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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel: Kombiuppdrag – Ett problem? 
 
Seminariedatum: 4 juni 2004 
 
Ämne/kurs: Magisterseminarium i Företagsekonomi, FEK 591, 10 poäng 
 
Författare: Mikael Dahl & Camilla Svensson 
 
Handledare: Gunnar Wahlström 
 
Fem nyckelord: Revisorer, Skandaler, Oberoende, Förtroende och 
Redovisningsreglering 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att identifiera en del av de åsikter som 
föreligger angående det nya lagförslaget angående byråjäv, d v s att förbjuda 
kombiuppdrag. Utifrån dessa åsikter vill vi utreda om kombiuppdrag anses vara 
ett problem i Sverige idag. Dessutom kommer vi att belysa några av de 
konsekvenser det skulle medföra om revisionsplikten för de mindre ägarledda 
aktiebolagen tas bort. 
 
Metod: Vi har utfört fallstudier, genom personliga intervjuer, på åtta 
revisionsbyråer, åtta företag och fyra banker. samt en med Justitiedepartementet. 
Anledningen till denna uppdelning är att vi ville se om de hade olika syn på 
kombiuppdrag, förtroende och revisionsplikt. Vår ansats är deduktiv eftersom vi 
utgick från teorin för att genom empiriska undersökningar ta reda på om 
verkligheten stämmer med förväntningarna.  
 
Teoretiska perspektiv: Med utgångspunkt från vetenskapliga rapporter har vi 
kommit fram till olika anledningar till varför promemorian Några frågor om 
revision togs fram. 
 
Empiri: I empirin har vi utförligt redogjort för våra intervjuer. Vi tog även upp de 
remissyttranden angående promemorian som var relevanta för uppsatsen. Detta 
återknöts delvis till litteraturen. 
 
Slutsatser: Kombiuppdrag anses inte vara något problem bland våra 
respondenter. Om kombiuppdrag tas bort kommer det att försvåra revisorernas 
arbete och innebära en fördyring för företagarna. Kvaliteten skulle försämras både 
på redovisning och revision. Förtroendet för revisorer har blivit ”naggat i kanten” 
internationellt sett efter de skandaler som inträffat, men är trots allt fortfarande bra 
i Sverige. Revisionsplikten är viktig, även för de mindre aktiebolagen, och bör inte 
tas bort. Utan revision ansågs det att inga garantier fanns för att företagens 
finansiella siffror var tillförlitliga.  
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Summary  
 
Title: Combined assignments - A problem? 
 
Seminar date: 4 June 2004 
 
Course: Master thesis in business administration, 10 Swedish credits. Major in 
accounting. 
 
Authors: Mikael Dahl & Camilla Svensson 
 
Advisor/s: Gunnar Wahlström 
 
Five key words: Auditors, Scandals, Independences, Trust and Accounting-
regulation 
 
Purpose: The purpose with this paper is to identify some of the opinions about the 
law proposal that suggests that combined assignments should be forbidden. We 
want to examine if combined assignments are a problem in Sweden today. We 
will also illuminate some of the consequences for private companies if the duty of 
auditing eliminates. 
 
Methodology: We have performed twenty case studies with eight auditors, eight 
companies and four banks, as well as one phone interview with the department of 
Justice. We wanted to find out their opinion about combined assignments, trust 
and duty of auditing. A deductive method was used as we started from theory and 
by empirical studies ran a check if reality confirmed with our expectations. 
 
Theoretical perspectives: With a base from scholarly dissertations we found 
different reasons to why the law propose Some Questions about Auditing have 
been presented.  
 
Empirical: In our empirical study we made a detailed description of our 
interviews. Statements from some of the organisations of matters to the law 
propose Some Questions about Auditing were brought up. 
 
Conclusions: Combined assignments appear not to be a problem among our 
respondents. If the opportunities of combined assignments are lost, it will be 
harder for the auditor to audit which will lead to greater expenses for the 
companies. The quality will be poorer on both auditing and accounting. 
Internationally the trust in auditors has been deteriorated because of the big 
scandals. But in Sweden the trust in auditors is still good. The duty of auditing is 
important for all companies. Without duty of auditing in small companies it will 
be harder to trust their financial reports, because the guarantee for its correctness 
will be lost.  
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Förord 
 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till de revisorer, företag och banker vi 
intervjuat för deras medverkan och positiva inställning. Vi vill även tacka Jacob 
Aspegren, handläggare av promemorian Några frågor om revision, vid 
Justitiedepartementet för hans medverkan.  
 
Slutligen vill vi tacka vår handledare vid Lunds Universitet, Gunnar Wahlström, 
som under hela uppsatsen bidragit med sitt stöd och engagemang. 
 
 
 
Lund 2004-05-25 
 
 
 
Mikael Dahl  Camilla Svensson 
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1. Bakgrund, problem och syfte 
 

 
I detta första kapitel tar vi upp bakgrunden till det valda ämnet. Vi redogör för en del av den kritik 

som riktats mot revisorns oberoende samt de skandaler som lett fram till ändrad lagstiftning i USA 

och Europa. Detta leder fram till uppsatsen problemområde, vilket är förslaget att förbjuda 

kombiuppdrag. Slutligen formuleras syftet med uppsatsen.  

 

 
1.1 Bakgrund 
 
1.1.1 Revisorerna kritiseras 
 
Aktörerna på en marknad tävlar om tillgängliga resurser, detta görs med lämnade 
redogörelser om den egna verksamheten i form av årsredovisningar etc. 
Avgörandet för tillförlitligheten är om den bekräftats av någon betrodd oberoende 
granskare.1 
 
Revisorerna kritiseras för att låta affärsintressen gå före oberoendet. Finns det risk 
att köp av konsulttjänster hotar förtroendet för revisionen, och i förlängningen 
även förtroendet för de svenska börsföretagens räkenskaper2? En av de mest 
grundläggande förutsättningarna för revisionsbranschen är att en revisor ska vara 
oberoende vid utförandet av ett uppdrag. Vid revisionen ska revisorn kritiskt 
granska, bedöma och uttala sig om ett företags redovisning och förvaltning3. Om 
revisorn på något sätt är beroende i förhållande till sina uppdrag kan det t ex 
medföra att revisorn gör oriktiga bedömningar och undviker att avge en oren 
revisionsberättelse. Den som förlitar sig på det uttalande revisorn gör i en 
revisionsberättelse måste kunna känna sig säker på att revisorn inte låtit sig 
påverkas av andra intressen än att göra en bra revision, därför finns jävsreglerna bl 
a i aktiebolagslagen4.  
 
1.1.2 Skandaler 
 

På grund av ett antal skandaler inom näringslivet under årens lopp, t ex Enron och 
WorldCom, har frågan om revisorernas oberoende aktualiserats allt mer. Enron 
och WorldCom är orsak till den oförutsedda krisen inom 
redovisningsprofessionen. Trots nyligen utförd forskning, nya utbildningsinitiativ 
och regelbundna ansträngningar fortsätter revisors professionen att få hård kritik 
från omgivningen.5 
 

                                                           
1 Casse1. F., 1996, Den reviderade revisorsrollen, s. 105 
2 Hallsenius. J., 2002, Revisorer, kritikerstorm… 
3 FARs Revisionsbok, 2002, s. 13 
4 FARs Revisionsbok, 2002, s. 85 
5 Taylor. M.H., DeZoort, F.T., Munn. E., Wetterhall.  T.M., 2003, A Proposed Framework…, s. 
257 
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Enronskandalen skapade ett misstroende mot revisionsbranschen då företagets 
balansräkning var uppblåst och vinster var ”friserade”. Företaget kollapsade då det 
hösten 2001 avslöjades om miljardfusk i redovisningen, de hade ägnat sig åt 
avancerat skattebedrägeri.6  
 
Arthur Andersen & Co, som var Enrons revisionsbyrå, har beskrivits som en av 
huvudaktörerna och revisorernas oberoende har kommit att diskuterats allt mer i 
media. Bara några månader efter Enronskandalen kom WorldComs fall, den 
kallades USA:s största finansskandal. Stora kostnadsposter redovisades som 
kapitalinvesteringar och detta redovisningsfusk uppdagades vid en intern 
revision.7 
 
Samma revisionsbolag som reviderat Enron hade reviderat WorldCom - nämligen 
Arthur Anderson. Liknande skandaler har även hänt här i Europa, ett exempel är 
bedrägerierna i den italienska livsmedelsjätten Parmalat. Ca 90 miljarder kronor 
har försvunnit i ett ”svart hål” och jakten på pengarna pågår vidare8. Denna 
skandal är på sina håll kallad ”Europas Enronaffär” även om dessa inte kan 
jämföras fullt ut. Även i detta fall fick revisorerna skulden för att det gick som det 
gick och man hävdar att det är absolut nödvändigt att se över den lag som reglerar 
revisorernas verksamhet så snart så möjligt9.  
 
1.2 Problemställning 
 
I svallvågorna efter dessa krascher ifrågasätts alltmer revisorernas arbete och 
oberoende ställning. Om revisorn har en funktion både som revisor och 
(välavlönad) konsult, hur ska denne då kunna gå i god för att allt står rätt till i 
bolaget genom att skriva på en revisionsberättelse? Just detta med att revisorerna 
erbjuder andra tjänster än de vanliga revisionstjänsterna är ett problem som ofta 
tas upp. Antalet fristående rådgivare har på senare år ökat väsentligt och de fem 
största byråerna drog åren 2000 och 2001 in mer pengar på sådana tjänster än på 
revisionsarvoden.10 
 
1.2.1 Lagstiftarna agerar 
 
I USA och inom EU har man sett över och i vissa fall ändrat lagarna efter dessa 
skandaler. Sarbanes-Oxley Act (2002) i USA kom till i syfte att begränsa framtida 
skandaler och för att återställa investerares förtroende för finansiell rapportering 
och för revisorerna11. Dessa problem har även uppmärksammats av EU som har 
påkallat en översyn över den lagstadgade revisionen inom unionen. EU-

                                                           
6 Petersen. L., 2002, Bokföring, revision… 
7 Spåren leder högre upp till Worldcoms toppar,  2002 
8 Italienska revisorer… 2004, nr. 1, s. 4 
9 Wallin. K., 2004, Italienska regeringen vill…, s. 4-5  
10 Ekelund. Å., 2002, Konsulttjänster, kritikerstorm… 
11 Miller. R. I & Pashkoff. P. H., 2002, Regulation under the Sarbanes…., s. 33   
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kommissionen år 2002 EG-rekommendationen Revisorers oberoende i EU: 
Grundläggande principer (2002/590/EG).12  
 
Den nya revisorslagen som infördes i Sverige den 1 januari 2002, är också ett svar 
på problemet med sammanblandning av revisions- och konsultrollen och förbjuder 
revisorer att vara både revisor och konsult för samma bolag. Om detta ändå sker 
måste det utföras på ett sätt som inte sätter trovärdigheten på spel och där kommer 
analysmodellen in. Det finns ännu ingen utvecklad praxis då inga oberoendefall 
hittills har prövats med tillämpning av den nya revisorslagen. Det är därför 
omöjligt att exakt säga hur den nya lagen kommer att påverka revisorernas roll 
som både revisorer och konsulter. Den nya revisorslagens oberoenderegler skall 
ses mot bakgrund av EG-rekommendationen om revisorers oberoende.13  
 
Ytterligare ett steg mot en fullständig implementering av rekommendationen har 
nu tagits genom förslaget om ändring av aktiebolagslagens jävsregler14. 
Justitiedepartementet vill hårdra frågan om oberoendet ytterligare och har lagt 
fram en promemoria med förslaget att kombinerade redovisnings- och 
revisionsuppdrag inte får förekomma mot en och samma revisionsklient. 
Skillnaden mellan det nya lagförslaget och EG-rekommendationen är att den 
senare vänder sig mot bolag som har ett stort allmänt intresse medan det svenska 
förslaget riktar sig mot alla aktiebolag, stora som små. En del problem har 
uppmärksammas i och med detta, dels frågan om det blir dyrare för klienten om de 
måste anlita två företag, ett för den oberoende revisionen och ett för upprättandet 
av bokslut och årsredovisning, dels om kvaliteten på redovisning och revisionen 
försämras15. I remissvaren angående promemorian framförs många synpunkter på 
förslaget och en är att revisionsplikten för små och medelstora företag bör tas bort 
om den nya lagen ska införas.  
 
