 

Revisorna Eriksson och Fredriksson gör båda prövningen enligt analysmodellen enligt 

den mall som Nordstedt har. Prövningen sker av den revisor som är ansvarig för 

klienten och revisorn gör prövningen för samtliga personer som utför något uppdrag åt 

klienten på revisionsbyrån oavsett om de tillhör hans revisionsteam eller inte. Enligt 

Moberg (2006) är det revisorn som gör prövningen för de som tillhör samma 

revisionsgrupp som revisorn (se avsnitt 3.3.3). I det här fallet omfattar revisor Erikssons 

prövning även dem som inte ingår i hans revisionsgrupp. Troligen gör revisor Eriksson 

prövningen av samtliga inblandade personer i klienten för att säkerställa att byråjäv inte 

uppstår. Revisor Göransson använder sig av prövning enligt FARs mall för 

analysmodellen (se bilaga B). Dokumentationen sker i mallen och görs för nya och 

befintliga uppdrag.  

 

Det föreligger skillnader i hur prövningen görs för revisorer om de arbetar på en stor 

eller en mindre revisionsbyrå. I sak är prövningen densamma men skillnaden är var 

prövningen görs. Revisorerna som arbetar på någon av de större byråerna gör 

prövningen i formaliserade datasystem där systemet i sig även gör en prövning 

nationellt och i vissa fall internationellt. För revisorerna som arbetar på de mindre 

byråerna så behöver revisorerna ha mer kontroll själva över vad prövningen görs mot. 

Det talar för det arbetssättet som revisor Eriksson arbetar efter, att han gör prövningen 

för samtliga som är inblandad i klienten på revisionsbyrån. Samtidigt så kan det vara 

enklare för en revisor på en mindre byrå att se om det föreligger en jävssituation, 

eftersom den revisorn arbetar närmare sina kollegor jämfört med en revisor på en av de 

större byråerna. Revisorerna på stora revisionsbyråer kan omöjligt ha kontroll över om 

byrån har ett intresse i en klient internationellt, därför krävs det även andra system för 

prövningen än om revisionsbyrån endast har ett tiotal medarbetare.  
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Något annat som skiljer sig åt mellan revisionsbyråer av olika storlek är att hos de större 

byråerna sker mer omfattande prövningar genom att flera personer är inblandade i 

prövningen. Det som dock kan nämnas är att endast revisor Arvidsson som arbetar vid 

en av de större byråerna nämner att samtliga prövningar görs av två personer. Revisor 

Bertilsson nämner dock att om fler är inblandade i klienten så får alla inblandade parter 

på byrån en träff på klienten när ett nytt uppdrag läggs upp. Revisorna Carlsson och 

Danielsson lämnar främst iväg prövningen för kontroll vid större bolag eller svåra 

frågor som avser ett gränsfall för om oberoende föreligger. En mindre revisionsbyrå kan 

inte ha samma omfattande prövningssystem med interna experter som gör prövningarna 

som en stor revisionsbyrå kan ha. Det beror på att en mindre byrå sällan har samma 

ekonomiska resurser som någon av de stora revisionsbyråerna har. Nämnvärt är dock att 

flera av revisorerna anser att de svåraste frågorna om oberoende uppkommer gällande 

stora bolag och inte gällande klienter från små bolag. Det talar dock för att prövningar 

behöver ske mer frekvent än en gång per år för exempelvis större bolag. Revisorna 

Eriksson, Fredriksson och Göransson arbetar främst mot mindre bolag, därav behöver 

de inte heller ha samma processer, även om det skulle underlätta för dem, som större 

byråer behöver ha för att hantera internationella klienter.  

 

Revisorerna lägger stor tilltro till prövningen enligt analysmodellen. Prövningen ska 

göras för att säkerställa deras oberoende och om revisorn uppfyllde kraven i 

revisorslagen var det något som jag upplevde att revisorerna kände trygghet i. 

Oberoendeprövning som sker i ett system, som hos de större byråerna, kan pröva på ett 

annat sätt än vad som sker exempelvis hos de mindre byråerna. Ett datasystem som tar 

hänsyn till fler parametrar går inte att jämföra med ett mindre system hos exempelvis de 

mindre byråerna. Stora revisionsbyråer har helt andra ekonomiska förutsättningar för att 

skapa konkurrenskraftiga datasystem. Likaså hade en av de stora byråerna ett system 

där oberoendeprövningen sker enligt fyra ögons princip. Även den principen gör att 

oberoendeprövningen kvalitetssäkras på ett annat sätt jämfört med om enbart en person 

gör prövningen. Som FAR anger i sin vägledning för analysmodellen (2011) är det 

därmed enklare för större revisionsbyråer att göra en kvalitetssäkring genom interna 

åtgärder. På byrån där revisor Bertilsson arbetar sker årliga kvalitetskontroller där olika 

revisorer och vissa uppdrag väljs ut. Det gör att olika situationer som skulle kunna hota 

revisorns och byråns oberoende kan fångas upp. Revisor Fredriksson och revisor 
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Göransson angav att revisionsbyråerna där de arbetar är medlemmar i ett 

revisionsnätverk. I nätverket som Fredrikssons revisionsbyrå var med i valdes några av 

revisorns uppdrag ut som sedan kontrollerades av en annan revisor från en annan byrå. 

