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1 INLEDNING 
 

 

Kapitlet inleds med en bakgrund på uppsatsens ämnesområde som sedan följs av 

en problemdiskussion. Denna ska i sin tur leda fram till uppsatsens syfte och dess 

avgränsningar. Slutligen presenteras uppsatsens metod- och materialval samt 

fortsatta disposition. 

 

 

 

1.1 Bakgrund  
 

”En bransch söker ny struktur” så rubricerar Claes Sjölin sin debattartikel i Balans 

(2003, s. 38-40) där han ifrågasätter revisionsbolagens dåvarande struktur. Sjölin 

undrar huruvida det kan vara lagligt att bedriva konsultverksamhet vid sidan av 

revisionsverksamheten under samma bolagstak? Oberoendedebatten tog fart igen 

efter större amerikanska företagsskandaler som exempelvis Worldcom och Enron 

där revisorer medverkade i den brottslighet som föregick. I båda dessa fall sades 

att revisionsverksamheten fallerat då de involverade revisionsbyråerna vid sidan 

av revisionen även sålt konsulttjänster till företagen.  

 

Idag har revisionsbyråerna minst lika stora intäkter från konsulttjänster som från 

revisionsverksamheten. Det blir vanligare bland byråerna att erbjuda större 

tjänsteutbud för att kunna tillgodose klienten alla behov. Detta kan till viss del 

motivera den kritik som riktas mot revisorerna (Prop. 2000/01:146, s. 39). 

Problemet är att revisorerna upplevs revidera sina egna råd, detta har benämnts 

självgranskningshotet. En sådan situation medför inte att revisionens intressenter 

får ett ökat förtroende för revisorn, snarare motsatt effekt. Sjölin (2003a, s. 38-40) 

tolkar nuvarande lagstiftning som att rådgivning till icke-revisionsklienter skall 

separeras från revisionsverksamheten och istället ses som en sidoverksamhet. 

Revisionsbyråer valde i samband med skandalerna att till viss del avveckla denna 

typ av mångkompetenshus för att lugna Revisorsnämnden (RN) (Sjölin 2003a, s. 

38; Markland 2003a, s. 37).  

 

Att skandaler leder till minskat förtroende för revisorerna påverkar i sin tur 

regleringen som fortlöpande måste förstärkas för att möta de nya krav som ställs. 

Främst kravet som revisorslagen (2001:883, RevL) ställer i 20-21 § på att revisorn 

skall utföra sin granskning opartiskt, självständighet och objektivt. Bestämmelsen 

ger revisionens intressenter ett skydd för att revisorn uppfyller sitt krav på en 

oberoende relation till klienten. Analysmodellen används för att pröva om det 

finns några omständigheter som kan visa på motsatsen. Därför skall revisorn inför 



GRÄNSDRAGNINGSPROBLEMATIKEN I 25 § REVISORSLAGEN 

- 1 INLEDNING - 

 4 

varje uppdrag numera med analysmodellen pröva huruvida det kan finnas 

omständigheter som kan rubba dennes förtroende och i så fall avböja eller avsäga 

sig uppdraget. Tanken är att denna prövning skall skapa ett ökat förtroende bland 

revisionens intressenter. (Prop. 2000/01:146, s. 56ff) 

 

Ett annat perspektiv på oberoendet är det som skyddar klienten från att revisorn 

har några utomstående affärsintressen i klientens intressentkrets, alltså utövar 

sidoverksamhet. Med sidoverksamhet kan avses allt från affärsrättslig rådgivning 

till att bedriva en restaurangverksamhet (Stenberg 2003, s. 49). Revisorns 

möjligheter att utöva sidoverksamhet regleras i 25 § RevL som till skillnad från 

20 §, som har till syfte att skydda intressenterna, istället skyddar revisionsklienten 

från att revisorn utövar sidoverksamhet som är förtroenderubbande för 

fullgörande av dennes uppdrag enligt god revisionssed. 

 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Första januari 2002 infördes en ny revisorslag i Sverige, där lagstiftningen kring 

revisorns oberoende märkbart förändrats (RN 2003, s. 1). Dagens revisorslag är 

till viss del utformad som en ramlagstiftning, vilket framförallt möjliggör att 

revisorsföreningar som FAR SRS kan fylla eventuella tomrum i lagstiftningen 

med rekommendationer och råd. Den blir också flexibel och föränderlig för 

internationella influenser. Lagstiftaren betonar att lagen skall tolkas och förändras 

utifrån internationell utveckling av revisionen (2000/01:146, s. 91). Bestämmelsen 

kring förtroenderubbande sidoverksamhet är utan undantag inkluderad i dessa 

beskrivningar och har då också förändrats. 

 

Den största och mest påverkande förändringen var att lagstiftaren valde att införa 

en legal definition på begreppet revisionsverksamhet. Anledningen var att försöka 

bringa klarhet i vilken typ av verksamhet som en revisor får vara verksam i. Den 

definition som fanns sedan tidigare var betydligt vidare och innefattade även viss 

form av fristående rådgivning till klienten. Istället valde lagstiftaren i nuvarande 

lagstiftning en snävare definition och resterande delar som tidigare ingick får 

numera ingå under lydelsen ”verksamhet med ett naturligt samband till 

revisionsverksamhet”. Faktum kvarstår dock att lösningen inte helt omintetgör 

den ovisshet som tidigare fanns utan tolkningsproblem återstår. (Prop. 

2000/01:146, s. 38ff) 

 

I 25 § RevL, där förtroenderubbande sidoverksamhet regleras skiljer lagstiftaren 

numera på tre typer av verksamhet: revisionsverksamhet, verksamhet med ett 

naturligt samband till revisionsverksamhet och sidoverksamhet. Vilken revisor 
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som är lämplig för att utöva vilken typ av verksamhet utan att denna blir 

förtroenderubbande är däremot en specialkomplikation för den svenska 

lagstiftningen (Markland 2003a, s. 37-38). Att revisionen idag är i behov av 

affärsjuridisk specialistkompetens för att säkra kvaliteten på revisionen är de 

flesta ense om (Sjölin 2003b, s. 43). Revisorn besitter hög kompetens på flera 

områden men frågan är om denna kan utnyttjas utanför revisionsverksamheten 

utan att sidoverksamheten blir förtroenderubbande, här uppstår gränsdragnings-

problem. Det finns idag några verksamheter eller omständigheter som alltid anses 

vara av förtroenderubbande karaktär, hit hör bland annat styrelseuppdrag i 

bankverksamhet (Prop. 2000/01:146, s. 55). 

 

Om en revisor är osäker på huruvida den verksamhet som utövas vid sidan av 

revisionsverksamheten är förtroenderubbande kan denne ansöka om förhands-

besked hos RN. RN gör då en lämplighetsbedömning och meddelar om sidoverk-

samheten är förenlig med 25 § RevL. 

 

Dagens lagstiftning kring revisorns förtroenderubbande sidoverksamhet bjuder 

framförallt på några semantiska tolkningsproblem vilket ytterligare komplicerar 

de redan konstaterade gränsdragningsproblem som finns. Exempelvis finns det 

inte någon klar tolkning över vad som ska innefattas i formuleringen ”verksamhet 

med naturligt samband till revisionsverksamhet”. (Sjölin 2003b, s. 43-44; 2003c, 

s. 44) Propositionen (2000/01:146, s. 55) innehåller på samma sätt tolknings-

svårigheter som exempelvis ”omfattande affärsverksamhet”. Markland (2003b, s. 

37-38) påpekar i debattartikelserien att den återkommande svåraste frågan är att 

dra en rimlig gräns mellan verksamhet med naturligt samband till revisions-

verksamhet och sidoverksamhet. FAR (2002, s. 4) instämmer men tillägger att 

nästa svåra bedömning är att avgöra vilken sidoverksamhet som är förtroende-

rubbande. 

 

 

1.3 Syfte  
 

Syftet med uppsatsen är att utreda några gränsdragningsproblem som återfinns i 

25 § RevL. Jag kommer dels att utreda gränsdragningen mellan verksamhet med 

naturligt samband och sidoverksamhet, dels gränsdragningen mellan tillåten och 

otillåten sidoverksamhet. Fokus kommer främst att ligga på den senare gräns-

dragningsproblematiken.  
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1.4 Avgränsning 
 

RevL är idag inte enda lagen med regler som begränsar revisorns möjligheter att 

utöva sidoverksamhet. I aktiebolagslagen (2005:551) finns exempelvis jävskata-

logen (9:17) som också ställer krav på revisorn, exempelvis äganderätt av aktier 

och anställningsförhållanden. Dessa regler är en självklarhet men inget som denna 

uppsats kommer att diskutera.  

 

 

1.5 Metod och material 
 

I uppsatsen kommer jag att tillämpa traditionell juridisk metod. De rättskällor jag 

kommer att använda är lagar, förarbeten, RN-praxis (och i begränsad utsträckning 

annan praxis) samt doktrin.  

 

 

1.6 Disposition 
 

Nedan presenteras den fortsatta dispositionen för uppsatsen: 

 

2. Revisorsrollen: Kapitlet inleds med en övergripande presentation där 

revisionen sätts i ett samhällsperspektiv. Sedan presenteras och diskuteras 

övergripande revisorns yrkesroll och dennes yrkesutövande. Kapitlet avslutas med 

att tala om det skydd som givits klienten i och med 25 § RevL. 

 

3. Lagstiftning: Kapitlet inleds med att presentera utvecklingen av den 

lagstiftning som är aktuell för uppsatsen. Därefter definieras och klarläggs vad 

som ingår i begreppet revisionsverksamhet. Denna definition diskuteras sedan 

eftersom att begreppet spelar roll för uppsatsens syfte. Avslutningsvis presenteras 

hur definitionen fått inverkan på regleringen kring tillåten och otillåten sido-

verksamhet och kopplingen till analysmodellen. 

 

4. Annan verksamhet än revisionsverksamhet: Kapitlet skall diskutera och 

utreda några gränsdragningsproblem som 25 § RevL innehåller. Kapitlet inleds 

med att rikta fokus på lydelsen naturligt samband och gränsdragningen mot 

sidoverksamhet, detta diskuteras med hjälp av debattens relevanta argument. Med 

denna utgångspunkt återstår den verksamhet som benämns sidoverksamhet. 