Detta leder fram till forskningsfrågorna, nämligen: 
 
• Är kombiuppdrag ett problem? 
• Ingen revisionsplikt, inga garantier?  
 
1.3 Syfte  
 
Syftet med denna uppsats är att identifiera en del av de åsikter som föreligger 
angående det nya lagförslaget angående byråjäv, d v s att förbjuda kombiuppdrag. 
Utifrån dessa åsikter vill vi utreda om kombiuppdrag anses vara ett problem i 
Sverige idag. Dessutom kommer vi att belysa några av de konsekvenser det skulle 
medföra om revisionsplikten för de mindre ägarledda aktiebolagen tas bort. 
 

                                                           
12 RN:s årsredovisning, 2003, s. 6 
13 Revisorernas roller och oberoende,  2004, s. 8 
14 RN:s årsredovisning, 2003, s. 6 
15 Justitiedepartementet - Några frågor om…, 2003, s. 54 f. 
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2. Metod 
 
 
Kapitlet inleds med en beskrivning av uppsatsens övergripande ansats, därefter redogör vi för hur 

vår data är insamlad. Vår undersökningsansats är deduktiv och vi ger en beskrivning av detta. 

Sedan förklarar vi hur våra intervjuer har genomförts, en kvalitativ fallstudie, följt av en 

redogörelse för vilket urval vi valt och varför. Vi beskriver intervjuguiderna och belyser varför 

frågorna var intressanta att ställa. Slutligen avslutas kapitlet med att ge läsaren en överblick över 

uppsatsens fortsatta disposition. 

 
 
2.1 Övergripande ansats 
 

Vi har under vår studietid ofta kommit i kontakt med problematiken om revisorns 
oberoende. I arbetets inledande skede kom vi, genom en revisionsbyrå, i kontakt 
med en promemoria från Justitiedepartementet som föreslår en ändring av 
aktiebolagslagens jävsregler. Detta ändringsförslag syftade till att förbjuda 
kombinerade redovisnings- och revisionsuppdrag, s k kombiuppdrag. En 
revisionsbyrå ska enligt förslaget inte få tillhandahålla de båda tjänsterna 
redovisning och revision mot ett och samma klientföretag. Då vi tyckte att detta 
var ett intressant problem som kan få konsekvenser för både företagare och 
revisionsbyråer ville vi belysa en del av de för- och nackdelar ett införande skulle 
få. Ytterligare en intressant aspekt dök upp då vi gick igenom remissvaren 
angående promemorian, nämligen att många organisationer tyckte att, om 
förslaget införs, bör man ta bort revisionsplikten för de mindre aktiebolagen. Vi 
tyckte då att det var viktigt att även diskutera vilka konsekvenser det skulle 
innebära. 
 
2.2 Datainsamlingsmetod 
 
Den typ av sekundärdata vi använt oss av är tidigare publicerade vetenskapliga 
rapporter. De flesta rapporter har vi hämtat från tidskrifter som; Accounting 
Horizons, Critical perspectives on Accounting, Accounting Rewiev och 
Accounting Organization and Society m fl. Den källkritik vi anser kan uppkomma 
är att vi har tolkat denna engelskspråkiga litteratur felaktigt eftersom engelska inte 
är vårt modersmål. Vi har även använt oss av böcker inom de olika områden som 
uppsatsen är uppbyggd på samt artiklar från olika tidskrifter och dagstidningar via 
internet. För att samla in detta material har vi använt oss av olika databaser där vi 
sökt på nyckelord inom ämnet som t ex audit, consulting, independence och 
Enron. Databaserna som vi använt vid sökningarna har vi funnit genom 
Ekonomihögskolans Kursbibliotek vid Lunds Universitet. Lagar och andra 
förordningar utgivna av t ex Förenade Auktoriserade Revisorer (FAR) och 
Svenska Revisorsamfundet (SRS) har också till stor del använts för att få fram 
vilka regler som för närvarande gäller. Promemorian Några frågor om revision 
som har hämtats från justitiedepartementets hemsida, samt remissvaren till denna, 
har till stor del legat till grund för uppsatsen och den empiriska undersökningen. 
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Även en telefon intervju samt personliga intervjuer med tjugo respondenter ligger 
till grund för empirin, vilket är uppsatsens primärdata. Vi redogör för uppsatsens 
primärdata senare i kapitlet. 
 
2.3 Undersökningsansats 
 
Det finns två skilda angreppssätt för datainsamling inom forskningen, nämligen 
deduktiv- och induktiv metod. Deduktiv ansats används när teorin först utvecklas 
och man därefter använder en undersökningsstrategi för att pröva om teorin 
stämmer.16 Många anhängare av denna metod anser att det bästa sättet att arbeta 
på är att först skaffa sig förväntningar om hur omvärlden ser ut för att därefter 
samla in empiri för att se om förväntningarna stämmer med verkligheten. Vidare 
hävdar han att denna metod oundvikligen leder till att man endast letar efter 
information som man tycker är relevant och som då tenderar att ge stöd åt ens 
förväntningar. Den induktiva ansatsen går åt det motsatta hållet och är baserad på 
insamlad data som analyseras, detta resultat utvecklas därefter till en teori17. 
Eftersom vi först inhämtade information och sedan genom personliga intervjuer 
samlade in empiri för att se om verkligheten stämmer med våra förväntningar har 
vi använt oss av den deduktiva metoden. 
 
2.4 Observationsmetod  
 
Fallstudier används om man studerar enskilda fall på djupet, där intresset är riktat 
mot detaljerade och mångsidiga beskrivningar18. Vidare anser författarna att 
fallstudier ofta är användbara för explorativa studier. Man vill då utnyttja 
ansatsens möjligheter att upptäcka förhållanden som man inte på förhand tänkt på, 
nämligen möjligheten att bli överraskad. I de flesta fall är valet av fallstudien att 
antalet undersökningsenheter måste begränsas.19 Det kan vara på grund av 
bristande resurser eller för att det kunskapsmässigt ska gå att hantera 
upplysningarna. Vi har utfört fallstudier på; åtta olika revisionsbyråer, fyra stora 
och fyra mindre, fyra stora företag och fyra små samt fyra banker. Fallstudier som 
utförs på olika ställen kallas multipla fallstudier och syftet med dessa kan vara en 
form av generalisering20. Vi har begränsat oss till ett visst antal fallstudier, därför 
kan vi bara uttrycka oss om vad man har för åsikter kring revisorns förtroende, det 
nya lagförslaget och vad det skulle innebära att ta bort revisionsplikten för de 
mindre företagen hos de tjugo respondenter vi har intervjuat.  
 
2.5 Avgränsningar 
 
Vi har valt att fokusera på Sverige, d v s inga ingående jämförelser görs med 
internationell lagstiftning. Sarbanes-Oxley Act och EU-rekommendationer om 

                                                           
16 Saunders. M., Lewis. P., Thornhill. A., 2000, s. 45 
17 Jacobsen. D. I.,  2002, Vad, hur och varför, s. 34 
18 Lekwall. P. & Wallbin. C., 1993, Information för…, s. 143 
19 Andersen. I. 1998, Den uppenbara verkligheten…, s. 129 
20 Andersen. I. 1998, Den uppenbara verkligheten…, s. 129 
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revisorers oberoende tas endast upp i syfte att exemplifiera hur förändringar i 
lagstiftning uppkommer ur skandaler och kriser. Fokus i denna uppsats ligger på 
promemorian Några frågor om revision och dess förslag att förbjuda 
kombiuppdrag.  
 
2.6 Definition av revision och konsultation 
 
Det som särskiljer revision från konsultation är inte några fackspråksmässiga 
skillnader. Skillnaden är att vid revision krävs oberoende, vilket kan definieras 
som avsaknad av ekonomiskt intresse i revisionsklienten. I konsultations fallet så 
leder revisorns råd till affärsbeslut för klienten, vilket innebär att ett ömsesidigt 
intresse mellan revisorn och klienten börjar utvecklas. Där revisorns intresse i 
klientens finansiella framgång ger revisorn prestige som en framgångsrik 
konsult.21 
 
Revision definieras i FAR: s revisions bok som ”Revision är att kritiskt granska, 
bedöma och uttala sig om redovisning och förvaltning”. Vidare sägs att 
revisionens mål är revisionsberättelsen. Indirekt är revisionens mål att säkerställa 
trovärdigheten i den ekonomiska informationen om företaget och tilltron till hur 
styrelse och VD fullgör sina uppdrag.22 
 
Revisionen har två grundläggande begrepp, väsentlighet och risk, som avgör vad 
revisionsarbetet ska inriktas på och hur omfattande det ska bli. Granskningen 
inriktas på sådana väsentliga fel och förhållanden som kan påverka bedömningen 
av årsredovisning och förvaltning. Bedömningen av riskerna avgör vad och hur 
mycket som ska granskas samt när och hur granskningen ska ske.23 
 
I revisorslagens analysmodell står att konsultverksamhet är alla uppdrag som inte 
utgör revisionsverksamhet. Detta skulle innebära att alla tjänster som revisorn gör 
för en klient förutom revision skulle klassas som konsultation.24  
 
Redovisningstjänster är en vanligt förekommande konsultationstjänst i mindre 
företag. Till dessa hänförs biträde med löpande redovisning, bokslut, 
årsredovisning, koncernredovisning och liknande.25  
 
När en revisionsbyrå utför revisionsuppdrag och redovisningsuppdrag samtidigt 
till en och samma klient kallas detta kombiuppdrag. Denna kombination är 
otillåten om en revisor att utför tjänsterna mot samma klient. Det är dock inte 
förbjudet om de två tjänsterna sköts av två olika personer på samma revisionsbyrå, 
så länge det inte är grundbokföring. Med grundbokföring menas den löpande 
bokföring som sker kronologiskt dagligen.26 
                                                           
21 Mautz, R. K. & Sharaf, H. A., 1961, The Philosophy…, s. 268-269 
22 FARs revisions bok, 2002, s. 15 
23 FARs revisions bok, 2002, s. 22 
24 FARs revisions bok, 2002, s. 88 
25 Vägledning för revisorer, 2002, SRS, s. 26 
26 Aktiebolagslagen kap. 10 § 16 p. 4 
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2.7 Undersökningens metod 
 
Undersökningsmetoden i denna uppsats är kvalitativ, detta eftersom vi har 
undersökt vad revisorer anser om att inte tillåta kombiuppdrag genom att göra 
personliga intervjuer. Det är då viktigt att kunna ändra upplägget under själva 
genomförandet av undersökningen27. Fallstudier kan betraktas som både 
kvalitativa och kvantitativa undersökningar28. Vi kommer endast att använda den 
kvalitativa metoden eftersom vi kommer att beskriva de ganska öppna 
svarsalternativen från vår intervjuguide uppdelat på de teman som vi anser 
viktigast att belysa. Den data vi samlar in och analyserar är inte meningsfull att 
kvantifiera därför kommer inte en kvantitativmetod att vara relevant i vår 
uppsats.29 
 
2.8 Urval 
 
Vi intervjuade den person på Justitiedepartementet som varit handläggare för 
promemorian Några frågor om revision för att få reda på vad som har legat till 
grund för utarbetandet av denna.  
 