Revisionsbyrån hade således löst sin kvalitetsgranskning på det sätt som FAR föreslår i 

sin vägledning för analysmodellen (2011), nämligen att mindre byråer går ihop för 

kvalitetssäkring. Mindre byråer behöver därmed nätverka med exempelvis andra 

revisionsbyråer för att kunna kvalitetssäkra på samma sätt som någon av de stora 

byråerna kan göra internt.  

 

4.4.2 När uppstår byråjäv? 

Under intervjun diskuterades även i vilka situationer byråjäv kan uppstå. Enligt 

revisorna Carlsson och Göransson uppstår frågan om byråjäv per definition direkt när 

en revisionsbyrå har både konsultuppdrag och revisionsuppdrag från samma klient. Det 

ligger i linje med vad regeringen uttalade (prop. 2005/06:97) men det betyder dock inte 

att byråjäv föreligger (se avsnitt 3.3.1). Så kallade kombiuppdrag ger alltid upphov till 

frågan om byråjäv (Svensson m.fl. 2012), vilket även Bertilsson anser eftersom om 

stora bolag vill anlita revisionsbyrån för mer än en tjänst uppstår alltid frågan om 

konsultation kan ske. Enligt revisorna Arvidsson och Fredriksson finns det klara 

riktlinjer över vad byråer får hjälpa till med hos klienten för att byråjäv inte ska uppstå. 

Exempelvis finns restriktioner för större bolag. Revisorna Arvidsson, Fredriksson och 

Göransson nämner att det är viktigt att klienten alltid har ett första utkast och att det är 

klienten som ska klassificerar sina fakturor. Det viktiga är, enligt revisorerna, att se till 

vad konsultationen behandlar, om det innefattar grundbokföring eller rådgivning för hur 

vissa poster ska bokföras. Enligt Moberg (2006) får inte personer anställda vid samma 

revisionsbyrå som revisorn hjälpa klienten med grundbokföringen. Vad som avses med 

grundbokföring är numera svårt att definiera, eftersom den sällan är skild från 

huvudbokföringen på grund av de tekniker som används (prop. 2005/06:97). Flera av 

revisorerna talade om när mindre bolag behövde hjälp med löpande bokföring. I dessa 

fall uppstår frågan om vad som skiljer löpande bokföring från grundbokföring. 

Skillnaden är hårfin men löpande bokföring behöver inte avse grundbokföring om 

klassificering har skett före bokföringen förs in i systemet. Något som bör beaktas är att 

små bolag kanske inte kan klassificera sina fakturor. Ett litet bolag som vill ha hjälp 

med redovisningen ber ofta om hjälp av exempelvis en revisionsbyrå på grund av att de 

själva inte har kunskapen om redovisning, medan de däremot är duktiga på sin speciella 
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verksamhet. Något som talar för att de inte kan klassificera sina fakturor själva är att 

revisor Bertilsson nämnde att det är bättre att bolaget gör det som det är bra på. I de fall 

som klienten inte kan klassificera sina fakturor själv, hur mycket rådgivning kan ske för 

klientens bokföring utan att det leder till att någon vid revisionsbyrån har upprättat hela 

bokföringen? Syftet med regeln om bokföringsjäv är att förhindra att revisorn får ett 

direkt inflytande över utformningen av materialet som han eller hon sedan ska granska 

(för gränsdragningen mellan revisionsrådgivning och fristående rådgivning se avsnitt 

4.2.3).  

 

Revisorna Bertilsson, Carlsson, Danielsson och Eriksson nämner vikten av att fördela 

uppdragen på rätt personer. Om uppdragen fördelas på rätt sätt så läks presumtionen att 

jäv föreligger, eftersom byråjäv träffar de personer som är direkt underställda revisorn. 

Personer som är direkt underställda revisorn är framförallt revisorns revisionsteam. Det 

innebär i sin tur att motåtgärder som hotar revisorns oberoende kan lösas genom 

organisatoriska läkningar. Det är även något som nämns i FARs vägledning för 

analysmodellen (2011). Det viktiga är enligt revisorerna i studien hur byrån hanterar 

situationen. Enligt Moberg (2006) kan intern uppdelning vara tillämplig vid enkel och 

rutinmässig rådgivning (se avsnitt 3.3.3.1). Frågan är om hjälp med bokföringen eller 

annan konsultation avser enkel och rutinmässig rådgivning? Rutinmässigt blir 

rådgivning om det sker ofta. Frågan om det är enkelt är en annan fråga, Moberg (2006) 

nämner bland annat att interna motåtgärder såsom exempelvis organisatorisk 

uppdelning inte är tillräckligt om fristående rådgivning omfattas av 

granskningsuppdraget (för exempel på gränsdragning mellan fristående rådgivning och 

revisionsrådgivnig se avsnitt 4.2.3). Frågan är dock om det Moberg (2006) anger om 

fristående rådgivning och organisatorisk uppdelning är tillämpligt. Samtliga revisorer 

som deltagit i studien arbetar vid byråer där kombiuppdrag förekommer. Om det 

Moberg (2006) antyder stämmer medför det att samtliga revisionsbyråer träffas av 

byråjävsbestämmelserna och att presumtionen att byråjäv föreligger inte har läkts. 

Enligt intervjuerna så är det vanligaste sättet att lösa problemet med byråjäv att skapa en 

organisatorisk uppdelning av uppdrag. Det innebär att den som ger konsultation 

avseende redovisningen aldrig ingår i revisionsteamet som sedan utför revisionen. 