Resterande del av kapitlet ämnar att utreda och diskutera gränsdragnings-

problemet mellan tillåten och otillåten sidoverksamhet utifrån framförallt praxis.  
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5. Avslutande diskussion: I detta avslutande kapitel avser jag att systematiskt gå 

igenom diskussionen i föregående kapitel för att försöka dra några slutsatser och 

besvara det syfte som jag ställde upp i inledande kapitel. Kapitlet avslutas med 

kommentarer och reflektioner över uppsatsens innehåll och slutsatser samt att ge 

förslag på ämnen till fortsatta studier.  



GRÄNSDRAGNINGSPROBLEMATIKEN I 25 § REVISORSLAGEN 

- 2 REVISORSROLLEN - 

 8 

2 REVISORSROLLEN 
 

 

Kapitlet inleds med en övergripande presentation där revisionen sätts i ett 

samhällsperspektiv. Sedan presenteras och diskuteras övergripande revisorns 

yrkesroll och dennes yrkesutövande. Kapitlet avslutas med att tala om det skydd 

som givits klienten i och med 25 § RevL. 

 

 

 

2.1 Revisionens roll i samhället  
 

Ur ett samhällsperspektiv skall revisorn fungera som en oberoende och extern 

granskare. Enligt RS 200 p. 2SE är målet med revisionen att revisorn skall göra ett 

uttalande i form av revisionsberättelsen. Detta uttalande grundas på en bedömning 

av företagets finansiella information och förvaltning. Revisionen bottnar i att 

ägarna önskade ökad kontroll av den bolagsförvaltning som styrelse och VD 

genomför.  Genom en extern granskningsåtgärd kan ägarnas behov och krav 

tillgodoses. På senare tid har fler intressenter fattat tycke för revisionen och 

intressentmodellen växer, vilket innebär att revisorerna skall försöka tillgodose 

flera krav än vad som tidigare var grundtanken. (FAR 2006, s. 19f)  

 

Senare tids skandaler har dock medfört att det vuxit fram en större förväntan från 

intressenterna. De flesta har ifrågasatt hur bolag kunnat sätta redovisningsfiffel, 

orimliga bonusprogram och tvivelaktiga affärer i funktion då det funnits en extern 

granskare med full insyn i bolaget. Revisorn har uppfattats som passiv i rådande 

situation. (Johansson 2005, s. 9) Revisorsprofessionen styrs idag av ett regelverk 

som bygger på god revisionssed och i den ingår en effektivitetsplikt (RS 300 p. 2). 

Revisorerna skall inte agera moralisk polis och har inte möjligheter i och med 

effektivitetsplikten att upptäcka och uppmärksamma alla oegentligheter i bolagen. 

Gapet mellan intressenternas förväntan på revisorn och vad revisorn skall 

genomföra med stöd av god revisionssed har benämnts förväntningsgapet. Det har 

funnits lika länge som revisionen i sig och är ett stort problem i dagens läge. 

(Johansson 2005, s. 9) 

 

Det finns idag ett samstämmigt behov av revision och kontroll av bolagen. På så 

sätt kan den finansiella informationen kvalitetssäkras och grunden läggs för ett 

fungerande företagsklimat. Idag sker omfattande förändringar kring revisionen, 

mer komplex lagstiftning, internationell harmonisering och den rör sig från klient- 

till intressentfokuserad. Revisorn som det fjärde bolagsorganet måste likväl andra 
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bolagsorgan hela tiden granskas och debatteras för att på så sätt utvecklas i rätt 

riktning. (Johansson 2005, s. 14ff)  

 

 

2.2 Revisorns yrkesroll 
 

En yrkesrevisor kan inta flera olika roller gentemot företagen. Följande kategorier 

kan urskiljas (FAR 2006, s. 127f; Moberg 2006, s. 38f): 

 Granskare, den klassiska revisorsrollen, vanligast är att revisorn utför den 

lagstadgade revisionsverksamheten vilket innebär granskning av förvalt-

ning och finansiell information.  

 Rådgivare, revisorn besitter stor kompetens på flera affärsrättsliga 

områden och kan i samband med revisionen uppmärksamma omständig-

heter som borde korrigeras (revisionsrådgivning). Företagen kan erbjudas 

utökad rådgivning, så kallad fristående rådgivning som går att rikta både 

till revisionsklienter och till icke-revisionsklienter.  

 Företrädare, revisorn kan på grund av sin kompetens på vissa områden 

biträda företagen i exempelvis juridiska processer.  

Oavsett vilken roll som revisorn intar skall denne vara professionell i sin 

yrkesroll. Revisorn skall framförallt när denne intar rollen som granskare inte 

utöva sådan annan verksamhet som kan rubba förtroende för yrkesutövningen.  

 

En revisor kan också vara verksam utanför sitt yrke, denne kan utöva sido-

verksamhet. Det kan vara allt från hobbyverksamhet till förtroendeuppdrag. 

Uppdragen kan riktas till revisorn exempelvis på grund av den kompetens denne 

besitter, det kan innebära till exempel kassör i golfklubben eller styrelseledamot i 

börsbolag.  Här begränsas dock revisorn av regleringen i 25 § RevL.  

 

 

2.3 Revisorns yrkesutförande 
 

Enligt 25 § RevL får en revisor inte utöva någon sidoverksamhet som kan rubba 

dennes förtroende. Lagen ställer strikta krav på revisorns yrkesutövning för att 

skapa en bild av revisorn som en individ som kan åtnjuta stort förtroende från sina 

klienter och intressenter. Dessa krav ges inte bara i uttryck i lagen utan 

exempelvis också i FAR SRS yrkesetiska regler och svenska RS. Problemet med 

skandaler där revisorer på något sätt hamnar i fokus är att de försämrar det 

förtroende som en gång byggts upp. Revisorns yrkesutövning är ofta uppe för 

debatt, inte minst oberoendefrågan som ständigt debatteras i olika forum. 
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Revisorn är som Johansson (2005, s.9) skriver ”ingen moralisk polis”. Förvänt-

ningsgapet och det faktum att revisorn har en anmälningsplikt vid upptäckt av 

brottslighet inom ramen för bolaget medför dock inte att en sådan skrivelse får 

medhåll hos intressenterna. Enligt RS 300 p. 2 så skall revisionen och arbetet med 

den utföras med effektivitet, vilket medför att revisorn måste utifrån sin 

granskning göra vissa väsentlighetsbedömningar. Dessa bedömningar kopplas till 

de olika revisionsrisker som finns i det aktuella uppdraget (RS 320 p. 2). Bedöm-

ningarna ställer krav på en hög kompetens hos revisorn, inte bara på kunskap om 

företaget (eller klienten) men också stor kunskap på det affärsmässiga området. 

 

Med tanke på dagens internationella harmonisering och komplexa regelutveckling 

av revisionen så kan man konstatera att revisorn agerar i en professionell miljö. 

En av de största uppgifterna för revisorn är att kvalitetssäkra den information som 

företagen lämnar ifrån sig, vilket också ställer höga krav på kompetens men också 

medarbetarresurser. Revisorn likt flera andra yrkeskategorier baserar sina 

bedömningar och ställningstaganden på värderingar. (Johansson s. 14f) Värder-

ingar som formas med tiden utifrån revisorns egna upplevelser. Detta går att knyta 

an till den diskussion som Cassel (1996, s. 122ff) för angående revisorns bristande 

civilkurage. Han påstår att revisorn besitter en viss feghet, likt alla människor i 

samhället, som kommer i uttryck då revisorn agerar återhållsamt i komplicerade 

situationer och använder sig av vaga formuleringar i revisionsberättelsen. Om en 

revisor agerar på detta sätt formas hans revisionsarbete utifrån tidigare 

erfarenheter och uppdrag. För att revisorn skall få förtroende krävs att denne 

vidtar åtgärder när det finns behov. 

 

I 25 § RevL ställer lagstiftaren krav på att den sidoverksamhet som revisorn är 

involverad i inte får vara oförenlig med revisorns ställning som följer av dennes 

behörighet. I propositionen (2000/01:146, s. 55) uttrycker lagstiftaren sig som att 

revisorn inte får vara oseriös eller på något sätt leka med samhällets legala 

spelregler. Kontentan blir att för att inte skada revisorskårens förtroende krävs 

hederlighet både innanför och utanför revisionsverksamheten.   

 

 

2.4 Revisionsklientens skydd 
 

Revisorns granskning utgår från det uppdragsavtal som denne sluter med 

uppdragsgivaren som i kontexten blir revisorsklienten. Revisorn har gentemot sin 

klient en lojalitetsplikt och en avvikelse från denna kan resultera i skadestånds-

skyldighet för revisorn (Diamant 2004, s. 110). Det är alltså viktigt att klienten har 

ett förtroende för sin revisor. Revisionsuppdraget har karaktären av ett förtroende-
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uppdrag, klienten skall kunna känna att revisorn inte har några utomstående eller 

andra intressen för att kunna fullfölja sitt uppdrag. (Cassel 1996, s. 117f)  

 

25 § RevL ger revisionsklienten ett skydd för att revisorn skall stå fri från 

utomstående och andra intressen och därmed utöva sitt yrke enligt de premisser 

som god yrkessed kräver. Bestämmelsen ställer krav på hederlighet från revisorns 

sida. Det är viktigt att revisorn kan utöva sin revisionsverksamhet utan att det 

finns intressen i den klientspecifika information denne delges eller i utgången av 

uppdraget.   

 

I takt med att revisionen förändras kommer även denna reglering att genomgå 

förändringar. Den senaste stora förändringen som genomfördes var införandet av 

ny revisorslag 2002.  
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3 LAGSTIFTNING 
 

 

Kapitlet inleds med att presentera utvecklingen av den lagstiftning som är aktuell 

för uppsatsen. Därefter definieras och klarläggs vad som ingår i begreppet 

revisionsverksamhet. Denna definition diskuteras sedan eftersom att begreppet 

spelar roll för uppsatsens syfte. Avslutningsvis presenteras hur definitionen fått 

inverkan på regleringen kring tillåten och otillåten sidoverksamhet och 

kopplingen till analysmodellen. 