Som urval för våra personliga intervjuer valdes åtta revisionsbyråer, åtta 
företagare och fyra banker. Detta urval delades upp på fyra stora revisionsbyråer 
samt fyra mindre. Detta för att se om det fanns någon variation i hur man ställde 
sig till den i promemorian föreslagna ändringen. Stora revisionsbyråer har oftast 
stora företag som klienter och de mindre byråerna har små och medelstora företag 
som klienter. Urvalet bland företagare delades upp på samma sätt som 
revisionsbyråerna, d v s  fyra stora företag och fyra små företag eftersom det oftast 
skiljer sig åt vilka tjänster de efterfrågar av revisorerna. Under intervjuernas gång 
upptäcktes att vi även borde intervjua bankerna om hur de ställde sig till 
promemorian och dess konsekvenser. Dessutom framkom synpunkter i 
remissvaren angående promemorian att ta bort revisionsplikten för små och 
medelstora företag om lagförslaget införs, vilket vi ansåg skulle beröra banker i 
stor utsträckning.  Därför bestämde vi oss för att lägga till fyra banker i vårt urval.  
 
2.8.1 Definition av population 
 
De stora revisionsbyråer vi valt är de fyra största i världen; Ernst & Young, 
Öhrlings Price Waterhouse Coopers, KPMG och Deloitte & Touche. Med mindre 
revisionsbyråer menas de som är mindre än dessa. Med stora företag menar vi de 
som är börsnoterade och de mindre är endast ägarledda. Bankerna som valdes är 
de fyra största i Sverige; Handelsbanken, Föreningssparbanken, SEB och 
Nordbanken.  
 

                                                           
27 Holme. I.M. & Kron Solvang. B., 1997, Forskningsmetodik…, s. 80 
28 Andersen. I. 1998, Den uppenbara verkligheten…, s. 132 
29 Lekwall. P. & Wallbin. C., 1993, Information för…, s. 141 
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Alla respondenter i denna undersökning är anonyma vilket innebär att vi inte 
heller har angett vilken arbetsplats de befinner sig på i vår empiri.  
 
2.8.2 Urvalspopulation 
 
De fyra stora revisionsbyråerna visste vi på förhand vilka det var eftersom de är 
välkända. Då det gäller de mindre byråerna samt företagen hittades dessa på gula 
sidornas hemsida30.  
 
Respondenterna återfinnes i södra, östra och norra Skåne som är vårt närområde. 
Vi anser inte att detta medfört någon snedvridning av resultaten. Revisorerna är en 
kvalificerad profession som utgår från samma kriterier oavsett var än i Sverige de 
befinner sig. Bankerna som finns representerade i vårt urval finns över hela 
Sverige och precis som revisorerna tillhör de en stark organisation. Svaren från 
dessa grupper borde därför förmodligen bli lika oavsett var respondenterna 
befinner sig i Sverige. Företagens åsikter kan däremot variera något beroende på 
vilken bransch de befinner sig i. 
 
2.9 Intervjuerna 
 
Som nämnts ovan har vi gjort en telefonintervju och tjugo personliga intervjuer. 
När man gör individuella intervjuer mäter man personliga synpunkter på ett 
förhållande31. Genom att vi gjorde personliga intervjuer garanterades att det var 
rätt respondent som lämnade uppgifterna, vilket hade varit svårare att kontrollera 
om vi hade gjort ett enkät utskick. En annan fördel med att göra personliga 
intervjuer var att om respondenten inte förstod en fråga hade vi möjlighet att 
förtydliga den. Vi spelade in de personliga intervjuerna på band men antecknade 
samtidigt svaren för att vara säkra på att få med allt väsentligt. 
 
2.9.1 Justitiedepartementet 
 
Som vi nämnde tidigare var vi intresserade av hur och varför promemorian Några 
frågor om revision kom till. Därför genomförde vi en telefonintervju med Jacob 
Aspegren, handläggare av promemorian, vid Justitiedepartementet. Vi förklarar 
här bakgrunden till varför frågorna ställdes.  
 
För det första frågade vi om förtroendet. Vi ville med denna fråga ta reda på 
vilken syn Justitiedepartementet hade på hur förtroendet för revisorer är idag. För 
att sedan kunna se om det stämmer överens med de andra respondent gruppernas 
syn på förtroendet. 
 
Den andra och tredje frågan vi ställde behandlade vad promemorian  grundar sig 
på och vad man vill uppnå med förslaget. Detta för att se om vi hade rätt ifråga om 
att det beror på skandalerna och för att undvika att de upprepar sig. Samt om 

                                                           
30 www.gulasidorna.se. 
31 Jacobsen. D.I.,  2002, Vad, hur och varför…, s. 160 
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lagförslaget är en väg till internationalisering av utvecklingen inom 
revisionsprofessionen.  
 
Den fjärde frågan tog upp varför promemorian inte särskiljer på annan rådgivning 
än bokföring och varför det inte ansågs viktigt att särskilja revision från all  
rådgivning. Alla skandaler som inträffat har skett i stora börsnoterade företag där 
bokföring utförs på egen hand, därför ville vi veta varför just konsulttjänsten 
bokföring ska tas bort i Sverige. 
 
Den femte frågan grundade sig på att vi ansåg att promemorian har vissa brister. 
Därför ställdes frågan om man hade gjort några förundersökningar av vilka 
konsekvenser det nya lagförslaget skulle kunna medföra.  
 
Den sjätte frågan var uppdelad i en A och en B fråga. Frågorna tog upp om  
Justitiedepartementet ansåg att redovisningskonsulterna har tillräcklig kompetens 
att ta över revisionsbyråernas redovisningstjänster. Dessutom undrade vi om 
Justitiedepartementet ansåg att redovisningsbyråerna har tillräckliga resurser och 
kompetens för att utbilda nyutexaminerade ekonomer. Dessa två frågor kan bli 
aktuella om förslaget införs. Vad vi ville ha ut av denna fråga var om 
Justitiedepartementet hade funderat över dessa tänkbara konsekvenser. 
 
Den sjunde frågan ställdes för att få reda på varför lagförslaget skall gälla både 
stora och små aktiebolag. Denna fråga följdes upp av en följdfråga som 
ifrågasätter varför förslaget avviker från både EG-rekommendationen och 
Sarbanes-Oxley Act som bara gäller för börsnoterade bolag och företag med stort 
allmänt intresse.  Vi ville med fråga åtta veta vad anledningen till detta var.  
 
I den nionde frågan ville vi få Justitiedepartementets synpunkter på vad de ansåg 
om uttalandena sig i remissvaren att revisionsplikten borde tas bort om 
lagförslaget infördes. Vi ville även veta vilka konsekvenser de trodde att detta 
skulle medföra.  
 
Med fråga tio ville vi veta om Justitiedepartementet trodde att liknande skandaler, 
som de som exempelvis hände i USA, skulle kunna inträffa i Sverige med 
nuvarande lagstiftning. Frågan ställdes för att se om det ansågs att de nuvarande 
reglerna om byråjäv inte var tillräckliga för att säkerställa revisorns oberoende.  
 
2.9.2 Revisorer, företag och banker 
 
Vi har delat upp resterande intervjuer i tre grupper. I den första gruppen finns 
revisorerna eftersom de i allra högsta grad blir drabbade om lagförslaget går 
igenom. De får ändra sitt sätt att arbeta och kanske omorganisera verksamheten. 
Detta kan få till följd att de måste minska sin personalstyrka, åtminstone de 
revisionsbyråer med många små aktiebolag som klienter. I den andra gruppen 
återfinnes företagen vars påverkan av förslaget skiljer sig åt om det är ett stort 
eller ett litet aktiebolag. De stora företag som har en egen ekonomiavdelning 
drabbas inte i lika stor omfattning av det här förslaget. Däremot de små företagen, 
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som i stor utsträckning anlitar en revisionsbyrå till att utföra kombiuppdrag, blir 
drabbade genom att den möjligheten försvinner om lagförslaget går igenom. 
Slutligen har vi bankerna som befinner sig i den sista gruppen. Om 
revisionsplikten tas bort för de små företagen kan de bli mindre villiga att låna ut 
pengar till dessa eftersom de inte längre har någon garanti för att redovisningen är 
tillförlitlig. 
 
Några allmänna frågor ställdes till alla tre grupperna för att få fram hur man anser 
att revisorns förtroende är idag och hur det eventuellt skulle kunna förbättras. Vi 
ville med detta få fram om man ute i den svenska verkligheten, med distans till 
skandalerna i USA, har påverkats av debatten om förtroende och oberoende. Även 
hur de ansåg att lagförslaget skulle påverka förtroendet och oberoendet, antingen i 
positiv eller i negativ riktning, var av intresse. 
 
I promemorian Några frågor om revision, avsnitt 6.3, sägs att flertalet av 
småföretagarna sköter sin bokföring själv eller på annat sätt än att anlita den valda 
revisorns revisionsbyrå.  Till revisorerna ställdes därför frågor om i hur stor 
utsträckning de utförde kombiuppdrag, vilken typ av företag som mest 
efterfrågade kombiuppdrag samt hur stor andel av revisionsbyråns kunder som 
anlitar dem till att utföra kombiuppdrag. Företagen fick liknande frågor, bl a vem 
som sköter deras redovisning idag och varför man har det på ett visst sätt. Dessa 
frågor ställdes för vi tyckte det var intressant att veta hur det ser ut i verkligheten, 
om det utförs mycket kombiuppdrag eller om det är ett konstruerat problem. Till 
dessa två grupper ställdes också frågan om var de högsta arvodena ligger, på 
redovisning eller revision. Den frågan ställdes för att få reda på om redovisningen 
var den dyrare av dessa båda tjänster och om revisionsbyråerna kanske rent av 
reducerar priset på revisionsuppdraget om klienten även köper 
redovisningstjänster från dem. 
 