Exempelvis hör de som arbetar med skatt till organisationen för skatt och revisorerna 

ligger i en annan del av organisationen. Mobergs (2006) uttalande kan även diskuteras 

utifrån lagtextens lydelse. Lagen anger att byråjävsbestämmelserna träffar den som är 
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direkt underställd revisorn. Det innebär att en person som arbetar i samma 

revisionsteam som revisorn träffas av bestämmelsen, däremot är det inte troligt att en 

kollega träffas av bestämmelsen, eftersom den personen sällan är direkt underställd 

revisorn. En annan aspekt som dock kan diskuteras är att det finns olika revisionsteam 

för olika klienter. Det medför att en person kan vara direkt underställd revisorn 

avseende en klient men inte avseende en annan klient. Det är dock inte troligt att 

lagtextens lydelse ska tolkas enligt den meningen utan lagtexten bör tolkas utifrån vad 

som gäller för en specifik klient. I annat fall skulle byråjäv alltid föreligga, eftersom det 

finns fler klienter än det finns revisorer.  

 

4.4.3 Byråjäv under ett pågående uppdrag 

Vid ingången av ett nytt uppdrag görs en prövning av revisorns oberoende. Sedan gör 

revisorn sin prövning igen under ett pågående uppdrag. Av vad som framkommit under 

intervjuerna (se bland annat 4.3.1) så sker prövningen av revisorns oberoende i ett 

pågående uppdrag relativt sent. Det är något som kan tala för att byråjäv skulle kunna 

uppstå under ett pågående uppdrag, eftersom det inte är säkert att prövningen av 

oberoendet görs i rätt tid. Ingen av revisorerna har varit med om att byråjäv har gjort att 

ett uppdrag har behövt avsägas under ett pågående uppdrag. Revisor Bertilsson menar 

dock att byråjäv kan uppstå under ett pågående uppdrag men att det alltid upptäcks i tid 

så att jävssituationen kan upphävas. Revisorna Arvidsson, Carlsson, Danielsson och 

Eriksson nämner att de finns processer som gör att byråjäv aldrig uppstår, eftersom det 

förebyggs. Revisor Arvidsson nämner exempelvis att en förebyggande åtgärd är att 

byrån har en grundprincip att den som är behjälplig vid rådgivning aldrig ingår i 

klientens revisionsteam. Det medför att det blir tydligt var varje medarbetare ingår 

organisatoriskt och därmed föreligger inte byråjäv för revisionsbyrån. Liknande 

uppdelning föreligger på byrån där revisorna Bertilsson, Carlsson och Danielsson 

arbetar. Även revisor Eriksson nämner den organisatoriska uppdelningen. Uppdelningen 

föreligger således även på mindre revisionsbyråer men i dessa fall kan den inte ske på 

samma sätt som vid en stor byrå utan uppdelningen sker organisatoriskt genom att 

personer inte ingår i samma revisionsteam. På några av de större byråerna förekommer 

organisatorisk uppdelning genom att en medarbetare tillhör en viss del av 

organisationen.  
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Revisor Fredriksson talar mycket om kommunikation med sin klient vid eventuella 

frågetecken. Kommunikationen med klienten är något som även revisor Carlsson 

återkommer till. Revisor Danielsson påtalar att han som revisor har en viss 

kommunikation med den som ansvarar för redovisningen åt klienten. Det innebär att 

han får en större kontroll över klientens resultat och utveckling. I Danielssons fall är det 

främst redovisningskonsulterna som har kontakt med klienten, vilket är en skillnad mot 

revisor Eriksson där han främst svarar för kontakten med klienten. I de här fallen talar 

revisorerna om olika processer. Processerna kan i flera fall jämföras med de 

motåtgärder som görs i analysmodellens andra steg (se avsnitt 3.3.3.1). En slutsats som 

kan dras är att en av de vanligaste motåtgärderna för att säkerställa att byråjäv inte 

föreligger är organisatorisk läkning, vilket innebär att uppdragen som revisionsbyrån 

har hos klienten fördelas så att presumtionen att byråjäv föreligger bryts.  

 

Om byråjäv skulle uppstå under ett pågående uppdrag ser samtliga revisorer att det 

egentligen endast finns ett sätt att lösa problematiken på om det inte har upptäckts i tid 

och det är att avgå som revisor. På byrån där revisor Bertilsson arbetar finns en policy 

om att problemet ska lösas på bästa sätt för klienten. Det innebär att i kommunikation 

med klienten behöver något av uppdragen avsägas, vilket innebär att det kan avse 

antingen revision eller konsultation. Det var endast några få revisionsbyråer som hade 

uttalade rutiner för frågan om byråjäv som uppstår under ett pågående uppdrag skulle 

hanteras. De flesta byråer hade rutiner för hur byråjäv förebyggs, exempelvis genom 

organisatorisk uppdelning. Revisor Fredriksson nämnde att det fanns en rutin genom 

deras revisionsnätverk. Byrån där revisor Eriksson arbetar har det inskrivet i en intern 

rutin. Under intervjuerna framkom att flera av revisorerna såg frågan som ett icke 

existerande problem mycket på grund av att det finns processer som förebygger att 

frågan skulle kunna uppstå. Analysmodellen spelar en stor roll, eftersom det är genom 

den som revisorerna prövar sitt oberoende. Det är troligen något som talar för att några 

fastlagda rutiner inte finns. Revisorna Carlsson, Danielsson, Eriksson och Göransson 

nämnde även att det läggs mycket ansvar på dem som revisorer att se till att frågan inte 

uppstår. Av vad som framkom så är det intressant att rutiner för hur byråjäv ska 

hanteras finns skrivna hos de mindre byråerna. Hos de större byråerna finns inget 

skrivet, av vad som framkom i intervjuerna, men samtidigt ska revisorerna se till så att 

det löses på bästa sätt för klienten. Samtidigt kan det diskuteras att revisorer som arbetar 

på någon av de större byråerna har andra förutsättningar för att pröva sitt och byråns 
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oberoende. Ett sätt att hantera ett problem med att byråjäv eventuellt har uppstått är att 

göra en prövning enligt analysmodellen. Stora byråers prövningar sker i dataprogram 

som har en helt annan dimension jämfört med vad som finns hos de mindre byråerna. 