 

 

 

3.1 Utvecklingen av lagstiftningen 
 

En stor förändring som inträffade i och med införandet av RevL var att 

lagstiftaren valde att skjuta in en definition på begreppet revisionsverksamhet i 

lagtexten. Begreppet hade en central roll redan i Lag (1995:528) om revisorer 

(1995 års RevL) där lagstiftaren istället lät utvecklingen av definitionen ske i 

samband med praxis. Tillsynspraxis baserades i sin tur på en gammal definition av 

Auktorisationsutredningen. Denna definition var vidsträckt och inbegrep betydligt 

fler områden än rådande definition, som tillexempel rådgivning inom områdena 

skatt, organisation och redovisning. (Prop. 2000/01:146, s. 38f) Det cirkulerade 

även andra definitioner i doktrin och branschpraxis (Diamant 2004, s. 146). 

 

Definitionsutvecklingen genom praxis skedde dock inte på det sätt som 

lagstiftaren önskade och istället utvecklades ett oklart läge för hur begreppet 

skulle definieras. Detta medförde inte bara problem för revisorn utan också för 

RN som skulle avgöra tillsynsärenden. (Prop. 2000/01:146, s. 38) Med tanke på 

dagens mångkompetenshus som revisionsbyråerna bygger upp kan en definition 

förtydliga vad som kan bedrivas som revisionsverksamhet.  

 

 

3.2 Definitionen på revisionsverksamhet 
 

Revisionsverksamhet definieras enligt 2 § p. 7 RevL: 

 

a) verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk information 

som följer av författning, bolagsordning, stadgar eller avtal och som utmynnar i en 

rapport eller någon annan handling som är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även 

för någon annan än uppdragsgivaren samt, 

b) rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskning enligt a.  
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Med tanke på den regleringsteknik som används i RevL uppställer definitionen 

och övrig lagstiftning de yttersta ramarna för vilken verksamhet som en revisor får 

ägna sig åt i sin revisionsverksamhet. Eftersom 1995 års RevL inte innehöll någon 

tydlig definition blir denna legala definition ett sätt att förstärka lagstiftningen då 

den förtydligar rättsläget.  

 

När lagstiftaren valde att definiera begreppet valde de att utgå från revisorns 

kärnverksamhet, alltså olika slag av granskning. De valde också att utgå från den 

funktion som begreppet har i lagstiftningen. Utifrån ett samhällsperspektiv såg 

lagstiftaren behov av att begreppet skulle inbegripa sådan verksamhet som av 

samhället ansågs skyddsvärd och i behov av en extern granskning. Utifrån detta 

perspektiv ansåg de också att sådant som föll inom revisorns kvalifikation också 

skulle tillföras definitionen. (Prop. 2000/01:146, s. 40)   

 

 

3.2.1 Vilken verksamhet ingår i definitionen? 

 

Hur definitionen i praktiken fungerar redogörs i propositionen (2000/01:146, 

s.40ff) genom att dela upp den i fem möjliga scenarion: 

 

1. Lagstadgad revision: den mest självklara och naturliga delen i revisionen, 

att kvalitetssäkra den ekonomiska informationen från företagen och ingår 

därför i definitionen. 

2. Revisionsrådgivning: revisorn har i samband med revisionen inte bara 

möjlighet utan även en skyldighet att informera revisorsklienten och lämna 

råd till förbättringar på områdena redovisning och förvaltning. 

3. Annan granskning än lagstadgad revision: revisorn kan exempelvis anlitas 

av ideella föreningar eller liknande organisationer för att på grund av sina 

kvalifikationer se över den ekonomiska informationen som föreningen 

ämnar lämna ifrån sig. 

4. Lagstadgade tilläggsuppdrag: i andra författningar än revisorslagen finns 

krav på att dokument eller dylikt skall granskas av revisorn. Situationer då 

detta kan uppkomma är emissioner, kontrollbalansräkning med mera.  

5. Avtalsmässiga tilläggsuppdrag: granskning av avtal som revisorsklienten 

ingått med utomstående parter som är avsedda för annan än klienten faller 

också enligt lagstiftaren inom ramen för revisionsverksamhet. Ett 

typexempel är Stockholmsbörsens noteringsavtal. 

 

Kontentan blir att den verksamhet som inte täcks in i definitionen skall anses som 

annan verksamhet än revisionsverksamhet och kan då antingen vara verksamhet 

med naturligt samband eller sidoverksamhet. 
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3.2.2 Diskussion kring revisionsverksamhetsbegreppet 

 

Att införa en legal definition på revisionsverksamhet och på så sätt klarlägga 

rättsläget känns naturligt. På samma sätt känns det också naturligt att utgå från 

revisionens kärnverksamhet och på så sätt skala av delar som kan verka oklara när 

man tolkar definitionen.  

 

Genom att gå igenom definitionens olika delar går det att ställa upp särskilda krav 

för att verksamheten skall få ingå i begreppet revisionsverksamhet. Det som är 

gemensamt för de olika delarna är att det finns en lagstadgad skyldighet för 

revisorn att utföra granskningen av förvaltning eller ekonomisk information. 

Denna skall utmynna i någon form av bekräftelse avsedd för tredje man.  Dessa 

skyldigheter går att härleda ur lagarna kring associationsformen eller genom avtal 

som klienten ingått med tredje man. De associationsformer som inte uttryckligen 

har krav på sig att lämna reviderat material, ingår i begreppet då det finns ett 

beslut om att lämna ifrån sig finansiell information som är rättsligt bindande. Det 

kan exempelvis vara stämmobeslut eller stadgeföreskrifter. Dessutom så använder 

sig revisorn i dessa fall av den revisionsteknik som används vid den lagstadgade 

revisionsverksamheten. (Prop. 2000/01:146, s. 40-42, 86; Diamant 2004, s. 158f) 

 

En viktig faktor som också krävs för att kunna benämna det revisionsverksamhet 

är att revisorn tillämpar god revisionssed när denne utför sin granskning. Detta 

kan vara intressant att diskutera vid två typer av fall: frivillig revision och 

granskning som grundas på avtal mellan klient och tredje man. Vid frivillig 

revision är det högsta beslutsorganet som utformar granskningen, detta innebär 

dock inte att det kan ske helt utan begränsningar. Revisionsverksamhetsbegreppet 

ställer upp vissa ramar och slutprodukten skall kunna vara kvantifierbar. Nästa fall 

är granskning som grundas på avtal mellan klient och tredje man, vilket innebär i 

de flesta fall granskning av viss del eller ett visst dokument. Kravet som ställs för 

att denna typ av verksamhet skall täckas in under begreppet är att granskningen är 

fullständig, alltså att den överensstämmer med god revisionssed. (Diamant 2004, 

s. 159ff)   

 

I många av dessa fall anlitas troligen revisorn på grund av sin kompetens. Med 

hjälp av denna smalare definition blir gränsdragningen för vad som skall ingå i 

revisionsverksamheten enklare att bedöma. Framförallt skall det läggas stor vikt 

vid att granskningen skall vara fullständig och förenlig med god revisionssed.  
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3.2.3 Resterande del av den ”gamla” definitionen  

 

När lagstiftaren klyver den gamla definitionen i två delar uppstår istället för 

tidigare tolkningsproblem med revisionsverksamhet ett nytt sådant problem kring 

begreppet naturligt samband. Lagstiftaren anser att sådan verksamhet är av arten 

som revisor alltid har rätt att bedriva. Begreppet blir som en restpost som fångar 

upp det som tidigare ingick i den äldre definitionen. I detta begrepp föreslår de att 

exempelvis rådgivning inom områdena redovisning, organisation och skatt (så 

kallade revisionsnära verksamhet) skall ingå och vara som tidigare en del av den 

definition som arbetats fram genom Auktorisationsutredningen. (Prop. 2000/01: 

146, s. 54) 

 

Lagstiftaren påpekar också att det är viktigt att detta begrepp utvecklas i samband 

med att revisionen utvecklas och tar då exempel som IT och miljö som är 

områden där revisionen snabbt utvecklas i dagsläget. Denna gränsdragning har 

flitigt debatterats och det råder viss oenighet om vad som skall anses ingå i 

lydelsen (mer om denna diskussion i avsnitt 4.1). (Prop. 2000/01:146, s. 91) 

 

 

3.3 Kopplingen till 25 § RevL  
 

Tack vare införandet av en definition på revisionsverksamhet har lagstiftningen 

kring tillåten och otillåten sidoverksamhet förändrats, dock mest strukturellt. I 

1995 års RevL fanns redan ett förbud mot att revisorn utövade sidoverksamhet 

eftersom det kunde rubba dennes förtroende och ifrågasätta oberoendet. Detta 

förbud finns fortfarande kvar men med en reviderad formulering till viss del på 

grund av den nya definitionen. 

 

25 § RevL
1
 lyder:  

 

En revisor får inte utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet eller verksamhet som har 

ett naturligt samband därmed, om 

1. utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för revisorns 

opartiskhet eller självständighet, eller 

2. utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av behörigheten att utföra 

lagstadgad revision. 

Revisorsnämnden skall på ansökan av en revisor meddela förhandsbesked om huruvida en 

viss verksamhet är förenlig med kravet i första stycket. För ett sådant förhandsbesked gäller 

bestämmelserna i 22 § andra stycket. 

 

                                                 
1
 Jämför med 15 § Lag (1995:528) om revisorer.  
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I regleringen kvarstår fortfarande tidigare problematik kring gränsdragningen 

mellan tillåten och otillåten sidoverksamhet. Detta anser lagstiftaren fortfarande 

skall lösas genom praxisutveckling. (Prop. 2000/01:146, s. 55 ) Däremot är det 

viktigt att det klart framgår vad som är revisionsverksamhet och vad som benämns 

verksamhet med naturligt samband för att kunna avgöra vilken typ av verksamhet 

som till slut är sidoverksamhet. Denna viktiga koppling blir synbar i 25 § RevL 

där alla viktiga delar ingår. 