Kvaliteten på redovisningen och revisionen påstås på många håll påverkas om 
lagförslaget går igenom. I promemorian hävdas att det är Revisorsnämndens 
erfarenhet att kvaliteten på den revision som utförs vid ett kombiuppdrag ofta är 
sämre än kvaliteten på den revision som utförs utan att det föreligger ett 
kombiuppdrag. Detta för att revisorn i ett kombiuppdrag ofta förlitar sig på den 
redovisning som upprättats av en medarbetare inom samma byrå. Därför ställde vi 
frågor till alla tre grupperna om vad de ansåg påverkan (i positiv eller negativ 
riktning) på kvaliteten kunde bli om lagförslaget går igenom.  
 
Även kostnaden har varit en omdebatterad fråga, blir det billigare eller dyrare för 
de små företagen om de måste anlita två byråer för att utföra dessa båda tjänster? I 
promemorian menar man att den föreslagna lagändringen endast skulle medföra 
”en obetydlig ökning av de små företagens kostnader för bokföring och revision”. 
Men många av uttalandena i remissvaren skiljer sig mot den uppfattningen. Vi 
ville se vad respondenterna som finns ute i verkligheten hade för uppfattning om 
detta, så en fråga ställdes om hur de trodde förslaget skulle påverka kostnaden för 
de små företagen. 
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Många av dem som yttrat sig i remissvaren angående promemorian menade att om 
förslaget införs måste revisionsplikten för de små och medelstora företagen tas 
bort. Därför ställdes en fråga om vad respondenterna ansåg om att man eventuellt 
skulle ta bort revisionsplikten för de små företagen till alla grupperna. En allmän 
synpunkt kring den här frågan var av intresse för oss. Men med en följdfråga om 
vad man tror konsekvenserna av det skulle bli, ville vi väcka en diskussion som 
kunde förse oss med tänkvärda aspekter på vad det skulle kunna medföra. Dessa 
aspekter kommer vi i det empiriska kapitlet att diskutera ihop med vad 
organisationerna har sagt i remissvaren.  
 
Till följd av frågan om revisionsplikten blev intervjuerna med bankerna mer 
inriktade mot frågor som rörde revisionspliktens borttagande. I hur stor 
utsträckning de förlitar sig till en ren revisionsberättelse, vilka krav som istället 
skulle krävas för att få kredit i banken och om de skulle fortsätta att efterfråga 
revision. Vi ville veta om det skulle bli svårare för företagen att erhålla kredit i 
banken om det inte längre fanns någon kvalitetsstämpel på företagens 
räkenskaper, samt vilka konsekvenser detta skulle få för bankerna och företagen. 
 
Slutligen tillfrågades samtliga respondenter om hur de tyckte att den framtida 
utvecklingen för revisionsprofessionen borde se ut. Denna fråga ställdes för att se 
om våra respondenter ansåg att det föreligger ett problem eller om det bara är 
media som skapat ett problem. Men även för att ta reda på vad gemeneman har för 
tankar om hur det skulle se ut för att vara på bästa sätt. 
 
2.9.3 Intervjuernas tillförlitlighet 
 
Vi har försökt att göra observationerna så likvärdiga så möjligt för att mätningarna 
inte skulle skilja sig åt. Det finns ett antal exempel på vad som kan göra att 
mätningarna skiljer sig åt. Det kan t ex vara variationer i sättet att fråga, oklarheter 
som leder till skilda tolkningar, distraherande intervjumiljö, motivation eller stress 
hos den intervjuade eller andra slumpfaktorer. För att motverka variationer i sättet 
att fråga, intervjuareffekt, har samma person vid samtliga intervjuer ställt frågorna 
till respondenten32. Intervjuareffekt kan sägas vara att intervjuarens närvaro skapar 
ett visst speciellt resultat33. Vidare kan intervjuarens svar tolkas fel av intervju 
personen. Om intervjuaren får en alltför positiv bild av respondenten, s k 
haloeffekt, finns det en risk att intervjuaren tolkar dennes svar alltför 
tillmötesgående34. Då vi varit medvetna om detta har vi  försökt vara objektiva 
och inte låtit oss påverkas av personligheter. Då de flesta frågor har varit öppna i 
sin frågeställning har vi i vissa fall varit tvungna att tydliggöra frågeställningen. 
Den plats där intervjun äger rum kan skapa speciella resultat, s k kontexteffekt35. 
Intervjumiljön har i samtliga fall varit antingen respondentens egna kontor eller ett 

                                                           
32 Lekwall. P. & Wallbin. C., 1993, Information för…, s. 215 
33 Jacobsen. D.I.,  2002, Vad, hur och varför…, s. 161 
34 Lekwall. P. & Wallbin. C., 1993, Information för…, s. 216 
35 Jacobsen. D.I.,  2002, Vad, hur och varför…, s. 164 
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konferensrum och miljön har således inte varit distraherande. Vad vi inte kunnat 
påverka hos den intervjuade är motivation och stress. Respondenterna och deras 
arbetsplats är anonyma i vår uppsats vilket vi anser kan bidra till ökad 
tillförlitligheten eftersom respondenterna då troligen svarar mer sanningsenligt än 
om vi skulle ha nämnt deras namn i uppsatsen. Tillförlitlighet innebär att 
mätningarna ska vara korrekt utförda36. Vi anser att dessa faktorer gör att 
tillförlitligheten i vår undersökning är hög. 
 
Det är viktigt att ha förmågan att fånga det man ska vid denna typ av 
undersökningar, d v s att man verkligen har undersökt det man skulle och 
ingenting annat37. Våra frågor är till största del utformade från lagförslaget om 
byråjäv samt remissvaren som därefter kommit. En del frågor är mer allmänna 
som t ex vad de anser om hur förtroendet för revisorer är idag. Några frågor har 
sin grund i den debatt som föreligger om revisorns roll. Syftet med uppsatsen är 
att belysa de för och nackdelar som det nya lagförslaget kan innebära, men även 
vilka konsekvenser det kan få om man tar bort revisionsplikten för de små 
företagen. Då våra frågor är knutna till teorin anser vi även att vi i uppsatsen har 
undersökt det vi skulle.  
 
2.10 Uppsatsens fortsatta disposition 
 
Vi kommer här att redogöra för hur vi lagt upp uppsatsens disposition. I kapitel tre 
kommer vi att beskriva den historiska framväxten av revision och de två stora 
skandaler som påverkat den. Revisorernas oberoende problematik och förtroende 
kommer att framställas ur olika perspektiv. En modell för social ordning som 
förklarar hur revisionens och redovisningens framväxt påverkas av principerna om 
staten, marknaden och samhället. Den lagstiftning som påverkats i USA och inom 
EU av bl a Enronskandalen tas upp och vi presenterar även den promemoria som 
innehåller förslaget till ändring av aktiebolagslagens jävsbestämmelser. 
Upphovsmännen vill särskilja redovisning och revision ännu mer än tidigare 
genom att förbjuda kombiuppdrag. Slutligen sammanfattas de remissyttranden 
angående promemorian som framlagts av olika organisationer. 
 
I det fjärde kapitlet redogör vi för utfallen från den empiriska undersökningen; 
telefonintervjun med Justitiedepartementet och de personliga intervjuerna, vilka är 
sammanställda i tre olika teman. De teman vi valt är; kombiuppdrag en kvalitets- 
och kostnadsfråga, oberoendet och förtroendet, samt revisionsplikten.  Vi har även 
valt ut vissa remissvar angående promemorian tas upp under dessa teman. 
 
Slutligen i det femte kapitlet besvaras forskningsfrågorna. I uppsatsens praktiska 
bidrag tas de för- och nackdelar upp som vi identifierat och som kan uppstå om 
man inför lagförslaget. Även konsekvenser av att ta bort revisionsplikten för 
mindre ägarledda aktiebolag tas upp. Det teoretiska bidrag uppsatsen ger 

                                                           
36 Thurén. T., 1991, Vetenskapsteori för nybörjare, s. 22 
37 Thurén. T., 1991, Vetenskapsteori för nybörjare, s. 22 
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diskuteras utifrån litteratur genomgången i kapitel tre. Därefter reflekterar vi  över 
uppsatsens slutsats och till sist ger vi förslag på fortsatt forskning inom ämnet.  
 
2.11 Kapitelsammanfattning 
 
Inledningsvis i detta kapitel berättade vi hur vi kommit in på ämnet om oberoende 
och byråjäv. Därefter redogör vi för vilka former för datainsamling vi har utnyttjat. 
Vi har till stor del använt oss av publicerade forsknings rapporter. Genom 
personliga intervjuer har vi utfört fallstudier på åtta olika revisionsbyråer, åtta 
företag och  fyra banker.  
 
Vidare förklarar vi att vi använt oss av den deduktiva metoden i vår 
undersökningsansats. Den innebär att först skaffa sig förväntningar om hur 
omvärlden ser ut för att därefter insamla empiri för att se om förväntningarna 
stämmer med verkligheten. 
 
Vi har valt att fokusera på Sverige, d v s inga ingående jämförelser görs med 
internationell lagstiftning. Fokus ligger på promemorian Några frågor om 
revision. 
 
Fallstudier genomförs i de flesta fall på grund av att antalet undersökningsenheter 
måste begränsas vilket kan bero dels på brist på resurser och dels för att det 
kunskapsmässigt ska kunna gå att hantera upplysningarna.  
 
Fallstudier kan betraktas både som kvalitativa och kvantitativa. Eftersom vi 
genom personliga intervjuer har undersökt vad respondenterna anser om att inte 
tillåta kombiuppdrag och att slopa revisionsplikten för de mindre företagen är 
undersökningsmetoden i denna uppsats enbart kvalitativ.  
 
Revision är att kritiskt granska och granskningen inriktas på väsentliga fel och 
förhållanden som kan påverka bedömningen av årsredovisning och förvaltning, 
allt annat är konsultation. Redovisningstjänster är en vanligt förekommande 
konsultationstjänst  och till dessa tjänster hänförs biträde med löpande 
redovisning, bokslut, årsredovisning, koncernredovisning och liknande. 
 
Vi har beskrivit att urvalet gjordes genom att leta på gula sidorna inom det 
geografiska område vi befann oss i, nämligen södra, östra och norra Skåne. Vi 
anser inte att detta medfört någon snedvridning eftersom svaren förmodligen 
skulle bli lika var i Sverige de än ställdes.  
 