Det är troligen en bidragande faktor till varför skrivna rutinerna återfinns hos de mindre 

byråerna och inte hos de större byråerna.  

 

Byråjäv under pågående uppdrag kan delas in dels för klienter i stora bolag, dels för 

klienter i mindre bolag. Om revisorns klient är ett större bolag träffas den av en 

strängare bestämmelse om byråjäv (EtikU 6 Byråjäv 2015). Det skulle kunna vara så att 

revisionsbyråns klient växer under ett pågående uppdrag och blir ett stort bolag och 

därmed träffas av de strängare reglerna. Om bolaget växer och blir ett stort bolag enligt 

lagens mening behöver bolaget uppfylla kriterierna under de två senaste räkenskapsåren 

(ABL 2005). Det innebär att det finns en viss tidsrymd för revisionsbyrån att handskas 

med problemet. Tidsaspekten är något som revisor Danielsson nämnde i sin intervju. 

Enligt Danielsson så syns det relativt tidigt att bolaget håller på att växa och därför kan 

en dialog föras tidigt med klienten om hur lösning ska ske om revisionsbyrån både har 

redovisnings- och revisionsuppdrag. Den vanligaste lösningen på sikt är att byrån 

behåller revisionen och att bolaget anställer en egen ekonom. Det brukar vara den 

lösningen som är mest kostnadseffektivt för klienten. Revisorna Eriksson, Fredriksson 

och Göransson arbetar vid byråer som ingår i nätverk dit de kan hänvisa klienter som 

behöver hjälp om de själva inte kan ha både redovisnings- och revisionsuppdrag åt 

klienten. Det gäller främst om klienten vill ha hjälp med grundbokföringen. Revisor 

Carlsson nämnde att det ställs höga krav på klienten vid kombiuppdrag. Vid byrån där 

Carlsson arbetar ställs krav på att klienten ska attestera och godkänna verifikationer före 

någon bokföring sker. Genom att klienten attesterar i förväg så kan det jämföras med en 

annan sorts motåtgärd för att bryta presumtionen att byråjäv föreligger. Det kan dock 

ställas en fråga om klienten har attesterat i förväg, innan själva bokföringen görs. Är det 

klienten som själv har upprättat verifikationen till bokföringen genom sin attest eller är 

det redovisningskonsulten? Svaret är inte självklart, men något som samtidigt ska 

beaktas är att riktigt små bolag troligen inte har speciellt stor kunskap om bokföring och 

om hur poster ska klassificeras. Det finns troligen vissa fall när kombiuppdrag finns hos 

revisionsbyråerna där även grundbokföring utförs men att det inte sker på pappret, 

eftersom klienten har attesterat i förväg.   
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5 Slutsats och förslag på framtida forskning 
I följande kapitel presenteras studiens slutsats. Slutsatsen besvarar den frågeställning 

som ställdes i avsnitt 1.2. Kapitlet avslutas med förslag på framtida forskning inom 

området.  

 

5.1 Slutsats 

Syftet med studien var att utröna hur revisorer arbetar för att säkerställa sitt oberoende 

och hur de agerar i de situationer när tveksamheter finns om byråjäv föreligger. För att 

besvara de frågeställningar som ställts i studien och uppnå studiens syfte har intervjuer 

skett med sju revisorer på sju olika revisionsbyråer. Revisorerna arbetar på både stora 

och små revisionsbyråer.  

 

Regleringen kring revisorns oberoende är omdiskuterad. Revisorns oberoende är något 

som ofta nämns i litteratur, media samt av revisorer själva. Omständigheten att revisorn 

är en extern och oberoende part är något som gör hans eller hennes bestyrkande 

värdefullt för externa intressenter som vill använda sig av de finansiella rapporterna i 

olika sammanhang. Intressenter som använder sig av revisionen kan vara potentiella 

investerare, kreditgivare, aktieägare, leverantörer med flera. Numera arbetar dock inte 

revisionsbyråer enbart med revision utan de har breddat sitt utbud av tjänster. 

Revisionsbyråer erbjuder förutom revision även tjänster inom skatt, redovisning och 

annan rådgivning. Byråerna kan därför ha klienter som anlitar dem för flera olika sorters 

uppdrag. Om en klient anlitar en revisionsbyrå för mer än ett uppdrag kallas det för 

kombiuppdrag. I de fall när byrån har kombiuppdrag åt en och samma klient uppstår 

frågor kring revisorns oberoende men även om byråns oberoende.  

 

Ett kombiuppdrag innebär att revisionsbyrån anlitas för flera olika uppdrag åt en klient. 

Det kan ha både för- och nackdelar för såväl revisionsbyrån som för klienten. För byrån 

är det av vikt att revisorn fortfarande är oberoende i revisionsuppdraget, vilket innebär 

att han eller hon inte kan anlitas för alla former av rådgivning till klienten. 