 

Syfte med denna reglering har hela tiden varit att revisorn så långt det går skall stå 

fri från främmande affärsintressen (sidoverksamhet) som kan få till följd att denne 

inte kan fullfölja sitt revisionsuppdrag (Prop. 1994/95:152, s. 52). Dock ansåg 

lagstiftaren att den praxis som utvecklats var restriktiv och i framtiden finns det 

anledning att använda sig av en mindre prohibitiv inställning (Prop. 2000/01:146, 

s. 54f). 

 

 

3.3.1 Analysmodellens användbarhet  

 

Lagstiftaren menar att med hjälp av de regler som följer i och med införandet av 

analysmodellen, att revisorn ska avböja eller avsäga sig uppdrag som kan rubba 

dennes oberoende, har 25 § RevL fått delar av sin nuvarande utformning. (Prop. 

2000/01:146, s. 55) Analysmodellens generalklausul är av betydelse för bedöm-

ningen av huruvida sidoverksamheten kan vara förtroenderubbande. Det är viktigt 

att fråga sig om det verksamhetsutbud som revisionsteamet eller delar av det 

bedriver kan skada den aktuella revisionsverksamheten (FAR 2002, s. 2). 

 

Ett problem som kan uppstå i och med att analysmodellens egentliga syfte, att 

bedöma huruvida det finns omständigheter i revisionsverksamheten som kan 

påverka revisionsuppdraget, är att tillämpligheten inte blir fullständig på 25 § 

RevL. Lagstiftaren lutar dock sig tillbaka på den införda generalklausulen i 

analysmodellen. Användandet av lydelsen i 25 § RevL är ett tecken på den allt 

mer tillåtna inställningen kring sidoverksamheten. Analysmodellen är däremot 

inte ett verktyg för att avgöra de gränsdragningsproblem som återfinns i 25 § 

RevL.   
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4 ANNAN VERKSAMHET ÄN 

REVISIONSVERKSAMHET 
 

 

Kapitlet skall diskutera och utreda några gränsdragningsproblem som 25 § RevL 

innehåller. Kapitlet inleds med att rikta fokus på lydelsen naturligt samband och 

gränsdragningen mot sidoverksamhet, detta diskuteras med hjälp av debattens 

relevanta argument. Med denna utgångspunkt återstår den verksamhet som 

benämns sidoverksamhet. Resterande del av kapitlet ämnar att utreda och 

diskutera gränsdragningsproblemet mellan tillåten och otillåten sidoverksamhet 

utifrån framförallt praxis.  

 
 

 

4.1 Verksamhet som har naturligt samband med 

revisionsverksamhet 
 

Lagtexten innehåller numera det diffusa begreppet ”naturligt samband”. Att denna 

lydelse tolkas på rätt sätt är en förutsättning för att kunna bestämma vad som skall 

klassificeras som sidoverksamhet. För att bedöma om verksamheten har naturligt 

samband till revisionsverksamheten så skriver lagstiftaren att det skall vara sådan 

verksamhet som en revisor i allmänhet sysslar med. Därför utgår de från revisorns 

eget kärnområde, den lagstadgade revisionen, hit hör rådgivning inom redovisning 

och beskattning. Dit tillför lagstiftaren också områden som revisorn får praktisk 

och teoretisk utbildning i, hit hör områden såsom organisation och juridik. Det 

finns ett samhällsintresse av att ta till vara på revisorns kompetens utanför den 

lagstadgade revisionsverksamheten. (Prop. 2000/01:146, s. 54-55, 91) Däremot 

har denna typ av verksamhet inte något förtroendeskapande syfte för samhället i 

övrigt och kan därför inte längre ingå i revisionsverksamhetsbegreppet. (Prop. 

2000/01:146, s. 42) 

 

 

4.1.1 Viktiga debattinlägg kring tolkningen av ”naturligt samband” 

 

FAR utgav 2002 en promemoria där de gav sin tolkning av förarbetena och 

lagtexten kring gränsdragningsproblematiken. Precis som det står i förarbetena så 

ansåg de att, med utgångspunkt från revisorns utbildningskrav för auktorisation 

och godkännande, även områden som revisorn får teoretisk och praktisk 

utbildning i skulle falla inom ramen för verksamhet med naturligt samband. FAR 
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påpekar att i auktorisationskraven ingår det en bredare juridisk utbildning än vad 

som egentligen krävs för revisionsuppdraget. Därav borde även rådgivning inom 

detta överskjutande område falla inom ramen för verksamhet med naturligt 

samband. De råder dock att använda denna tolkning med försiktighet. 

Avslutningsvis påpekar de att verksamhet som inrymmer enstaka delar där 

revisorn i allmänhet har viss kompetens inte har ett naturligt samband till 

revisionsverksamheten. (FAR 2002, s.3-4) Därför kan konstateras att för att 

revisorn skall kunna bedriva rådgivningsverksamhet inom det angivna 

kompetensområdet måste denna vara av ett bredare slag.   

 

Advokatsamfundet har invänt mot lagstiftarens förslag och anser att revisorn i 

kontexten blir en farlig konkurrent vilket kan skapa prispress och en oönskad 

snedvridning på konsultmarknaden. Prispressen medför att revisionsföretagen 

underprissätter sina revisionsuppdrag för att komma åt de mer lönsamma 

konsultuppdragen, detta kan i slutändan leda till att revisionens kvalitet inte 

tillförsäkras på det sätt som god revisionssed kräver. (Prop. 2000/01:146, s. 52) 

Invändningarna är begripliga och eftersom att revisorerna i sin lagstadgade 

yrkesroll i första hand har till uppgift att utföra den lagstadgade revisions-

verksamheten kan konkurrensen inte komma i uttryck i positiva effekter för 

någondera av marknaderna. Om revisionsbyråerna ser ett större intresse för 

konsultuppdragen ser jag svårigheter med att revisorn skall kunna uppfylla kraven 

som god revisionssed ställer på oberoende.  

 

Av propositionen (2000/01:146, s. 91) framgår att för att verksamheten skall vara 

av naturligt samband skall den vara av sådan karaktär som en revisor i allmänhet 

sysslar med. FAR (2002, s. 4) exemplifierar sin tolkning på följande vis: att en 

revisor eller dennes byrå inte har några uppdrag i miljöredovisning förhindrar inte 

dem från att ge rådgivning inom miljöredovisning under benämningen verksamhet 

naturligt samband (under förutsättning att miljöredovisning faller inom ramen för 

naturligt samband). På samma sätt behöver kunden till tjänsten för närvarande inte 

vara en klient till revisorn eller dennes byrå.  

 

Eftersom lagstiftaren anser att det är viktigt att gränsdragningen utvecklas i takt 

med revisionen, är det intressant att uppmärksamma områden som fått ny 

betydelse för den lagstadgade revisionen. Denna utveckling skall beaktas både 

nationellt som internationellt. (Prop. 2000/01:146, s. 91) Sjölin (2003b, s. 44) 

påpekar att uppfattningen som finns utomlands skulle gå mot en mer restriktiv 

tolkning av naturligt samband och att rådgivningsverksamheten i och med det 

skall separeras från revisionsverksamheten. Han tillägger att med utgångspunkt 

från förarbeten skall den internationella harmoniseringen och utvecklingen 

speglas i svensk utveckling. Däremot kan svensk utveckling gå mot en mer 

tillåtande tolkning av naturligt samband.  
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Markland (2003b, s. 50) besvarar Sjölins invändningar med att den tolkning som 

framgick av FARs promemoria inte har möts av några invändningar, utan istället 

mottagits positivt. Han varnar också för att till allt för stor del använda sig av den 

vällovliga skrivelse som lagstiftaren använder sig av i propositionen när det gäller 

att beakta den internationella utvecklingen. Han antyder att regleringar som SOX 

och andra amerikanska fenomen som Enron är ”populistiska strömningar”. Om 

han anser att dessa inte borde beaktas vid utvecklingen av svensk revision framgår 

inte eller är annars oklart.  

 

Till viss del förstår jag Marklands invändningar eftersom att FAR utgivit 

vägledning på området som inte bemöts med invändningar kan den antas vara av 

betydande karaktär vid tolkning av begreppet. Däremot är skandaler i dagsläget en 

faktor som formar revisionens utveckling, de skapar debatt och reglerings-

förändringar så att benämna dem populistiska strömningar känns inte naturligt. 

Därför kan det vara viktigt att i tolkningen väga den internationella utvecklingen. 

  

 

4.1.2 Rådgivningsverksamhet  

 

Rådgivningsverksamhet är främst den verksamhet som faller inom ramen för 

verksamhet med naturligt samband. Det är här viktigt att skilja på två typer av 

rådgivning: revisionsrådgivning (som alltid är tillåten eftersom den ingår i 

definitionen av revisionsverksamhet) och fristående rådgivning. Den fristående 

rådgivningen kan i sin tur delas in i två ytterligare typer; rådgivning till 

revisionsklienter och icke-revisionsklienter. Den första behandlas av oberoende-

lagstiftningen i 20-21 § RevL. Här ger lagstiftaren mycket vägledning både när 

det gäller tillämpning av analysmodellen och tolkning av denna. Propositionen ger 

dock inte mycket vägledning när det gäller det andra fallet. FAR (2002, s. 4) gör 

tolkning att fristående rådgivning kan riktas både innan och utanför klientelet och 

ändå tillhöra verksamhet som har naturligt samband. Under förutsättning att 

rådgivningen sker inom något av de kompetensområdena som har naturligt 

samband. 