Sedan redogjordes för hur intervjuerna genomfördes, samma person intervjuade 
samtliga respondenter och den andra antecknade samtidigt svaren. Vi bandade 
även intervjuerna för att vara säkra på att få med allt väsentligt. Vidare beskrevs 
hur intervjufrågorna var upplagda och vad vi ville ha fram av dessa. Därefter 
förklarade vi vilka åtgärder som vidtagits för att intervjuernas tillförlitlighet ska 
bli största möjliga. Slutligen redogjordes för uppsatsens fortsatta disposition.
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3. Litteraturgenomgång 
 
 
För att förstå vad som ligger bakom revision kommer vi i detta kapitel att beskriva den historiska 

framväxten av revision skandaler som påverkat den. Skandaler leder till att oberoendet ifrågasätts 

och vi tar upp olika syn på oberoendet.  Förtroendet diskuteras ur ett socialt perspektiv. En modell 

som förklarar social ordning utifrån principerna om staten, marknaden och samhället. 

Förändringar av lagstiftningen i USA och inom EU föranledda av bl a Enronskandalen beskrivs. 

Sist i kapitlet redogörs för  promemorian ”Några frågor om revision” då det gäller byråjäv samt 

en kort sammanställning av remissvaren angående denna. 

 

 
3.1 Kapitlets disposition 
 
I det här kapitlet tar vi först upp revisionens framväxt samt vilken påverkan 
skandaler som Kreuger och Enron haft på den. Vi tar endast upp ett begränsat 
urval av historisk fakta eftersom vi endast vill erbjuda läsaren ett mönster för den 
fortsatta framställningen och ge ett bidrag till en förståelse för hur revision 
uppstod. En skandal som revisorer är inblandade i brukar leda till diskussioner om 
oberoendet. Detta kan vara orsaker till lagändringar, därför diskuteras oberoendet 
ur olika perspektiv.  
 
Sedan återges hur förtroendet speglas av de kulturella skillnaderna mellan 
nationer. Med utgångspunkt från Streck & Schmitters modell så diskuterar, utifrån 
två rapporter, hur redovisningsregleringen skiftar mellan stats-, marknads- och 
samhällsprinciperna. För att kunna förstå hur nya lagar uppkommer måste man 
beakta historiska och kulturella samband i nationen. Denna diskussion appliceras 
sedan på Sverige.  
 
Vi återknyter sedan resonemanget om hur skandaler leder till förändring av 
lagstiftning och tar därmed upp två stora internationella lagförändringar. Sarbanes-
Oxley akten har uppkommit som en direkt följd av Enron skandalen.  EU har även 
uppmärksammat problemet och infört helt likvärdiga regler i EG-
rekommendationen om ”Revisorers oberoende i EU”.  
 
Det ovan nämnda leder oss slutligen in på uppsatsens huvudtema nämligen 
promemorian Några frågor om revision som föreslår förbjudandet av 
kombiuppdrag. Denna har tillkommit som ett steg på väg mot fullständig 
implementering av ovannämnda EG-rekommendation. Problemen med 
implementering av ny lagstiftning kan vara kulturella skillnader i olika länder.  
Frågan är om de förändringar som skett av internationell lagstiftning behövs i 
Sverige, är kombiuppdrag ett problem här? Vi ger en sammanfattning av 
promemorians förslag samt de remissyttranden som framställts av olika 
organisationer mot den. Kritik och konsekvenser av förslaget återges, vilket sedan 
återknyts med vår empiri.  
 



Kombiuppdrag – Ett problem?                                                 Dahl, Mikael & Svensson, Camilla 
 

21 

3.2 Revisionens framväxt och skandaler som påverkat den 
 
Revisionen kom till Sverige på 1700-talet då vi fick handelskompanierna. När 
sedan de nya aktiebolagen grundades blev det, under senare delen av 1800-talet,  
vanligare och vanligare att man föreskrev revision. I aktiebolagslagarna från 1895 
och 1910 stod att revisorer skulle finnas men det framgick inte vad revisionen 
skulle innehålla38.  
 
I slutet av 1800-talet försökte revisorerna att få tillstånd för auktorisation, med det 
misslyckades. I stället  bildades frivilliga sammanslutningar av revisorer  1899. I 
början av 1900-talet så spekulerades det mycket på den nystartade aktiemarknaden 
och detta ansågs vara en möjlighet för en större etablering för professionen. Det 
dröjde dock till 1912 innan de första auktorisationerna av revisorer 
genomfördes39.  
 
Bedrägerier var under början av 1900-talet ett ständigt återkommande problem 
och det förelåg en efterfrågan på ordning. Ett modernt samhälle började byggas 
och revisionsprofessionen skapades40.  
 
Under 1930-talet hade man en del ekonomiska kriser runt om i världen. 
Börskraschen, som inträffade i New York 1929, gjorde att banker började gå 
omkull även i Europa. Svenska banker hade mer än 10% av sin totala utlåning till 
Kreugerkoncernen och de började nu kräva återbetalning på de korta lånen, 
därefter inträffade Kreugerkraschen år 1932. Det krävdes på denna tid ingen 
koncernredovisning och koncernbolagen kunde ha olika revisorer vilket gjorde det 
svårt för revisorer och utomstående att bedöma företagets resultat och ställning. 
Därför upptäcktes inte heller att resultaten, i förskönande syfte, förfalskats under 
flera år41.  
 
3.2.1 Kreugerkraschen 
 

Ivar Kreuger byggde upp ett tändsticksmonopol i 14 länder genom att utnyttja att 
statsmakter var fattiga efter första världskriget. Han lånade ut pengar till länderna i 
utbyte mot att han fick upprätta tändsticksmonopol i länderna. Hans stora lån till 
de fattiga europeiska länderna gjorde att han blev känd som Europas räddare. Från 
början erhöll Kreuger kapital från den lättlurade amerikanska allmänheten i USA 
genom aktie- och annan värdepappersförsäljning. Ett av skälen till att det gick så 
lätt att få tag i kapital var att han ordnade skattelättnader för både sina aktieägare 
och sina företag genom att kanalisera intäkterna via olika bolag. Dessa bolag var i 
många fall enbart uppdiktade och belägna i skattefria länder. Kreugers aktier var 
så populära eftersom de gav högre utdelning än andra aktier och som dessutom 
utbetalades regelbundet. Oturligt nog så bestod utdelningen enbart till liten del 
                                                           
38 FARs Revisionsbok, 2002, s. 113 
39 Jönsson. S., 1991, Role making…,  s 539   
40 Jönsson. S., 1991, Role making…, s. 537 
41 FARs Revisionsbok, 2002, s. 115 
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utav företagens vinster. Det mesta av det kapital som delades ut tillfördes genom 
en kontinuerlig försäljning av nya aktier. Kreuger bedrev i verkligheten ett 
gigantisk pyramid spel. Han fabricerade även falska årsredovisningar för att 
aktiemarknaden inte skulle upptäcka hans bedrägeri. Depressionen i slutet av 
1920-talet accelererade pyramidens fall. Mindre och mindre vinst gjordes från den 
lagliga delen av verksamheten och investerarna hade knappt några pengar till nya 
aktier eller obligationer, vilket skulle ha finansierat den kommande utdelningen. 
Detta ledde till att Kreuger inte längre kunde upprätthålla sitt bedrägeri. När han 
såg slutet av sitt imperium tog han sitt liv den 12 mars 1932.42  
 
Den slutgiltiga revisionsrapporten visade att Kreuger hade lyckats förskingra en 
trekvarts miljard dollar över åren och en tredjedel av denna summa kunde inte 
förklaras av revisorerna. Många människor fick bära stora förluster och som ett 
resultat av detta så stiftades lagar, under inflytande av kongressen, för att undvika 
liknande händelser i framtiden. New York börsen stiftade regler om att det skulle 
krävas obligatorisk revision för listade företag. Författarna menar att utvecklingen 
mot enhetliga redovisningsprinciper kan anses vara en följd av Kreugers 
bedrägerier. Efter denna händelse var skydd av aktiemarknaden inte endast ett 
rikemans problem. Kreuger hade bedragit de vanliga människorna och ett 
ramaskri gick genom USA, att investerare måste beskyddas från liknande 
händelser i framtiden43.  
 

3.2.2  Revisionsprofessionen blir starkare 
 
Professionen i Sverige drog fördelar från Kreugerkrashen eftersom den ledde till 
erkännande av behovet för kvalificerade revisorer. Istället för redovisnings 
reglerare blev effekten att man etablerade en profession med oberoende experter. 
Professor Oscar Sillén från Stockholm var en förgrundsgestalt och ledde 
professionen framåt i sina försök att skapa en marknad för auktoriserade 
revisorer44. Mot slutet av 1932 nådde Sillén stora framgångar med att få igenom 
förslaget om användandet av auktoriserade revisorer. 1944 års aktiebolagslag var 
påverkad av 30-talets ekonomiska kriser och i denna fick revisorn en starkare 
ställning45. Revisionsprofessionen tog på sig ett större ansvar för kontroll och 
staten intog  rollen som redovisningsreglerare i större utsträckning46. 
 
Debatten om revision har, sedan 1944 års aktiebolagslag trätt i kraft, varit mycket 
begränsad tills den på senare åter blivit livlig47. 
 
Regeln att alla aktiebolag ska ha auktoriserad eller godkänd revisor infördes 1983 
och gransknings- och rapporteringsskyldighet för skatter och avgifter infördes 
1985.48 
                                                           
42 Flescher. D.l.  & Flescher. T.K., 1986, Ivar Krueger´s contribution…,  s. 422-425 
43 Flescher. D.l.  & Flescher. T.K., 1986, Ivar Krueger´s contribution…,  s. 422-425 
44 Jönsson. S., 1991, Role making…,  s 537   
45 FARs Revisionsbok, 2002, s. 114 
46 Jönsson. S., 1991, Role making…,  s 542 
47 Cassel. F., 1996, Den reviderade revisorsrollen, s. 15 
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Enronskandalen inträffade år 2001 och redovisningsskandalen anses vara den 
största i modern tid, den drog med sig en av de största revisionsbyråerna i fallet.  
 
3.2.3 Enron nutidens Kreugerkrasch 
 
Enrons fall började när investerarna blev medvetna om affärsförbindelser där 
företaget hade möjlighet att gömma undan skulder för miljarder dollar och som 
inte var upptagna i balansräkningen.49  
 
Enrons ledning fick företagets ekonomiska ställning att se bättre ut än vad den var 
genom att tillfälligt gömma undan skulder, vilket medförde stora förluster för 
aktieägarna. Enron bokförde dessutom sina investeringar till ett för högt verkligt 
värde samtidigt som skulderna togs upp till för lågt värde. Detta gjorde att 
företagets intäkter, nettoresultat samt det egna kapitalet blev kraftigt uppblåsta.  
Aktiekursen hade stigit från $7 till $90 under perioden 1990 till 2000. Den 
minskade drastiskt och i slutet av 2001 var kursen nere i $1.50  
 
Uppenbarligen hade Enron fifflat med bokföringen för att aktierna skulle bli mer 
gångbara på aktiemarknaden men man skapade inget aktieägarvärde. Detta 
avslöjades när de diskutabla redovisningsbesluten och de finansiella 
rapporteringsbesluten blev offentliga.51  
 
Den viktigaste läxan av detta är att Enrons revisorer, bl a Arthur Andersen & Co, 
inte har varit tillräckligt kritiska vid sin granskning såsom revisorer borde vara. 
Vidare menar författarna att många kritiker har anklagat Andersen för att ha varit 
korrumperade av de höga arvodena som betalats för revisionstjänster och möjligen 
även icke revisionsnära tjänster.52 
 
Det hävdades omedelbart i media att detta berodde på att revisorerna var beroende 
av Enron som klient och därmed inte oberoende i sina ställningstaganden53.  
 