Revisionsbyrån behöver även den vara oberoende gentemot klienten för att kunna utföra 

samtliga uppdrag åt kunden. Revisorn kan dock ge en viss form av rådgivning till 

klienten. Han eller hon kan dels ge revisionsrådgivning, dels fristående rådgivning. Vid 

en första anblick kan det tyckas sakna betydelse till vilken sort rådgivningen hänför sig 

till, men det är av avgörande betydelse för revisorn. Revisionsrådgivning är all den 
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rådgivning som har ett direkt samband med revisionen och revisorn har en lagstadgad 

skyldighet att lämna dessa råd. Det kan exempelvis vara korrigering av felaktigt 

bokförda poster i bokföringen som upptäcks i revisionen. Revisionsrådgivning är 

därmed aldrig ett hot mot revisorns oberoende. Fristående rådgivning däremot har inget 

samband med revisionen och det medför att den alltid ska prövas mot revisorns 

oberoende. I dessa fall måste han eller hon arbeta för att säkerställa sitt oberoende och i 

flera fall agera för att det inte ska föreligga en situation där byråjäv föreligger. Det 

medför att viss fristående rådgivning som revisorn ger kan vara i strid med revisorns 

oberoende och kan leda till att revisorn blir jävig. Ett exempel kan vara om revisorn 

lämnar ett råd om hur en post ska bokföras och att det har en avgörande påverkan på 

klientens resultat. Rådet som revisorn lämnar kommer sedan att ingå i revisionen, vilket 

kan medföra att revisorn gör en självgranskning. I exemplet är revisorn jävig men även 

byrån är jävig i fallet, eftersom revisorn har lämnat ett råd som ingår i det underlag som 

han eller hon själv ska granska.  

 

Frågan är då hur dessa fall hanteras av revisorer för att de ska säkerställa sitt oberoende. 

Genom studien har det framkommit att det inte är helt klart vad som är 

revisionsrådgivning och vad som är fristående rådgivning. I studien framkom att en 

generell uppfattning är att det är en svår gräns avseende vilken sorts rådgivning som 

sker. Även i litteraturen saknas en klar gräns mellan vad som är revisionsrådgivning och 

vad som är fristående rådgivning. Det beror främst på att det saknas en klar definition 

om vad som är fristående rådgivning. Det är dock av vikt att revisorn tar ställning till 

om rådgivningen kan ske eller inte och till vilken sort den är hänförlig till.  

 

Ett sätt för revisorn att säkerställa sitt oberoende är att han eller hon aldrig tar ställning 

till några värden vid rådgivningen. Det kan exempelvis vara om revisorn ska vara 

rådgivare när klienten ska köpa ett bolag. Om revisorn i dessa fall aldrig tar ställning till 

några värden eller aldrig tar betalt utifrån vilket pris som sätts på bolaget kan revisorn 

fortfarande generellt anses oberoende. Ett annat exempel är om klienten vill ha hjälp 

med hur en post ska bokföras. Revisorn kan i dessa fall antingen säga (1) gör såhär (2) 

gör si eller så (3) du har dessa alternativ och konsekvenserna är följande. I fall (1) kan 

revisorn i princip aldrig anses vara oberoende. Revisorn har lämnat ett råd om hur 

klienten ska göra och klienten följer det. Det innebär att det är revisorn som har 

”bestämt” hur posten ska bokföras, på grund av att det avser en post i bokföringen så 
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kommer den sedan att ingå i det underlag som revisorn ska granska. I fall (2) så ges 

alternativ till klienten. Revisorn talar dock inte om några konsekvenser av utfallen vilket 

innebär att klienten själv får välja. I det här fallet kan revisorns oberoende diskuteras, 

det är inte säkert att revisorn anses som jävig i fallet, eftersom klienten själv har fått ta 

ställning till en viss del. Fall (3) är det som flera av revisorerna nämnde och därmed 

generellt kan anses som vanligast. I rådgivningen har revisorn angivit hur klienten kan 

göra och även vilka konsekvenser de olika valen får. Klienten får sedan själv ta ställning 

till vilket av alternativen som är bäst för deras bolag. Slutsatsen är att revisorn kan anses 

oberoende, eftersom han eller hon inte tagit ett slutgiltig ställningstagande åt klienten. I 

dessa fall föreligger inte heller något byråjäv, eftersom klienten själv har tagit ställning 

och bestämt vad som ska ske.  

 

Det är inte enbart revisorn som lämnar rådgivning till sin klient. Fristående rådgivning 

kan även ske till klienten från andra personer som arbetar på revisionsbyrån. Det är 

vanligt förekommande vid kombiuppdrag åt en klient. Exempelvis kan mindre bolag 

behöva hjälp med redovisning och bokföring. I de fall som revisionsbyrån hjälper 

klienten med redovisningen så får ingen på revisionsbyrån hjälpa till med 

grundbokföring om byrån även ska ha revisionsuppdraget. Stora bolag (se avsnitt 3.3.1 

för definition av stort bolag) får aldrig anlita samma revisionsbyrå för hjälp med 

redovisningen som revisionen. Om revisorn hjälper till med grundbokföring är han eller 

hon jävig och får inte vara revisor i bolaget. Vad som avses med grundbokföring är 

dock inte helt klart. I studien har det framkommit att om en klient vill ha hjälp med 

bokföringen måste klienten själv ha klassificerat sina fakturor som ska bokföras. 