 

Sjölin (2003c, s. 44) påpekar att rådgivning inom vissa områden kan ha naturligt 

samband med revisionsverksamheten så länge den är riktad till en klient. Han 

ställer också frågan om den inte förlorar sitt naturliga samband då den riktas 

utanför klientelet. Han menar att det borde finnas ett funktionellt samband, alltså 

rådgivningen skall på något sätt vara till nytta eller vara nödvändig för 

revisionsarbetet. Detta funktionella samband går dock förlorat när rådgivningen 

vänder sig till företag utanför klientkretsen. Detta samband verkar inte vara något 

som lagstiftaren ställer krav på men är en intressant infallsvinkel.  
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25 § RevL ger klienten ett skydd för att revisorn skall stå fri från utomstående 

affärsintressen, alltså utöva förtroenderubbande sidoverksamhet. Om en revisor 

vid sidan av sin revisionsverksamhet sysslar med fristående rådgivning till icke-

revisionsklienter kan detta då inte skapa förtroendekomplikationer i förhållandet 

dem emellan. Borde då inte i förevarande fall rådgivning till icke-revisionsklienter 

ingå under begreppet sidoverksamhet. Dagens lagstiftning säger nej men Sjölin 

uppmärksammar här, att kanske är den svenska lagstiftningen alltför tillåtande. 

Resonemanget som Sjölin för är inte särskilt banbrytande utan snarare logiskt och 

enligt mitt förmenande borde en revisor som biträder icke-revisionsklienter med 

fristående rådgivning göra det under typen sidoverksamhet.   

 

Det är viktigt att den verksamhet som revisorn bedriver vid sidan av revisions-

verksamheten inte är förtroenderubbande och alltså inte stör opartiskheten eller 

objektiviteten. Enligt min mening kan jag inte se att all fristående rådgivning till 

icke-revisionsklienter kan ske under sådana former att förtroendet består till fullo 

(jämför med tidigare resonemang om snedvridning på konsultmarknaden).  

Däremot skall gällande rätt konstateras faller bedömningen tillbaka på lagstift-

arens utgångspunkt och FARs tolkning av denna, att fristående rådgivning alltid 

skall ingå i verksamhet med naturligt samband oavsett vem den riktas till. 

 

 

4.1.3 Avsaknad av praxis  

 

Det finns en gemensam ståndpunkt i att gränsdragningen är problematisk. FAR 

(2002, s. 5) avslutar sin promemoria med att påpeka att praxis från RN i kombi-

nation med möjligheten att söka förhandsbesked kommer i framtiden ge en 

tydligare vägledning. Tyvärr så är för närvarande praxis alldeles för tunn för att ge 

någon klarhet i problemet utan det kommer säkert krävas år framöver innan en 

tydlig gräns kan urskiljas. 

 

Kontentan av detta blir att tolkningen av gränsen mellan verksamhet med naturligt 

samband och sidoverksamhet faller helt tillbaka på lagstiftarens och FARs 

vägledning. För att bedöma om verksamheten har naturligt samband till 

revisionsverksamheten så utgår bedömning från revisorns kärnkompetenser, som 

används vid den lagstadgade revisionen. Därtill tillförs områden där revisorn 

skaffats bredare kompetens på grund av sina utbildningskrav. Det är inom dessa 

kompetensområden som en revisor har rätt att bedriva rådgivningsverksamhet 

som har naturligt samband med revisionsverksamheten.  

 

Lagstiftaren avslutar sin diskussion med att gränserna skall förändras i takt med 

yrkesutvecklingen. Områden som miljö och IT som blir allt mer centrala i 

revisorns dagliga arbete och kommer att ingå i lydelsen. Andra typer av 



GRÄNSDRAGNINGSPROBLEMATIKEN I 25 § REVISORSLAGEN 

- 4 ANNAN VERKSAMHET ÄN REVISIONSVERKSAMHET - 

 21 

verksamheter som lagstiftaren anser kan ha naturligt samband är utgivning av 

egenproducerade skrifter inom de angivna kompetensområdena, även 

programutveckling och utbildning kan ingå. Till sist kan även kapital- och 

fastighetsförvaltning ingå, förutsatt att den är av mindre omfattning och har en 

påtaglig anknytning till revisionsverksamheten.  (Prop. 2000/01:146, s. 91) En 

förutsättning för att verksamheter som utgivning av egenproducerade skrifter, 

programutveckling och utbildning är enligt mitt förmenande att det skall finnas en 

tydlig koppling till revisionsverksamheten. Denna verksamhet skall inte kunna 

bedrivas i annat bolag och fortfarande vara verksamhet med naturligt samband. 

 

 

4.2 Sidoverksamhet  
 

All den verksamhet som inte är revisionsverksamhet eller verksamhet med 

naturligt samband till revisionsverksamhet skall betecknas som sidoverksamhet. 

Sidoverksamheten kan vara tillåten eller otillåten. Dagens 25 § RevL utgår precis 

som tidigare lagstiftning från att det är ett förbud mot all form av sidoverksamhet 

som kan rubba revisorns förtroendeställning (Prop. 2000/01:146, s. 54). 

Grundsyftet med bestämmelsen är som sagt att hålla revisorn fri från alla 

utomstående verksamheter som kan komma att påverka dennes revisionsuppdrag 

och rubba förtroendet (Prop. 1994/95:152, s. 52). På så sätt skapas ett oberoende-

skydd för klienten.  

 

Lagstiftaren ansåg att tidigare lagstiftning var för restriktiv och i och med 

införandet av analysmodellen har man valt en mer tillåtande lydelse i framtiden. 

En annan skillnad är att tidigare bestämmelse innehöll alla typer av 

sidoverksamhet som på något sätt kunde rubba förtroendet medan dagens 

lagstiftning istället vänder sig till verksamheter som normalt sätt allt som ofta 

försätter revisorn i en situation som medför att denne måste avsäga sig nuvarande 

uppdrag. Alltså blir dagens lagstiftning inte tillämplig då man bedömer om 

sidoverksamheten kan få framtida konsekvenser för revisorns revisionsuppdrag, 

alltså försätta denne i en förtroenderubbande situation. (Prop. 2000/01:146, s. 107) 

För att förtydliga det ytterligare så kan 25 § RevL endast tillämpas vid 

bedömningar utifrån den rådande situationen.  

 

 

4.2.1 Av sådan art eller omfattning att den rubbar förtroendet 

 

Lagstiftaren har valt att inte tillåta de sidoverksamheter som av sin art eller 

omfattning kan rubba revisorns förtroende. Med art menar de exempelvis att 

revisorn befinner sig inom samma bransch som klienten och med omfattning 
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menar de att verksamheterna eller uppdragen enskilt eller tillsammans leder till att 

revisorn deltar i omfattande affärsverksamhet (Prop. 2000/01:146, s. 55, 107). 

Lagstiftaren ger dock begränsad vägledning när det gäller tolkning av dessa 

begrepp. Nedan kommer dessa att diskuteras utifrån propositionen och RN:s 

praxis. 

 

Verksamhetens art 

Bedömningen måste göras mot bakgrund av vad revisionsklienterna sysslar med. I 

ett förhandsbesked (Dnr 2007-609) frågade revisorn om det var förenligt med 25 § 

RevL om han kunde vara styrelseledamot i ett bolag som bedrev uthyrning av 

lokaler till föreningar med ekologisk och humanekologisk inriktning. Problemet i 

detta fall var att revisorn hade en klient vars verksamhet sysslade med 

lokaluthyrning på samma geografiska marknad. RN beslutade att i förevarande 

fall att ett uppdrag i bolaget inte var förenligt med bestämmelsen eftersom att det 

kan uppstå konkurrerande förhållanden mellan bolaget och klienten då de är 

verksamma på samma geografiska marknad. Trots att verksamheterna inte exakt 

inriktade sig mot samma kundkrets avgjorde likheten i verksamheternas art 

(uthyrningsverksamhet av lokaler) och de facto att revisorsklienten var verksam 

på samma geografiska marknad. 

 

En revisor får framförallt inte vara involverad i sidoverksamhet som bransch-

specifikt konkurrerar med någon av dennes klienter. I ett fall (Dnr 2003-884) 

sökte revisorn förhandsbesked om att starta en verksamhet som skulle skapa säll-

skapspel, tv-program och skriva böcker och recensioner. RN gjorde bedömningen 

att en sådan verksamhet var förenligt med 25 § RevL eftersom revisorn inte 

reviderade några klienter inom samma typ av bransch.  

 

Den slutsats som kan dras utifrån dessa fall och förarbeten till lagen är att revisorn 

inte får vara deltagande i verksamhet som är av sådan art att den på något sätt 

konkurrerar med dennes klienters verksamheter, branschspecifikt eller geo-

grafiskt. Verksamheten får framförallt inte vara av sådan art att den skapar 

ställningstaganden som formar revisionsuppdraget för revisorn (Prop. 2000/01: 

146, s. 107). 

 

Verksamhetens omfattning 

Lagen ställer krav på att revisorn avsäger sig uppdrag som på grund av dess 

omfattning försätter denne i en förtroenderubbande situation. Svårigheten som RN 

ställs inför är att dra en rimlig gräns för när sidoverksamheten övergår till att bli 

för omfattande. Propositionen (2000/01:146, s. 55) ger ingen klar vägledning för 

vad som skall vägas in i begreppet dock fastställer de vissa branscher (bankverk-

samhet och försäkringsbolag) som alltid är av sådan karaktär att de anses vara 

omfattande affärsverksamhet.  
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Att vara styrelsesuppleant i bolag som bedriver investeringsverksamhet i 

parkeringsanläggningar är enligt RN deltagande i omfattande affärsverksamhet. 

Bolaget har i fallet en omsättning på 360 miljoner kronor och en balansomslutning 

på 495 miljoner kronor. (Dnr 2007- 616) Vid bedömning av vad som är 

omfattande affärsverksamhet borde det alltså vara viktigt att se till bolagets 

finansiella ställning. I följande fall gör revisorn anspråk på att vara delaktig i en 

finansiellt sett omfattande affärsverksamhet. Det är dock oerhört svårt att sätta en 

rimlig gräns på när verksamheten finansiellt sätt övergår till att bli omfattande. 

Utan en sådan bedömning måste göras utifrån varje enskilt fall.  

 

I Dnr 2007-383 ansökte en revisor om förhandsbesked om huruvida det var 

förenligt med hans uppdrag som revisor att vara styrelseledamot och aktieägare i 

ett bolag som ska utveckla mjukvara. I detta fall ansåg RN att verksamheten 

initialt inte var av den karaktär som skulle betecknas som omfattande. 