3.2.4 Andersen blev ”syndabock” 
 
Bevis har kommit fram på att Andersen inte hade något att göra med Enrons fall. 
Alla de bevis som lades fram mot Andersen är baserade på teorier som inte är 
stödda utav fakta.  I de fall där Andersen blev anklagade för medhjälp till 
bedrägeri har man funnit bevis på att de ej var inblandade. Däremot var Enron 
beviljade en speciell dispens för investerarskydd som gav dem möjlighet att 
iscensätta bedrägeriet. Bevisningen som lades fram mot Andersen visade de inte 

                                                                                                                                                               
48 FARs Revisionsbok, 2002, s. 114 
49 Reinstein. A. och Weirich. T.R, 2002,accounting issues…, s. 22 
50 Benston.G.J & Hartgraves. AI.L., 2002, Enron: what happened…,  s. 105-106 
51 Reinstein. A. och Weirich. T.R, 2002, Accounting issues…, s. 22 
52 Benston.G.J & Hartgraves. AI.L., 2002, Enron: what happened…,  s. 126-127 
53 Taylor. et al., 2003, A Propsed Framework…, s. 257 
. 
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hade något med Enrons bedrägerier att göra. Andersens anställda hade förstört 
dubblerade kopior av gamla PM, gamla tidskrifter och ansökningar av 
välgörenhetsbidrag. Dessa dokument förstördes dessutom innan Andersen blev 
åtalade. Försvarsdepartementet gav missledande vittnesmål, var engagerad i att 
läcka information, pekade ut och hotade vittnen. De erkände senare i domstolen 
att de hade misslyckats med att gå igenom de viktigaste bevisen, nämligen 
Andersens arbetsdokumentation.54 
 
Både staten och media ignorerade antagandet att Andersen var oskyldiga utan att 
undersöka grundläggande fakta innan anklagelsen. Det hävdas även att vissa 
individer i Bushregeringen undersökte bevisningen och med bestämd säkerhet 
visste att Andersen var oskyldiga. Ingen av dessa visade dock någon som helst 
integritet genom att stiga fram och tala om att de dragit förhastade slutsatser.55  
 
Diskussionen om revisorns oberoende har funnits länge och har blommat upp med 
jämna mellanrum under årens lopp. Debatten tog ytterligare fart vid Enron 
skandalen i USA, då problemet med s k kombinerade uppdrag aktualiserades. 
Förtroendet för revisorerna blev sämre i stora delar av västvärlden och har 
framställts som dåligt i media.  
 
3.3 Oberoende  
 

Den viktigaste faktorn att ta hänsyn till för att säkra intressena hos intressenter 
som t ex företagsledning, investerare, kreditgivare och regering är just 
oberoendet56. Det är viktigt att de finansiella rapporterna är framtagna utan 
intressekonflikter mellan revisorer och klienter för att skapa ett förtroende från de 
externa intressenterna57. Att revisionsfirmorna i USA försåg sina klienter med 
både revision och icke revisionsrelaterade tjänster samtidigt har skapat en 
intressekonflikt. Detta har försvagat revisorernas objektivitet och oberoende, 
vilket har resulterat i revisionsmisslyckanden58.  
 
3.3.1 Oberoendet ur olika synvinklar 
 
CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) har i sin rapport 
”Kritik mot Revisorernas Oberoende (2002)” hävdat att revisorer kan förse sina 
klienter med en varierande mängd andra tjänster än revision, d v s icke 
revisionsnära tjänster. Provisionen från dessa tjänster ställer extra höga krav på 
revisorernas oberoende, därför tränger denna fråga in i djupet av hotet mot 
oberoendet. CIMA menar att det ändå finns kostnadsfördelar, kunskapsfördelar 
och effektivitetsfördelar med att revisorer utför dessa icke revisionsnära tjänster 
till sina klienter men rekommenderar inte revisorerna att utför dem.59  

                                                           
54 Morrison. M.A., 2004, Rush to judgement…, s. 335 
55 Morrison. M.A., 2004, Rush to judgement…, s. 364 
56 Vanasko. R.R., Skousen. C.R. och Santagato L.R., 1977, Auditor Independence…, s. 498 
57 Wolf .F.M., Tacket. J:A & Claypool. G.A., 1999, Audit disaster futures:…, s. 468 
58 Rezaee. Z., 2004, Restoring public trust…, s. 137 
59 An independent view on… ,1996, s. 1 ff. 
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I en rapport utformad av CAJEC (Chartered Accountants Joint Committee) 
behandlas ett förslag om integritet, objektivitet och oberoende. CAJEC är en 
kommitté som undersöker ärenden om yrkesmässig etik i England. Förslaget 
lämnade det gamla synsättet på revisorer i Storbritannien, då man ansåg att 
revisorers oberoende var en självklarhet, mot ett mer öppet synsätt. Där menar 
man att en ”acceptabel” nivå på oberoendet är tillräcklig. Det nya synsättet innebar 
att revisorer värderade lämpligheten av sitt oberoende genom generella principer. 
Jämfört med de gamla riktlinjerna så presenterar det nya uttalandet en mer positiv 
inställning till att revisorer skulle kunna förse sina klienter med andra tjänster än 
revision. Huvudargumentet var att detta skapade ekonomiska fördelar för 
klientföretagen. Flexibiliteten, som de nya riktlinjerna innebar, gjorde det möjligt 
för revisionsfirmorna att förse företagen med andra tjänster samtidigt som man 
kunde uppnå den grad av objektivitet som ansågs lämpligt.60 
 
Taylor med flera utvecklade ett nytt perspektiv på revisorers oberoende och 
fokuserar nuvarande och framtida forskning på vad aktieägarna verkligen söker; 
nämligen revisorers pålitlighet. Förutom pålitlighet är integritet och expertis ett 
måste för att maximera revisorernas objektivitet. Deras åsikt är att revisorernas 
hörnsten är eller borde vara pålitlighet hellre än oberoende när det gäller att 
försvara omgivningens intressen. Aktieägare förväntar sig att de finansiella 
uppgifterna ska förse dem med pålitlig information om det reviderade företagets 
ställning, operationella resultat och kassaflöde. Man menar också att revisorer 
aldrig kan bli helt oberoende eftersom klienten betalar revisorerna direkt  både för 
revision och icke revisionsrelaterade tjänster. Det fundamentala målet med 
oberoende revision är att förse användare med rimlig försäkran att de finansiella 
rapporterna är trovärdiga. Vidare säger man att traditionella tillvägagångssätt för 
att säkerställa oberoendet, som regler och standards, endast kan existera om 
aktieägarna tror att revisorn är oberoende. Resultatet blir då att de som utvecklar 
regler, användare och forskare, tenderar att fokusera på att förse aktieägarna med 
denna försäkran.61 
 
Kane förklarar hur den allt viktigare inkomsten från icke revisionsrelaterade 
tjänster för revisionsbyråerna, hjälper oärliga företagsledare att övertala revisorer 
att gå med på tvivelaktiga redovisningsbeslut. Denna minskning av trovärdigheten 
gör att investerare ökar kraven på kompensation för risker och utmanar 
lagstiftarna att skärpa reglerna menar Kane. Därför måste förtroendet för 
revisorerna förbättras.62 
 
3.4 Förtroende 
 
Revisorernas oberoende är en förutsättning för att förtroende skall skapas för 
professionen i samhället. Förtroendet tas här upp med utgångspunkt i kulturella 

                                                           
60 Citron. D. B., 2003, The UK framework…, s. 244 ff. 
61 Taylor et al., 2003, A proposed framework…, s. 257 ff. 
62 Kane. E.J., 2004, Continuing dangers of…, s. 149 ff. 
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skillnader mellan olika nationer. Fukuyama menar att kultur är uppbyggd av 
normer och värderingar. Vidare menar han att ”spontan sällskaplighet” och 
hierarkier bygger på kulturer.63 
 
3.4.1 Förtroendet ur ett socialt perspektiv enligt Fukuyama 
 
Något som går som en röd tråd genom nästan alla stater är att de ekonomiska 
aktörerna i de olika länderna stöder varandra. De tror att samhället formas genom 
ömsesidigt förtroende. Samhällen baseras då inte på ekonomiska egenintressen, 
med tydliga bestämmelser och regleringar, utan det är kulturen som formar 
samhällena. Alla samhällen som förenas genom förtroende är framgångsrika. Om 
det saknas förtroende i samhället leder det ofta till dåliga ekonomiska prestationer 
som leder till påföljder för hela samhället.64 
 
”Spontan sällskaplighet” är när människor har förmågan att frivilligt bilda 
grupper. Vilken framgång man har i att bilda dessa grupper beror på samhällets 
normer och värderingar, samt i vilken mån individer låter sina intressen verka för 
samhällets bästa. Utifrån delade värderingar uppstår förtroende och på så sätt får 
förtroendet ett stort mätbart ekonomiskt värde, vilket kallas socialt kapital. Socialt 
kapital kan uppstå i allt från de minsta grupperna som familjen till den största av 
alla grupper, nationen och alla andra grupper däremellan.65 
 
Motsatsen till ”spontan sällskaplighet” är att människor som inte har förtroende 
för varandra endast kommer att samarbeta under ett system av formella regler och 
regleringar. Den rättsliga apparat som uppstår krävs som substitut för förtroende 
och kallas av ekonomer för transaktionskostnader. Myndigheter måste ofta träda 
in och gynna grupper som har underskott av ”spontan sällskaplighet”. Däremot 
brukar statens ingripande framkalla tydliga risker, eftersom de alldeles för lätt kan 
försvaga gruppens ställning i samhället. Det mest användbara sociala kapitalet är 
att kunna utforma nya sammanslutningar och att kunna samarbeta inom fastställda 
hänvisningar. Den här typen av grupper ger upphov till komplicerade 
sammanslutningar som har delade värderingar istället för överenskommelser. 
Detta kallas organiserad solidaritet. Den sociala dygden består av ärlighet, 
pålitlighet, samarbetsvillighet och en känsla av plikt gentemot andra. Den är också 
kritisk för individens utveckling.66 
 
Fukuyama menar ändå att hierarkier är nödvändiga eftersom man inte kan förlita 
sig på att människor hela tiden lever efter etiska regler och utför sin beskärda del 
för samhället. De måste till sist tvingas till lydnad genom klara och tydliga regler 
och straffas om de ej efterlever dem. Om hierarkier skulle falla samman skulle en 
liten del av samhällets individer bli samhällsfientliga och försöka underminera 
eller utnyttja samhället genom bedrägeri eller annan skada. En större del av 