Generellt kan sägas att genom att klienten själv klassificerar sina fakturor och att det 

inte sker av någon på revisionsbyrån så säkerställs byråns oberoende. På grund av att 

byrån är oberoende kan även revisionsuppdraget behållas. En fråga som uppstår som 

delvis har med oberoendet att göra är om alla klienter själva kan klassificera alla poster 

som ska bokföras. Ta till exempel ett litet bolag som är väldigt duktig på sin 

verksamhet. Det är inte helt säkert att bolaget även har de kunskaper som krävs inom 

ekonomi för att sköta sin bokföring. Generellt så framkom att revisorerna i studien anser 

att klienterna ska fokusera på sin verksamhet och göra det som de är bra på och överlåta 

den ekonomiska redovisningen till revisionsbyrån för att den kan sköta det bättre. En 

slutsats som kan dras av det är att samtliga klienter troligen inte själva kan klassificera 

alla poster som ska bokföras. I praktiken kanske det inte är klienten som klassificerar 
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sina fakturor utan det är någon på revisionsbyrån som gör det. Klienten får dock 

attestera allt som ska bokföras, vilket innebär att klienten är ansvarig utåt men i 

praktiken är det inte klienten som har upprättat bokföringen. Attesten från klienten ska 

ske före bokföringen. I annat fall är attesten upprättad i efterhand och i sådana fall kan 

inte revisorn eller byrån anses oberoende. Revisorns och byråns oberoende kan i dessa 

fall diskuteras. Revisorns och byråns oberoende är säkerställt på pappret men i 

praktiken är det inte säkert att de egentligen anses som oberoende utan att en viss form 

av självgranskning föreligger. För att revisorn och revisionsbyrån ska kunna säkerställa 

sitt oberoende ställs alltid högre krav på de klienter som har kombiuppdrag hos byrån. 

Exempelvis måste de attestera mera för att säkerställa att ansvaret läggs på dem. På så 

vis har revisorerna och byråerna ryggen fri för att deras oberoende ska vara säkerställt.  

 

Vid situationer med kombiuppdrag så kan det vara så att revisorn ska granska råd som 

en kollega har givit till klienten. I sin granskning ser revisorn alltid om någon annan på 

byrån har varit inblandad i klienten genom exempelvis bokföringen med redovisning 

över inköpta konsulttjänster. I dessa fall får revisorn granska vad hans eller hennes 

kollega har gjort. Ett antagande skulle i dessa fall kunna vara att revisorn inte gör 

samma granskning som om en extern part har varit behjälplig till klienten. I sådana fall 

skulle revisorns oberoende kunna diskuteras, eftersom revisorn delvis är beroende i 

förhållande till klienten för att en mildare bedömning görs enbart för att en kollega har 

givit råd till kunden. Revisorerna i studien gör dock inte någon skillnad på vem som har 

varit behjälplig med exempelvis redovisningen. Avgörande är vilken kompetens som 

den som har givit råd eller liknande har. En slutsats som kan dras är att revisorn gör 

samma bedömningar oavsett vem som har upprättat redovisningen utifrån den 

kompetens som redovisningskonsulten har. I revisionen görs samma stickprov för 

samtliga klienter oavsett om det är en så kallad helkund eller kund som enbart har 

revision. Det innebär att revisorn inte använder all den kunskap som finns om klienten 

på grund av rådgivningsuppdrag vid revisionen. Det talar lite mot vad som framgår av 

litteraturen nämligen att det finns flera kostnadsfördelar för byråer med kombiuppdrag. 

Generellt så säkerställer revisorn sitt oberoende genom att alltid bilda sig en egen 

uppfattning om klienten oavsett om byrån varit behjälplig med rådgivning till kunden.  

 

För att se om revisorn är oberoende görs en prövning enligt analysmodellen. Prövningen 

sker dels för revisorn, dels för alla personer som är inblandade i arbetet med klienten. 
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Det medför att revisorn även gör prövningen för sina kollegor som arbetar på uppdrag 

av klienten. Hos mindre byråer är det revisorn som gör prövningen för alla som arbetar 

åt klienten. Hos större byråer görs prövningen av den som lägger upp ett nytt uppdrag 

och det nya uppdraget prövas mot de befintliga uppdragen för klienten. En annan 

skillnad mellan små och stora byråer är att hos stora byråer sker prövningen via 

datasystem. Det innebär att det finns mer utformade och avancerade processer för att 

säkerställa oberoendet för såväl revisorn som revisionsbyrån hos stora byråer. 

Prövningen enligt analysmodellen av nya uppdrag görs noggrant för att säkerställa att 

uppdraget kan antas. Det medför att ställning tas till flera av frågorna som kan medföra 

jäv före uppdraget antas. En slutsats är att revisorerna således arbetar mycket 

förebyggande för att undvika att revisorns eller byråns oberoende kan ifrågasättas. Det 

förebyggande arbetet sker vid prövningen enligt analysmodellen före ett nytt uppdrag 

antas.  

 

Frågan om byråjäv uppstår alltid när en revisionsbyrå anlitas för kombiuppdrag från en 

klient. Det som är viktigt för byrån är att den ställer sig frågan om samtliga uppdrag kan 

utföras och att byrån fortfarande anses som oberoende. På revisionsbyråer där 

kombiuppdrag föreligger finns en fördelning av uppdragen. Det innebär att den som 

ingår i samma revisionsteam som revisorn inte får anlitas för fristående 

rådgivningsuppdrag till samma klient, vilket innebär att det finns en viss form av 

organisatorisk uppdelning. Det föreligger dock skillnader mellan stora och små byråer. 