Omsättningen i moderbolaget till det bolag där mjukvaran skall utvecklas låg 

under de tre senaste åren (innan förhandsbeskedet söktes) mellan 700000-500000 

kronor, vilket betydligt skiljer sig från ovan nämnda fall. På samma sätt som det 

är viktigt att bedöma varje enskilt fall är det viktigt enligt propositionen 

(2000/01:146, s. 107) att bedöma helheten av det samlade antalet 

sidoverksamheter. Flera verksamheter kan sammantaget innebära att revisorn är 

involverad i omfattande affärsverksamhet.  

 

I Dnr 2000-600 undrar en revisor huruvida det är förenligt med rollen som revisor 

om han är styrelseledamot i en bandyförening. Föreningen spelar i allsvenskan 

(näst högsta divisionen) och har betydande del av sina intäkter från sponsring, 

dock inte från några av revisorns klienter. Här beslutar RN att eftersom revisorn i 

och med sin roll får bestämmande inflytande över föreningen hamnar i en 

förtroenderubbande situation. Det är alltså revisorns möjlighet till styrning som 

skapar möjlighet till att dennes förtroende rubbas. Det borde därför också vara 

viktigt att vid bedömningen om verksamheten är omfattande, väga in vilket 

bestämmande inflytande som revisorn får över bolaget. 

 

Kombinationen av art och omfattning (andra viktiga faktorer) 

Likväl som sidoverksamhetens art och omfattning kan bedömas enskilt borde 

också dessa sammantaget kunna bli avgörande för om verksamheten kan rubba 

revisorns förtroende. Här ger dock lagstiftaren eller FAR ingen vägledning utan 

troligtvis kan denna ansats användas då varken verksamhetens art eller omfattning 

enskilt är tillräcklig anledning för att verksamheten blir förtroenderubbande. 

 

I tidigare lagstiftning valde lagstiftaren att privat verksamhet med affärsmässiga 

inslag hade flera beröringspunkter som kunde innebära att revisorns förtroende 

rubbades. Däremot har lagstiftaren istället valt att i framtiden bli mer tillåtande på 
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denna punkt. (Prop. 2000/01:146, s. 55) Dock är det svårt att utläsa genom praxis 

hur denna förändring skett då praxis på området fortfarande är begränsad. 

Grundtanken är troligtvis att denna verksamhetsform numera på något sätt skall 

kunna bedömas utifrån antingen verksamhetens art eller omfattning.  

 

Genomgången av praxis som följer nedan visar att det finns andra faktorer som 

kan vara viktiga att väga in vid bedömningen om sidoverksamheten är förenlig 

med 25 § RevL. Dessa kommer jag däremot att belysa under varje enskilt fall för 

att på så sätt kunna fördjupa diskussionen. 

 

 

4.2.2 Diskussion av sidoverksamheter som är återkommande i praxis 

 

Efter att nu diskuterat de i lagstiftningen införda bedömningskriterierna kommer 

nedan att presenteras och diskuteras de sidoverksamheter som är återkommande i 

praxis. Tanken är att denna diskussion skall förtydliga gränsen mellan tillåten och 

otillåten sidoverksamhet, samt lyfta fram vilka beröringspunkter som skall beaktas 

vid bedömningen av respektive situationen.  

 

Ägande och förvaltning av fastighet 

Ägande och förvaltning av fastighet för uthyrning är i de allra flesta fall tillåtet. 

De krav som kan fastställas är att verksamheten inte får skapa några ekonomiska 

relationer mellan revisorn och dennes klienter exempelvis genom uthyrning av 

lokal. Framförallt får det inte bedrivas konkurrerande affärsrörelse i fastigheten, 

varken av revisor eller annan. (Dnr 983-96, 1998-810, 1998-60) Denna grund har 

uteslutande med verksamhetens art att göra. Med utgångspunkt i klientens 

verksamhet så får revisorn inte medverka i konkurrerande verksamhet eller till att 

sådan uppstår. Att en revisor tillhandahåller lokal till klients konkurrent, skapar en 

förtroenderubbande situation eftersom att denna relation kan skapa ställnings-

taganden som kan påverka revisionsuppdraget. 

 

Revisorn får inte hamna i en situation som medför att det skapas ekonomisk 

relation till klient. Denna syn på oberoendet regleras av analysmodellens 

parameter egenintresset. Revisorn skall stå fri från ett ekonomiskt intresse i 

klienten. Denna bedömning sker uteslutande med hjälp av analysmodellen.  

 

Innehav av värdepapper 

Förvaltning och innehav av värdepapper i en sidoverksamhet är förenligt med 

revisorns ställning: 
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Detta gäller under förutsättning att innehavet inte avser aktier i ett klientföretag eller i företag 

som till inte oväsentlig del ägs av betydande aktieägare i klientföretag eller i företag med inte 

obetydliga affärsrelationer med klientföretag. Vidare gäller att innehavet av aktier inte får vara 

så omfattande att det ger ett reellt inflytande över det berörda bolaget. (Dnr 2000-105)  

 

Dessa krav medför att det krävs stor försiktighet vid investering och hantering av 

värdepapper. Det är flertalet rekvisit som måste uppfyllas för att innehavet skall 

vara förenligt med 25 § RevL. Här exemplifieras att verksamhetens art och 

omfattning i kombination kan bli förtroenderubbande. RN ställer krav på att 

innehavet inte kan relateras till revisorns klienter varken genom ägande eller 

affärsrelationer. Därutöver ställer de krav på att revisorn genom sitt ägande inte 

innehar ett betydande inflytande i bolaget och kan utöva styrning. Enligt mitt 

förmenade ter det sig också naturligt att revisorn inte kan inneha aktier i 

konkurrerande bolag till dennes klienter. Eftersom att då skulle verksamhetens art 

vara av sådan karaktär den kan skapa ställningstaganden som kan forma 

revisionsuppdraget.  

 

Det som skapar problem är att RN till viss del tillåter att sådana förhållanden 

uppstår, det gör de genom att använda diffusa uttryck som oväsentlig och 

obetydliga. Fördelen med detta är att det skapar en rimlighet när revisorn skall 

göra investeringar. Utan en viss tillåtelse skulle verksamheten vara ogenomförbar 

eftersom varje investering i så fall skulle innebära stora förberedande utredningar, 

innan beslut fattas. Komplikationen är däremot att tolka dessa uttryck och införa 

rimliga gränser. Denna bedömning måste då rimligen göras utifrån varje enskild 

investering och sedan också utifrån den samlade investeringsportföljen.  

 

Producerande av litteratur, programutveckling med mera 

Att delta i utveckling eller framtagning av dataprogram, litteratur och dylikt som 

sakkunnig i annat bolag där slutprodukten är avsedd för bland annat revisorer är 

förenligt med 25 § RevL. I följande fall (Dnr 1997-530) ansökte en revisor om 

förhandsbesked för att även vara med vid annonsering, demonstration och 

slutligen även ge support till användare. RN godkände att delta vid framtagning 

och annonsering var förenligt med bestämmelsen. Däremot finner RN att demon-

strera produkten och även ge support för den innebär att revisorn framstår som en 

företrädare för företaget vilket kan rubba dennes förtroende.  

 

Däremot väljer RN att i fallet Dnr 2-96 att tillåta verksamhet med utveckling och 

produktion av ekonomiprogram som riktas till revisorns klienter. RN godkänner 

också att revisorn bedriver utbildning i programmet. Den stora skillnaden mellan 

detta fall och ovan nämnda är att i det senare har revisorn valt att anställa en 

utomstående person som skall utföra arbetsuppgifterna. Detta innebär att framstå 

som en företrädare för ett företag kan vara förtroenderubbande. Den naturliga 

utgångspunkten borde vara att sidoverksamheten och revisionsverksamheten skall 
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utövas med tydliga gränser. Att som i ovan nämnda fall söka efter konsumenter i 

den egna revisionsverksamheten gör att revisionsklienten inte kan skilja på vilken 

verksamhet som revisorn för närvarande utövar.  

 

Däremot om programmet kommer från revisionsverksamheten så kan verksam-

heten ske under lydelsen naturligt samband enligt propositionen (2000/01:146, s. 

91).  

 

Utbildningsverksamhet 

Praxis visar att uppdrag som lärare inte rubbar revisorns förtroende oavsett till 

vem undervisningen riktas (Dnr 1173-95, 1997-1078,). Verksamheten är inte av 

sådan art eller omfattning att den skulle kunna rubba revisorns förtroende. Det 

finns inga faktorer i yrket som gör att revisorn skulle kunna konkurrera med en 

revisionsklient. Revisorn anlitas på grund av sitt kunnande på det aktuella området 

och får i och med ett sådant uppdrag ingen ekonomisk relation till de som antar 

kursen. Däremot kan det vara intressant att belysa tidsåtgången i uppdraget, vilket 

generellt sett borde kunna diskuteras kring alla typer av verksamheter och 

uppdrag. Om tjänsten är så tidskrävande att det går ut över revisionsverksamheten 

borde den anses som förtroenderubbande eftersom att revisorn inte kan utföra sitt 

revisionsuppdrag förenligt med vad god revisionssed kräver.  

 

I Dnr 1998-779 ansökte revisorn om förhandsbesked i frågan om bedrivande av 

utbildningsverksamhet. Verksamheten skulle bedrivas av honom och en annan 

godkänd revisor i ett fristående handelsbolag. Utbildningen skulle ske inom 

områdena skatt och redovisning och rikta sig till revisorernas klienter. RN ansåg 

att verksamheten eftersom den riktar sig mot revisorns klienter inte skulle vara 

förenlig med dennes roll som revisor. I fallet Dnr 1997-1078 skulle revisorn delta 

i en ekonomisk förening som skulle bedriva utbildningsverksamhet, revisorns 

uppgift var att till förening värva deltagare och beroende på hur framgångsrik 

denna värvning genomförs få del av föreningens vinstmedel. Även detta ogillade 

RN som ansåg att värvning skapade en förtroenderubbande situation för revisorn.   