                                                           
63 Fukuyama. F., 1995, TRUST The social…, s. 7 
64 Fukuyama. F., 1995, TRUST The social…, s. 8 
65 Fukuyama. F., 1995, TRUST The social…, s. 26 
66 Fukuyama. F., 1995, TRUST The social…, s. 27 
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samhället skulle bli s k ”free riders” och dra fördel av medlemskapet i gruppen 
och bidra med så lite som möjligt för samhällets gemensamma ändamål.67  
 
3.5 Redovisningsreglering - social ordning 
 
Om man utgår från Fukuyamas resonemang, att lågt förtroende kräver 
hierarkistisk kontroll och att stort förtroende leder till självreglering i större 
utsträckning, kan man utvidga resonemanget med Streeck & Schmitters (1985)68 
modell för att förklara social ordning. Redovisningsreglering påverkas alltså av 
förtroendet i samhället och vi ska använda oss av deras tre principer utifrån Puxty 
et al.  och Willmott et al. resonemang för att förklara social ordning; staten, 
marknaden, och samhället.69 
 
3.5.1 Streeck & Schmitters modell om social ordning  
 
Streeck & Schmitter (1985) identifierar tre mekanismer för kontroll; staten, 
marknaden och samhället. Staten används som en beteckning för kontroll genom 
hierarkistiska strukturer där regler utfärdas av bemyndigande organ som 
tillhandahåller normerna. Marknaden används som en beteckning för kontroll 
genom spridd konkurrens. Där deltar aktörerna för sin egen vinning och 
konkurrens genererar normer. Samhället används som en typ av kontroll där 
”spontan samhörighetskänsla” mellan medlemmar i grupper är källan av 
regleringen.70  
 
Detta kan ställas i relation till resonemanget ovan kring förtroende. Om man utgår 
från staten, marknaden och samhället som principer om social ordning kan 
kategorierna hierarkiskt kontroll, utökad konkurrens och spontan solidaritet, 
användas för att belysa hur redovisningsreglering är utformad. Dessa kategorier 
spelar en stor roll vid reglering av redovisningspraxis.71  
 
Staten 
 
Kategorin hierarkistisk kontroll refererar till principen om staten. Där social 
ordning är organiserad genom byråkratisk inverkan. Regler och sanktioner 
används av myndigheter för kontroll över specifika verksamheter och personer. 
Hierarkistisk kontroll är påtaglig både i de rättsliga kraven att lämna redovisnings- 
information, bemyndiga personal för att producera ekonomisk information och 
försäkra att denna är korrekt.72  

                                                           
67 Fukuyama. F., 1995, TRUST The social…, s. 25 
68 Puxty. A.G., Willmott. H.C., Cooper. D.J & Lowe. T., 1987, Modes of regulation…, s. 283,: 
Willmott. H.C., Puxty. A.G., Robson. ., 1992, The Regulation of..., s ….37 
69 Puxty et al., 1987, Modes of regulation…, s. 278: Willmott et al., 1992, The Regulation of…, s. 
36 
70 Jönsson. S., 1991, Role makining…,  s 542 
71 Puxty et al., 1987, Modes of regulation…, s. 278: Willmott et al., 1992, The Regulation of…,  s. 
36 
72 Willmott et al., 1992, The Regulation of…, s. 36 
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Hierarkistisk kontroll är betydelsefull i utformandet av redovisningspraxis. 
Principen ingriper för att försäkra att man åtagit sig grundläggande 
redovisningspraxis. Detta för att minska turbulensen och osäkerheten som är 
förknippad med den oberäkneliga marknaden.73  
 
Marknaden 
 
Kategorin om spridd konkurrens refererar till marknadsfunktionen som en princip 
för att ordning uppkommer genom kontrakt mellan säljare och köpare av varor 
och tjänster. Detta för det gemensamma målet välfärd. Relationen mellan företaget 
och dess revisorer är en marknadsrelation, leveransen av tjänsten både möjliggörs 
och begränsas av efterfrågan på hierarkistisk kontroll såväl som av självreglerande 
påverkan av professionella standards74. Redovisningspraxis genomsyrar de 
moderna organisationerna och får en ökad betydelse när de används för kontroll 
och förbättringar, likväl som att övervaka anställda och organisatoriska 
prestationer.75  
 
Samhället 
 
Kategorin om spontan solidaritet refererar till principen om social ordning baserad 
på formade samhällen genom att man delar gemensamma värderingar, vanor och 
ömsesidig respekt. Spontan solidaritet gör oss uppmärksamma på faktumet att det 
är mer än bara att anpassa sig till hierarkistiska kontroller och marknadsformer 
som styr redovisningsreglering.76  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1:  Strategier för reglering som ställs i relation till dominanta modeller om social ordning.  

 

                                                           
73 Puxty et al., 1987, Modes of regulation…, s. 278 
74 Willmott et al., 1992, The Regulation of …, s. 36 
75 Puxty et al., 1987, Modes of regulation…, s. 278 
76 Willmott et al., 1992, The Regulation of …, s. 36 
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I modellen visas att principen för samhället är underordnad principerna för 
marknaden och staten. Marknaden och staten beror till större del på en mix av 
historiska och kulturella skillnader i nationer. Om man utgår från extremfall av 
idealtypiska former av reglering, så hittar man “liberalism” och “legalism”. Vid 
fallet “liberalism” så är regleringar endast ställda till förfogande av 
marknadsprincipernas ordning. Det innebär att verksamhet förekommer och 
information levereras endast om det finns en yrkesmässig efterfråga på det. Vid 
fallet “legalism”, så råder begreppsmässig överdriven laglydnad. Detta beror på en 
oreserverad användning av principen om staten. I detta fall blir beteenden endast 
godkända om de följer lagboken, d v s lag som inte framtvingats genom 
verksamhetsmisslyckanden utan av statens tvångsmonopol. I en ren form av 
redovisningsreglering existerar varken principen om marknaden eller staten utan 
man kan endast komma nära idealtyperna “liberalism” och “legalism”. Mer 
användbart när man analyserar nationers reglering av redovisning är att man kan 
jämföra dem längs med liberalism- och legalismaxeln. Mellan dessa poler kan 
kombinationer mellan principerna marknad och stat med vissa inslag av principen 
om samhället förväntas. Om man faller tillbaka på historiska och kulturella 
skillnader mellan nationerna, kan man förvänta sig varierande kombinationer av 
de tre principerna. De reglerar påverkan på hur redovisningsregleringen byggs upp 
och används. När principerna väl kan tillämpas, och är införlivade i form av 
reglering, kan de både utforma och hindra förutsättningarna och riktningen på 
framtida utveckling.77 
 
3.5.2 Redovisningsreglering i Sverige 
 
Redovisningen kan bli uppbyggd när  
 

(a) det är något som kan försvara behovet av nya regler 
(b) någon anses tillräckligt pålitlig för att beviljas regleringsfunktionen 
 
Första alternativet (a) förklaras av att lagstiftning kan förändras om skandaler 
inträffar eller om föreliggande redovisningspraxis inte är tillräckligt likformig för 
att kunna användas för kontroll. För att det andra alternativet (b) ska fungera krävs 
en organisation som är tillräckligt etablerad för att inta en position som 
representativa experter.78  
 
Enligt Jönsson är Sverige en stark stat men trots detta var vi i början av 1900-talet 
styrda av marknaden och revisionsprofessionen försökte skapa sina egna 
regleringar. Förändring av utvecklingen uppstod efter Kreugerkraschen, här 
uppstår ett mönster som har blivit typiskt för svensk standardsättning. Istället för 
att försöka inta en roll som redovisningsreglerare, lyckades revisionsprofessionen 
hitta rollen som granskare. Efter Kreugerkraschen ingrep staten för att återställa 
ordningen i samhället och intog rollen som reglerare i större utsträckning. Vi gick 

                                                           
77 Puxty et al., 1987, Modes of regulation…, s. 284: Willmott et al., 1992, The Regulation of…, s. 
36-37 
78 Jönsson. S., 1991, Role makining…,  s 543 
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då mot mer statsstyrda principer men detta är något som försvagas desto längre 
tiden går. Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) har under en stor del av 
1900-talet varit en organisation med mycket makt över regleringen av 
redovisningen. De har aldrig försökt att inta en roll som redovisningsreglerare, 
utan de hittade rollen som granskare av bolagslagstiftning. Däremot lyckades de 
att infiltrera staten i viktiga frågor av professionellt intresse. FAR: s åsikter, även 
om staten var ansvarig för regleringen av redovisningen, vara de som vägde 
tyngst.79  
  
FAR grundades 1923 men började inte utfärda redovisnings rekommendationer 
förrän 194980. Sedan 1930 har de bedrivit en mycket lyckad lobbyverksamhet mot 
staten. De är och har varit mästare på att infiltrera nätverk där de kan vara 
inflytelserika81. Bokföringsnämnden (BFN) tillsattes 1976 eftersom den svenska 
regeringen ansåg att det var opassande för FAR att sätta upp standards då 
revisorerna var partiska. Olika intressegrupper, inklusive medlemmar från FAR, 
fanns representerade i BFN.82  
 
I början av 1980-talet när staten försvagades av budgetunderskott och 
skatteutmattning hade Sverige en exceptionell tillväxt av kapitalmarknaden, som 
huvudsakligen drevs av statens finansiella underskott. Detta stimulerade nya idéer 
på finansiella rapporter och riktade en obefogad uppmärksamhet mot andra 
aspekter än redovisningsprinciper. De normsättande professionerna anpassade 
normerna mot marknaden. Normsättaransvaret började fastställas genom politiska 
processer. Men det blev, och är, en långsam process att byta ut normsättare, där 
tempot kan påskyndas av en skandal och där statens olika skepnader kan spela en 
avgörande roll.83  
 
För en stark stat finns inte något större incitament att utveckla 
redovisningsstandards själv utom för att kontrollera hastigheten på utvecklingen. 
Staten anser inte heller att redovisningsplikten är en viktig fråga. Det verkar som 
om fast att staten har hand om regleringen av redovisningen så är det ändå 
professionens röst som betyder mest84. 
 
3.6  Internationella lagändringar 
 
Med utgångspunkt från vårt tidigare resonemang, att skandaler leder till 
förändringar, ska vi slutligen kortfattat beskriva den påverkan bl a Enron haft på 
lagstiftningsområdet i USA och inom EU. Sverige är direkt påverkat av EU och 
nyligen utformades ett nytt lagförslag som vill förbjuda kombiuppdrag.  
 