På de stora byråerna så är organisationen uppdelad så att den som arbetar med revision 

hör till den delen av organisationen och den som arbetar med redovisning hör till den 

delen. På mindre byråer går dock inte samma uppdelning att göra organisatoriskt, 

eftersom de är mindre. Istället sker en form av organisatorisk uppdelning genom att den 

som arbetar med klientens redovisning inte ingår i revisionsteamet för klienten. 

Uppdrag som revisionsbyråer har fördelas därmed mellan olika personer för att revisorn 

och byrån fortfarande ska kunna anses oberoende.  

 

Mindre revisionsbyråer har inte samma möjligheter som stora revisionsbyråer att göra 

en intern kvalitetsgranskning. En stor revisionsbyrå har processer som prövar revisorns 

oberoende och vid tveksamma fall så finns även interna experter som ska ta ställning till 

om revisorn anses oberoende i sin prövning. En intern kvalitetsgranskning av 

revisorerna är ett sätt för byråerna att säkerställa att deras revisorer är oberoende. 
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Arbetet sker därmed på byrånivå för att säkerställa att revisorerna gör korrekta 

bedömningar när de prövar sitt oberoende. För mindre byråer är det inte lika enkelt att 

göra en intern kvalitetsgranskning, eftersom det finns för få revisorer på byrån. Ett sätt 

för revisorerna att säkerställa sina oberoenden är att de ingår i revisionsnätverk där 

revisorer från olika byråer gör prövningar av varandras uppdrag och om revisorn kan 

anses oberoende. Arbetet med revisorns oberoende med kvalitetsgranskningar sker 

därmed även hos mindre byråer. Syftet med att kvalitetsgranska vad revisorn gör är att 

säkerställa att revisorn har gjort en korrekt bedömning av hans eller hennes oberoende. 

En slutsats av kvalitetsgranskningsarbetet är att det är enklare att säkerställa revisorns 

oberoende på en stor revisionsbyrå, vilket beror på att det har tillgång till andra 

processer än vad mindre byråer har.  

 

I vissa fall föreligger tveksamheter om byråjäv föreligger eller inte, vilka fall som är 

tveksamma om byråjäv föreligger eller inte är beroende av varje enskild situation. I 

studien har frågan ställts hur revisorn agerar i dessa situationer. Det första revisorn gör 

är en prövning av sitt oberoende enligt analysmodellen. Prövningen sker av samtliga 

uppdrag som antas och det innebär att det uppmärksammas om det är något uppdrag 

som inte kan antas på grund av byråjäv. I dessa fall antar byrån inte ett uppdrag om det 

medför jäv för byrån. Byrån och personer som arbetar där har i dessa fall agerat i ett 

förebyggande syfte. De har inte kunnat anta uppdraget på grund av jäv för byrån. Om 

det uppstår frågor under ett pågående uppdrag om byråjäv föreligger eller inte gör 

revisorn i första hand en förnyad prövning av sitt och byråns oberoende enligt 

analysmodellen. Prövningen enligt analysmodellen innebär att revisorn får ta ställning 

till de frågor som föreligger och dokumentera sitt ställningstagande. Vid tveksamma 

och svåra fall tar revisorn vid stora byråer ofta kontakt med en intern expert som får ta 

ställning till om uppdraget kan antas eller behållas. Experten kan i dessa fall hjälpa 

revisorn med bedömningen om revisorn och byrån är oberoende. En slutsats är att 

analysmodellen spelar en avgörande roll i revisorns bedömning av hans eller hennes 

oberoende.  

 

I de fall då byråjäv föreligger eller kommer att uppstå inom en snar framtid agerar 

revisorn genom att kommunicera med klienten. Revisorn kan i flertalet fall se vart 

uppdragen är på väg och därmed även om en situation med byråjäv kommer att uppstå. I 

dessa situationer agerar han eller hon genom att kommunicera med sin klient. 
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Kommunikationen sker utifrån vad som är den bästa lösningen för klienten. Den 

påbörjas tidigt, vilket innebär att det sker direkt när revisorn ser tendenser till att byrån 

snart kommer att hamna i en jävssituation. I dessa fall diskuteras det med klienten vilka 

uppdrag som ska behållas och vilka som ska avsägas och hur klienten ska kunna lösa 

dessa situationer istället. Kommunikationen med klienten sker löpande tills situationen 

är löst så att frågan om byråjäv inte längre föreligger. Diskussionen med klienten 

mynnar vanligtvis ut i att något uppdrag avsägs, vilket beror på hur klienten vill ha det 

genom att kommunikationen påbörjas i ett tidigt skede med klienten så kan problemet 

lösas. Om byråjäv uppmärksammas i ett sent skede som gör att det inte går att rätta till 

så agerar revisorn genom att avgå från sitt uppdrag. I dessa fall är det för sent att avsäga 

sig något annat uppdrag, eftersom om revisionen bibehålls ska revisorn granska de 

andra uppdragen. Det innebär i sin tur att byrån inte är oberoende genom att revisionen 

behålls och andra uppdrag avsägs.  