 

Däremot tillåter RN efter ändring av förhandsbesked genom dom i kammarrätten 

att revisorn får bedriva utbildningsverksamhet via revisionsbyrån riktad mot 

dennes revisionsklienter (mål nr 393-2001). Dessa bedömningar görs genom-

gående utifrån vilken art som utbildningsverksamheten har. Utbildningsverk-

samhet som från annan källa än revisionsbyrån riktar som mot revisorns klienter 

verkar skapa en situation som skadar revisorns förtroende. I båda fallen uppstår en 

ekonomisk relation till klienten. Kopplingen till revisionsverksamheten kan då 

vara avgörande, utbildning som riktas mot klient från revisionsverksamhet har då 

till syfte att förbättra klientens kunnande och på så sätt underlätta för 
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revisionsuppdraget (denna typ kan i vissa fall ingå under verksamhet med 

naturligt samband). I andra fallet är syftet till största delen ekonomiskt.  

 

Föreningsliv och idrottsverksamhet 

Revisorn har enligt RN berättigade krav på att kunna få vara deltagande i 

föreningsliv. Däremot finns det i återkommande fall situationer som gör att 

föreningsverksamheten trots att den är ideell blir så omfattande att revisorn får 

betydande inflytande för medelsförvaltning. I Dnr 885-95 sökte en revisor 

förhandsbesked om huruvida han kunde åta sig uppdrag som styrelseledamot i ett 

fotbollslags huvudstyrelse. Förening skulle kommande säsong, som nykomling, 

påbörja spel i allsvenskan. Klubben hade en omsättning på ca 3,8 mkr, som 

troligtvis skulle dubbleras. RN gör bedömningen att uppdrag som styrelseledamot 

skulle leda till att revisorn är involverad i affärsmässig verksamhet där denne 

också får betydande inflytande över verksamhetens medel. Samma bedömning 

gjorde RN i Dnr 2000-600 som beskrivs ovan då det istället gällde uppdrag i ett 

bandylag i allsvenskan. 

 

Medverkan som styrelseledamot i golfverksamhet är genomgående förenligt med 

rollen som revisor. Detta trots att i flera fall ligger verksamhetens årliga 

omsättning mellan 3-8 mkr. (Dnr 1997-124, 1999-925, 2000-1125) Intressant är 

att i fallet Dnr 1997-124 tillåter RN deltagande trots att revisorn har klienter som 

sponsrar golfverksamheten. Dessa sponsorintäkter utgör endast 2 % av verksam-

hetens totala sponsorintäkter. RN anser att dessa belopp är ringa och kan därför 

tillåta deltagande i verksamheten. 

 

En jämförelse mellan golfverksamheten och ovan nämnda idrottsverksamheter 

visar att trots att omsättning i vissa fall är större i golfverksamheten benämns 

denna ändock inte som omfattande sidoverksamhet. Detta borde innebära att RN 

gör bedömningen utifrån en kombination av verksamhetens art och omfattning. 

Enligt mitt förmenade skulle syftet med verksamheten i dessa fall vara avgörande. 

Om föreningen trots att den är ideell har till syfte att exempelvis bedriva 

företagsliknande verksamhet, alltså bedriva verksamhet med vinstsyfte, skall den 

anses som förtroenderubbande (fallen med fotbollslag och bandylag). 

Affärsverksamheten blir i dessa fall mer omfattande än i exempelvis golfverksam-

heten där syftet är att för medlemmarna ge möjligheten att utöva golfspel.  

 

Olika typer av näringslivsstimulerande verksamhet 

Generellt sätt kan konstateras att medverkan i olika verksamheter där syfte är att 

verka i regioner för att stärka näringslivet inte är förtroende rubbande för revisorn. 

I Dnr 2003-559 undrade en revisor om styrelseledamot i en ideell förening vars 

syfte var att med frivilliga insatser skapa och utveckla en stimulerande miljö för 

tillväxtföretag i en viss region kunde rubba dennes förtroende. RN ansåg att denna 
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typ av sidoverksamhet var förenligt med 25 § RevL. Det går att urskilja 

genomgående viktiga bedömningsgrunder vid deltagande i denna typ av 

verksamhet. För det första är det viktigt att se till vilken roll får revisorn, framstår 

han som företrädare för bolaget? För det andra är det viktigt att ta reda på om den 

roll som revisorn har ger denne några möjligheter att hamna i några affärsmässiga 

relationer som kan rubba dennes förtroende (Dnr 1997-346, 2001-1093)  

 

Privat verksamhet (hobbyverksamhet) 

En revisor ville bedriva import av kakelplattor och presentartiklar från Spanien 

samt tillverkning av namnskyltar i kakel i ett aktiebolag. Tillverkning och 

försäljning skulle ske genom det egna hemmet. RN bedömer att denna typ av 

privat verksamhet är förenlig med revisorns yrkesroll. (Dnr 1999-775) I ett annat 

fall gällde det verksamhet som skulle hyra ut havskajaker med kringutrustning 

samt arrangera utbildning och instruktion i kajakpaddling. Deltagande skulle ske 

genom ägande, styrelseledamot och det dagliga arbetet. RN ansåg även att denna 

sidoverksamhet inte skulle rubba revisorns förtroende. (Dnr 2004-1553) 

 

När det gäller denna typ av verksamheter måste bedömning ske utifrån 

verksamhetens art och omfattning. Kan verksamheten göra att revisorn hamnar i 

affärsrelationer med sina klienter eller i det motsatta, alltså ett konkurrerande 

förhållande. Enligt min bedömning så kan det finnas affärsrelationer av obetydlig 

karaktär, exempelvis i kajakfallet om en klient kommer och hyr en kajak. Jämför 

med fallet Dnr 2007-383 (som beskrivs ovan) där verksamheten tillåts trots att 

försäljningen av mjukvaran kan ske till revisionsklienter. Anledningen till att 

verksamheten inte rubbar revisorns förtroende är troligtvis till största del på grund 

av att försäljningskanalen går via en elektronisk mötesplats och där har 

mjukvaruföretag ingen möjlighet att välja vem som skall bli slutkonsument av 

mjukvaran. Denna typ av affärsrelation anser jag är obetydlig eftersom den inte 

blir avgörande för verksamhets fortlevnad. Däremot om klienten skulle vara 

leverantör av kajaker blir den affärsmässiga relationen en helt annan och rubbar 

förtroendet. Likväl måste bedömning göras utifrån verksamhetens omfattning, 

involveras revisorn i omfattande affärsverksamhet. Så länge verksamheten sker på 

ett hobbyplan bedömer jag att risken är närmast obefintlig.   

 

 

4.2.3 Krav på ”tydligt avskild” 

 

En förutsättning för att sidoverksamheten skall vara tillåten är att den är tydligt 

avskild från revisionsverksamheten, detta skall ske synbart som såväl faktiskt. Här 

kan vägas in de flesta aspekter såsom, lokal, annonsering, bokföring, redovisning 

och namn. Det är ytterst vikigt att väga in alla omständigheter såsom enskild som 

i kombination till varandra vid bedömning om verksamheten är tydligt avskild. 
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Det finns dock inget i motivtexten som säger att verksamheterna exempelvis inte 

får äga rum i samma lokaler, så länge det tydlig framgår att de är avskilda från 

varandra. (FAR 2002, s. 4) Detta regleras dock i RevL § 9 men har en stark 

koppling till bedömning om sidoverksamheten är tillåten eller otillåten. 

 

I praxis finns flera fall där kravet exemplifieras, ägande av bolag som innehar 

bostadsfastighet för uthyrning. RN ställer krav på att revisorn tydligt skiljer 

bolagen åt så att inte verksamheten med att äga bolaget på något sätt inkräktar på 

revisorns förtroende (Dnr 983-96). På samma sätt anser RN att det är förenligt 

med revisionsverksamheten att bedriva konsultverksamhet i hälsofrågor under 

förutsättning att verksamheterna är tydligt avskilda från varandra. (Dnr 2004-911) 

Tyvärr lämnar RN i förevarande fall inte någon beskrivning eller ytterligare 

motivering på hur avskilt det skall vara för att kunna vara tydligt nog. Ansvaret 

kan utifrån detta tolkas ligga helt på revisorn som skall se till att verksamheterna 

inte under några omständigheter kan kopplas till eller förväxlas med den 

revisionsverksamhet som utövas. Den största möjlighet som revisorn har för att 

inte hamna i förtroenderubbande situationer är att ansöka om förhandsbesked hos 

RN som får göra sin bedömning i frågan.  

 

I och med att kravet på att verksamheterna skall vara tydligt avskilda både synbart 

och faktiskt kan en sådan bedömning för revisorn bli komplicerad. Det som 

uppfattas som avskilt i den enes perspektiv kan vara tydligt kopplade i den andres. 

Därför skulle jag alltid rekommendera att söka förhandsbesked från RN då detta 

är den största möjligheten till att undvika både oro och problematiska scenarier.  

 

  

4.2.4 Oförenlig med revisorns ställning 

 

25 § RevL p. 2 ställer krav på en viss redbarhet hos revisorn. Det förefaller därför 

revisorn att inte vara involverad i verksamhet som kan vara kriminaliserad eller 

uppfattas som oseriös (Prop 2000/01:146, s. 107). Punkten blir som en restpost 

som skall täcka in de verksamheter som inte kan bedömas utifrån dess art eller 

omfattning men som av dess typ inte kan förenas med den ställning revisorn har 

på grund av sin behörighet. Revisorn som individ skall åtnjuta stort förtroende 

från samhället vilket medför att intressenterna förutsätter att revisorn följer den 

lagstiftning som finns. 
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5 AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

 

I detta avslutande kapitel avser jag att systematiskt gå igenom diskussionen i 

föregående kapitel för att försöka dra några slutsatser och besvara det syfte som 

jag ställde upp i inledande kapitel. Kapitlet avslutas med kommentarer och 

reflektioner över uppsatsens innehåll och slutsatser samt att ge förslag på ämnen 

till fortsatta studier.  

 

 

 

5.1 Vilken typ av sidoverksamhet rubbar revisorns 

förtroende? 
 

Revisorns möjligheter att utöva annan verksamhet vid sidan av den traditionella 

revisionsverksamheten begränsas genom 25 § RevL. Inledningsvis konstaterades 

av denna bestämmelse innehåller flera komplicerade gränsdragningsproblem. 

Syftet med uppsatsen är att utreda några av dessa komplikationer.   

I och med införandet av ny RevL 2002 där lagstiftaren valde att införa en legal 

definition på begreppet revisionsverksamhet förändrades lagstiftningen kring den 

förtroenderubbande sidoverksamheten. Därför var det naturligt att i uppsatsen 

inledningsvis diskutera denna nya definition. All den verksamhet som inte är 

revisionsverksamhet blir i nuvarande lagstiftning annan verksamhet. Denna kan 

antingen vara verksamhet med naturligt samband till revisionsverksamhet eller 

sidoverksamhet. Verksamhet med naturligt samband är enligt lagstiftaren sådan 

som revisorn alltid har rätt att bedriva eftersom det finns ett samhällsintresse av 

 
Revisions-

verksamhet 

 
Annan 

verksamhet 

Verksamhet med 
naturligt samband 

till revisions-

verksamhet 

 

Sidoverksamhet 

 
Tillåten 

sidoverksamhet 

 
Otillåten 

sidoverksamhet 

 
 

Gränsdragningsproblem [1] 

 
 
Gränsdragningsproblem [2] 

Figur: Illustration över de verksamhetstyper och gränsdragningsproblem som uppsatsen behandlat 
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att ta till vara på revisorns kompetens (Prop. 2000/01:146, s. 54). Sidoverk-

samheten kan i sin tur antingen vara tillåten eller otillåten.  

 

Syftet var utreda de två gränsdragningsproblem som illustreras i figuren ovan; 

1. gränsdragningsproblemet mellan verksamhet med naturligt samband till 

revisionsverksamhet och sidoverksamhet; och främst 

2. gränsdragningsproblemet mellan tillåten och otillåten sidoverksamhet.  

 

 

5.1.1 Gränsdragningen mellan verksamhet med naturligt samband och 

sidoverksamhet 

 

Denna gränsdragning bygger till stor del på vad som definieras som verksamhet 

med naturligt samband. Begreppet är i lagstiftningen förhållandevis ungt och 

eftersom praxis lyser med sin frånvaro så blir kontentan att tolkning faller tillbaka 

på lagstiftarens vägledning och FARs tolkning av denna. Verksamhet med 

naturligt samband är sådan som en revisor alltid får bedriva, och är sådan 

verksamhet som en revisor i allmänhet sysslar med. Det innebär först och främst 

att fristående rådgivning inom de kompetensområden som följer med lagstadgad 

revision oavsett om den riktas mot revisionsklient eller icke-revisionsklient skall 

anses falla inom ramen för verksamhet med naturligt samband. Dit hör också 

områden där revisorn i och med sin praktiska och teoretiska utbildning har bredare 

kompetens, exempelvis inom juridik.  

 

Slutligen påpekas att revisionens utveckling skall beaktas. Områden som IT och 

miljö blir allt mer väsentliga för revisionen och skall därför också ingå i 

verksamhet med naturligt samband. Egenproducerade skrifter, programutveckling 

och utbildning inom de angivna kompetensområdena anser lagstiftaren också skall 

ingå i begreppet. Till sist kan även kapital- och fastighetsförvaltning ingå, under 

vissa förutsättningar.  

 

Gränsdragningens mest komplicerade problem ligger i att bestämma när revisorns 

kompetens är tillräckligt bred för att ingå i verksamhet med naturligt samband. 

Lagstiftaren ger ingen djupare vägledning och FARs tolkning illustreras med 

juridikexemplet (som beskrevs tidigare på sida 17-18) som dock avslutas med att 

tolkningen skall användas med försiktighet. Det är också intressant att konstatera 

att fristående rådgivning som riktas utanför klientelet alltid anses som verksamhet 

med naturligt samband trots att den skapar exempelvis en oönskad konkurrens på 

konsultmarknaden. Detta tyder på att det fortfarande råder stor tveksamhet kring 

tolkningen av naturligt samband. I framtiden kommer troligtvis praxis att lösa 

problemet men i dagsläget blir gränsen inte mer utredd än såhär. 
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5.1.2 Gränsdragningen mellan tillåten och otillåten sidoverksamhet 

 

Den verksamhet som inte är revisionsverksamhet eller verksamhet med naturligt 

samband blir sidoverksamhet. Jag har främst diskuterat denna gränsdragning med 

lagstiftningen och praxis. I 25 § RevL anger lagstiftaren att bedömningen främst 

skall göras utifrån sidoverksamhetens art och omfattning för att bestämma om den 

rubbar revisorns förtroende.  

 

Verksamhetens art skall bedömas med utgångspunkt i revisionsklienternas 

verksamhet. Praxis tyder på att en relation mellan revisorn och dennes klienter, 

konkurrerande eller affärsmässig, är skadlig för revisorns förtroende om denna 

inte är av obetydlig art. Konkurrensförhållandet kan vara branschspecifikt men 

också geografiskt. Verksamheter belägna på samma geografiska marknad med 

liknande (i ovan nämnda fall gällde det uthyrningsverksamhet av lokaler) 

inriktning kan komma att rubba revisorns förtroende. Vid en sådan bedömning 

måste verksamheternas likheter lyftas till sin spets för att avgöra om någon 

omständighet kan skapa ett konkurrensförhållande. Det kan också vara intressant 

att belysa en viss skillnad vid bedömningen av art beroende på om det rör sig om 

investering i verksamhet eller delaktighet i drift. Vid investeringsverksamhet kan 

viss relation vara tillåten och här finns flera rekvisit som skall uppfyllas. 

 

Verksamheten får inte vara av sådan karaktär att den kan betecknas som 

omfattande affärsverksamhet. Vissa branscher anses alltid medföra att det rör sig 

om omfattande affärsverksamhet. Bedömning kan göras utifrån ett finansiellt 

perspektiv däremot finns inga specifika beloppsgränser utan till denna bedömning 

skall läggas huruvida revisorn i sin sidoverksamhet kan utöva bestämmande 

inflytande. Eftersom att en sådan situation medför att revisorns förtroende rubbas. 

I denna bedömning kan också verksamhetens syfte vägas in. Trots att 

verksamheten är ideell kan syftet ändock vara skapa betydande avkastning, vilket 

i sin tur kan innebära att verksamheten betecknas som omfattande affärsverk-

samhet och då rubbar förtroendet. Om en revisor bedriver fler sidoverksamheter 

skall dessa bedömas både enskilt och sammantaget eftersom den samlade 

delaktigheten kan innebära att revisorn involveras i omfattande affärsverksamhet. 

 

En förutsättning för att sidoverksamheten skall vara tillåten är, det återkommande 

krav som praxis ställer, att den är tydligt avskild från revisionsverksamheten. Det 

skall enligt mitt förmenande vara så tydligt att klienten kan urskilja när revisorn 

företräder revisionsverksamheten respektive sidoverksamheten. Verksamheten får 

slutligen inte vara oförenlig med revisorns ställning som följer med dennes 

behörighet, alltså den får inte uppfattas som oseriös. Punkten blir lite av en 

restpost som ämnar fånga in resten av alla verksamheter som en revisor inte kan 

vara verksam i.  



GRÄNSDRAGNINGSPROBLEMATIKEN I 25 § REVISORSLAGEN 

- 5 AVSLUTANDE DISKUSSION - 

 33 

5.2 Slutkommentar och reflektion  
 

En revisors möjligheter att utöva sidoverksamhet begränsas av 25 § RevL. Med 

tanke på varje falls unika förutsättningar är det svårt att konstatera några fasta 

gränser. Däremot går det att finna samband som kan vara intressanta att belysa 

och på så sätt konstatera gemensamma bedömningskriterier. Båda de gränsdrag-

ningsproblem som jag ämnat att utreda är komplicerade eftersom min uppfattning 

är att det råder viss osäkerhet kring tolkningen av vissa begrepp som införts i 

lagstiftningen och förarbetena.   

 

Framförallt är gränsdragningen mellan verksamhet med naturligt samband till 

revisionsverksamhet och sidoverksamhet invecklad. Lydelsen är förhållandevis ny 

i den svenska regleringen och praxis är fortfarande begränsad. Här skall beaktas 

den internationella utvecklingen av revisionen som kan medföra att lydelsen i 

framtiden kommer att innefatta fler områden än som idag aktualiseras, vilket i sin 

tur påverkar gränsen mellan tillåten och otillåten sidoverksamhet. 

 

Eftersom att revisionen kontinuerligt utvecklas så kommer dessa gränser att 

förändras. Med tanke på att nuvarande lagstiftning fortfarande är relativt ung är 

det svårt att konstatera om de förändringar som genomfördes i 25 § RevL kommit 

att få stor betydelse när det gäller tillåtande av sidoverksamhet. Lagstiftningen 

skall gå mot en mindre restriktiv inställning på detta område (Prop. 2000/01:146, 

s. 55). Troligtvis tar det år framöver innan det går att urskilja en tydlig gräns i 

praxis.   

 

 

5.3 Förslag till fortsatta studier 
 

Under tiden som arbetet med uppsatsen framskridit, har intressanta ämnen upp-

dagats för andra studier. Nedan presenteras två av dessa: 

 

Den legala definitionen på revisionsverksamhet har medfört att lagstiftaren valde 

en betydligt snävare definition än vad som tidigare funnits i praxis. En diskussion 

av gränsdragningen mellan revisionsverksamhet och verksamhet med naturligt 

samband till denna med utgångspunkt i praxis kan förefalla intressant. 

 

Den internationella utvecklingen skall enligt lagstiftaren beaktas vid tolkning av 

svensk rätt. En komparativ studie på området med sidoverksamhet, för att ta reda 

på om svensk lagstiftning är mer eller mindre tillåtande än andra länders lagstift-

ning. 
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