 

5.2 Förslag på framtida forskning 

Framtida forskning inom ämnet gällande byråjäv är att en studie skulle kunna göras av 

hur stora delar av revisionsbyråernas arvode som kommer från en och samma klient och 

hur stor del av arvodet som är hänförligt till revision respektive konsultation. Studien 

skulle kunna inriktas på större bolag som är klienter till revisionsbyråer och som har 

stora kostnader för revision och konsultation. En annan infallsvinkel som kan göras i 

framtida forskning är att studera hur en relation mellan revisorn och klienten påverkas 

av att klienten haft samma revisor i flera år. Frågor som kan diskuteras är om revisorn 

fortfarande kan anses vara oberoende i förhållande till bolaget eller om han eller hon har 

fått en sådan relation att han eller hon kan anses vara beroende. Frågan berör inte stora 

bolag, eftersom dessa träffas av kravet på revisorsrotation vart sjunde år utan berör 

således mindre bolag.  
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Bilagor 

Bilaga A Flödesschema Analysmodellen  
 

 

Källa: FARs vägledning till analysmodellen 2011 

  



  

 

II 

Bilaga B FARs modell för prövning enligt analysmodellen  

 
  



  

 

III 

Bilaga C Information som skickades ut inför intervjuerna 
Följande information skickades ut till dels studentrepresentanter, dels till revisorer 

direkt före empirin samlades in. När intervjuerna hölls började jag med att återge syftet 

med studien och därefter påbörjades intervjun.  

 

Hej, 

 

Mitt namn är Jennie Johansson och jag studerar företagsekonomi vid Linnéuniversitetet 

i Växjö. Jag håller för närvarande på att skriva min kandidatuppsats och jag har valt att 

titta på bestämmelserna kring byråjäv och revisorers oberoende. 

  

Syftet med studien är att kartlägga hur revisorer arbetar med sitt oberoende i praktiken 

och en studie kommer att göras. I studien kommer såväl stora revisionsbyråer som lite 

mindre byråer att tillfrågas om intervju. Studien ska även utreda hur revisorn agerar i de 

fall när risk för byråjäv finns samt vilka fall som kan vara svårbedömda på grund av 

dess komplexitet. 

  

I studien kommer jag att göra intervjuer med revisorer på olika revisionsbyråer. 

Intervjun beräknas ta ca 30-60 minuter och kan ske per telefon och anpassas givetvis 

efter när ni har tid att genomföra den. Frågorna inför intervjun kommer att skickas ut i 

förväg och svaren kan vara anonyma om så önskas. Efter intervjun kommer en 

sammanställning över de svar jag fått från er att skickas över till er för att ni ska kunna 

läsa igenom svaren så att jag inte har missuppfattat något. 

  

Jag skulle bli tacksam om du har tid att ställa upp på en intervju! Om inte du själv kan 

kanske du vet någon som jag skulle kunna ta kontakt med.  

  

Tack på förhand, 

  

Hälsningar 

  

Jennie Johansson 

Telefon: 070-XXX XX XX 

  



  

 

IV 

Bilaga D Intervjuguide  
Bakgrundsfakta:  

Auktoriserad/godkänd: 

Hur många år har du arbetat som revisor? 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

Allmänna frågor:  

Hur stor andel av revisionsbyrån intäkter kommer från revisionsverksamheten? 

Hur stor andel av revisionsbyråns intäkter kommer från rådgivning som inte har ett nära 

samband med ett revisionsuppdrag? 

Vilka tjänster erbjuder ni era klienter? Kan klienter få paketlösningar? 

Har revisionsbyrån uppdrag där klienten både anlitar er för rådgivning inom exempelvis 

redovisning eller skatt samt för revisionsuppdrag? 

Hur arbetar du med jävssituationer generellt sätt? 

Hur anser du att revisionen kan användas som en kvalitetsstämpel? 

Vilken är den största nyttan med revisionen,  

a). för samhället 

b). för företagare? 

Vilken nytta medför redovisningskonsultation för ett företag? 

 

Revisorns oberoende 

Hur gör du en prövning enligt analysmodellen? Har revisionsbyrån där du arbetar 

upprättat en egen mall för prövningen? 

Hur sker dokumentationen av prövningen? När i tid görs den?  

I vilka situationer anser du att revisorns oberoende kan ifrågasättas? 

Vilka är de vanligaste motåtgärderna för att se till att presumtionen bryts att revisorn 

inte är oberoende? 

Har analysmodellen något mer syfte för dig än att visa att du är oberoende?  

 

Byråjäv 

I vilka situationer kan frågan om byråjäv uppstå? 

Vilka tilläggsuppdrag anser du att byrån kan ha när byrån även har revisionsuppdraget 

för samma klient?  



  

 

V 

Vilka rutiner finns på revisionsbyrån där du arbetar för att säkerställa att byråjäv inte 

föreligger?  

Sätter du en större tilltro till redovisningen om du vet att en kollega till dig varit med 

och upprättat den?  

Anser du att du sätter större tilltro till redovisningen om en kollega har givit råd eller 

liknande till bolaget som ska revideras?  

Finns det några situationer när det är tveksamt om ett uppdrag ska behållas eller antas 

på grund av att byråjäv eventuellt föreligger? 

Vad har revisionsbyrån där du arbetar för rutiner för om byråjäv uppstår under ett 

pågående uppdrag? Hur gör ni för att ”läka” skadan? 

Finns det situationer när du känner dig tvungen att ge konsultation trots att du känner att 

det är risk för att ditt oberoende som revisor påverkas? I vilka situationer kan det 

uppstå? 

 

Övrigt 

Har du något som du vill tillägga som du anser är av vikt och som vi inte tagit upp? 

Har du några övriga frågor?  

  



  

 

VI 

Bilaga E Schematisk bild över revisionsbyråers verksamhet  
 

 

Revisionsverksamhet Annan verksamhet 

verksamhet med ett 
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revis ionsverksamheten 
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