                                                           
79 Jönsson. S., 1991, Role makining…,  s 540-542 
80 Willmott et al., 1992, The Regulation of…, s. 45 
80 Puxty et al., 1987, Modes of regulation…, s. 278 
81 Jönsson. S., 1991, Role makining…,  s 542 
82 Willmott et al., 1992, The Regulation of…, s. 45 
83 Jönsson. S., 1991, Role makining…,  s. 545  
84 Jönsson. S., 1991, Role making…,  s. 542 
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3.6.1 Sarbanes-Oxley Act 
 
Bakgrunden till Sarbanes-Oxley akten bottnar i de redovisningsskandaler som 
USA genomlidit de senaste åren. George W. Bush skrev den 30 juli 2002 på 
lagförslaget från kongressen. Lagförslagets framarbetande leddes av Mike Oxley 
och var framarbetad på uppdrag av senator Paul Sarbanes. Gentemot utländska 
företag har lagen uppfattats som kontroversiell i sin tillämpning eftersom den 
gäller för alla bolag som har noterade aktier genom Securities and Exchange 
Commission (SEC).85  
 
Det betyder att reglerna inte bara gäller för amerikanska bolag. Tidigare har 
amerikanska revisors- och bolagslagar undantagit utländska företag från 
lagtillämpning om det har ansetts att dessa företag lyder under tillräckligt 
likvärdiga lagar i sina hemländer.86  
 
Syftet med akten är att begränsa framtida skandaler och återställa investerares 
förtroende för den ekonomiska rapporteringen och för revisorerna87. I akten 
beskrivs vilka icke revisionsrelaterade uppdrag som ett revisionsföretag inte får 
utföra samtidigt som de har ett revisionsuppdrag i ett företag eftersom detta då står 
i strid med revisionsfirmans oberoende. Dessa uppdrag är bl a bokföring, legala 
frågor, företagsvärdering, investerings rådgivning, mäkleri och aktiehandel etc. De 
amerikanska redovisningsreglerna är starkt influerade i Europa så troligtvis 
kommer de reglerna att tillämpas i en europeisk variant även här .88  
 
Sarbaney-Oxley Act 2002 stadgade även att:  
 
• Förbättra corporate governance: kvaliteten på finansiella rapporter och 

effektivisera revisionsfunktionen. 
• Kraven för att upptäcka fel i publika företag höjs. 
• Skapa en oberoende regleringsstruktur för den auktoriserade 

revisionsprofessionen. 
• Upprätta hårdare brottsstraff för värdepappersbedrägeri.89 
 
De regler som införts i EG-rekommendationen om ”Revisorers oberoende i EU” 
är helt likvärdiga med Sarbanes-Oxley aktens oberoenderegler, eller till och med 
bättre eftersom de även hanterar oförutsedda situationer90. EU: s strategi grundas 
på principer och förhindrande av risker medan Sarbanes-Oxley akten är mer 
restriktiv och regelbaserad. På grund av detta krävde EU-kommissionens fullt 
undantag från Sarbanes-Oxley aktens oberoenderegler. Detta medgavs inte då 

                                                           
85 Revisorernas roller och oberoende, 2004, s. 8 
86 Greene. D.E.,  2002,  Is Sarbanes-Oxley punishing… ,s. 15 
87 Miller. R. I & Pashkoff. P. H., 2002, Regulation under …, s. 33 
88 Revisorernas roller och oberoende,  2004, s. 8 
89 Reezaee. Z., 2004, Restoring public trust…, s. 146 
90 Schaub. A., 2003, Subject: Comments on…, s. 1 
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SEC den 1 januari 2003 togs det slutgiltiga beslutet om hur oberoende reglerna 
ska tillämpas.91  
 
3.6.2 EG-rekommendationen 
 
De i USA inträffade skandalerna och den därefter tillkomna Sarbanes-Oxley akten 
har även uppmärksammats av EU. Därför har EU-kommissionen påkallat en 
översyn av den lagstadgade revisionen inom EU.  
 
EG-rekommendationen Revisorers oberoende i EU: Grundläggande principer 
(2002/590/EG), som fastställdes av EU-kommissionen i maj 2002, bygger på 
principer som ska ge revisorer en grund för att själva  kunna göra en bedömning 
av riskerna för oberoendet. Det konstaterades i Redovisningsnämndens (RN) förra 
årsredovisning att svenska oberoenderegler i de flesta avseenden redan 
överensstämmer med, eller går längre än, vad som sägs i rekommendationen92. 
Överensstämmelsen med EG-rekommendationen har under år 2003 ökat även i 
andra avseenden. Detta har bl a skett genom FAR: s nya yrkesetiska regler, och 
den då följande utvecklingen av god revisorssed De yrkesetiska reglerna tillkom 
efter samråd med RN och trädde i kraft den 1 juli 2003. Ett annat viktigt steg på 
vägen mot fullständig implementering av rekommendationen har tagits genom det 
förslag om ändring i aktiebolagslagens bestämmelse om bokföringsjäv som 
framförts i Justitiedepartementets promemoria: Några frågor om revision (se 
nedan). De kommande ändringarna i det åttonde bolagsrättsliga direktivet, det s k 
revisorsdirektivet, är ytterligare en viktig fråga och efter ändringarna förväntas det 
innebära att direktivet ligger i linje med ovannämnda rekommendationer.93  
 
3.7 Svenskt förslag till lagändring 
 
I aktiebolagslagen står idag att den som är verksam i samma företag som den som 
yrkesmässigt biträder bolaget vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen 
eller bolagets kontroll därav inte får vara revisor. Med grundbokföring menas den 
löpande bokföringen som sker kronologiskt dagligen.94 
 
Det nya förslaget innebär att den som är verksam i samma företag som den som 
yrkesmässigt biträder bolaget vid bokföringen eller medelsförvaltningen eller 
bolagets kontroll därav inte får vara revisor. Med bokföring menas systematisk 
huvudbokföring, bokslut och upprättande av årsredovisning.95 
 
 
3.7.1 Promemorian Några frågor om revision 
 

                                                           
91 En förstärkt lagstadgad revision i EU, 2003, s. 10 
92 RN:s årsredovisning, 2003, s. 6 
93 RN:s årsredovisning, 2003, s. 6  
94 Aktiebolagslagen 10 kap. §16 p. 4 
95 Justitiedepartementet, 2003, Några frågor om…,  s. 54 ff. 
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Promemorians förslag till ändring av aktiebolagslagens jävsregler innebär en 
skärpning av gällande rätt och föreslår att den som är verksam i samma företag 
som den som yrkesmässigt biträder ett aktiebolag vid bokföringen inte skall kunna 
vara revisor i bolaget. Detta förslag är influerat av EU-reglerna men med en 
väsentlig skillnad, nämligen att det Svenska förslaget gäller alla aktiebolag, stora 
som små96. EU-reglerna gäller för företag av stort allmänt intresse.97  
 
En stor del av aktiebolagen i Sverige är småföretag och utgör en betydande del av 
vår ekonomi. Revision i de små företagen fungerar inte i enlighet med lagens anda 
och revision av ägarledda företag kanske inte behövs. Många av de utformade 
förslag angående revision av stora företag inte är tillämpliga på små företag.98  
 
Som grund för förslaget från regeringen är den tekniska utvecklingen, när man 
använder bokföringsprogram  registreras och systematiseras verifikationerna vid 
en och samma tidpunkt. I princip sker alltså grund- och huvudbokföring samtidigt 
och redan där har bestämmelserna om byråjäv passerats. Skälen till att förbjuda 
kombiuppdragen som tas upp i promemorian är dels att dessa uppdrag inte är 
förenliga med kraven på oberoendet och dels för att kvaliteten på den revision som 
då utförs ofta blir sämre. De s k kombiuppdragen ger även upphov till hot mot 
revisorns oberoende. Någon som är verksam i samma revisionsbyrå som revisorn, 
deltar i upprättandet av bokföringen som sedan granskas av revisorn. Detta är 
särskilt utmärkande då denna person deltar vid upprättandet av klientens 
årsbokslut och årsredovisning eftersom detta medför ställningstaganden 
beträffande t ex värderingsfrågor. All direkt eller indirekt inblandning i det 
reviderade bolagets redovisning innebär hot mot revisorns oberoende, d v s det 
finns en risk att revisorn inte utför sin granskning på ett opartiskt och självständigt 
sätt.99 
 
En annan risk är förtroendet från omvärlden, om revisorn inte framstår som 
opartisk får revisionen inte den tilltro den syftar till. Om investerare inte har tilltro 
till siffror från publika bolag blir de mindre villiga att placera sina pengar i dessa. 
Lagändringen syftar till att stärka tilltron till och kvaliteten på revisionen samt att 
få svensk associationsrättslig lagstiftning att överensstämma med EG-
rekommendationen om revisorns oberoende.100 
 
För och nackdelar med detta förslag har lagts fram. Från revisorshåll hävdas att 
kombiuppdrag leder till högre kvalitet på revisionen. Revisorn får tillgång till 
löpande information om väsentliga händelser i företaget och att det då blir lättare 
att upptäcka och rätta till fel och brister. En löpande kontroll av att skatter och 
avgifter redovisas och betalas i rätt tid till rätt belopp görs vilket för 
skattemyndigheten är önskvärt. Invändningar från Revisorsnämnden har lämnats 

                                                           
96 Justitiedepartementet, 2003, Några frågor om…,  s. 54 ff. 
97 Justitiedepartementet, 2003, Några frågor om…,  s. 54 ff. 
98 Cassel. F., 1996, Den reviderade revisorsrollen, s. 34 
99 Justitiedepartementet, 2003, Några frågor om…, s. 54 ff.  
100 Lehman. C. & Ockabol. F., 2003, Accounting for…, s 23 



Kombiuppdrag – Ett problem?                                                 Dahl, Mikael & Svensson, Camilla 
 

34 

och de menar att revisorn kan erhålla samma information från en fristående 
redovisningsbyrå som handhar bokföringen. Nämnden menar också att revisorn i 
ett kombiuppdrag ofta förlitar sig alltför mycket på medarbetaren, revisionen får 
då inte den omfattning och kvalitet den ska ha enligt god redovisningssed.  Det 
hävdas också på många håll att kostnaden för de mindre företagen kommer att öka 
vid ett eventuellt införande.101 
 
I mars 2004 publicerade Justitiedepartementet en sammanställning av 
remissyttranden över promemorian. Olika organ har yttrat sig i frågan om byråjäv, 
bl a Riksrevisionsverket, Revisorsnämnden, Svenska Revisor Samfundet, 
Riksskatteverket, Förenade Auktoriserade Revisorer, Svenskt Näringsliv samt 
några av de stora revisionsbyråerna. 
 
3.7.2 Remissyttranden över promemorian 
 
Många synpunkter har lagts fram angående lagförslaget och man kan se ett tydligt 
mönster över vilka organisationer som tycker förslaget är bra respektive dåligt. 
Revisorsorganisationerna (FAR, SRS) samt de stora revisionsbyråerna delar 
samma uppfattning, vilket är ganska naturligt. Svenskt Näringsliv och Företagarna 
har även de samma uppfattning. De avstyrker förslaget avseende byråjäv och 
hävdar tvärtemot förslaget att kombiuppdrag istället ökar kvaliteten hos och 
tilltron till revisionen.  Som skäl till detta hävdas bl a att det finns en hög samlad 
kompetens på revisionsbyråerna som inte kan erhållas från en redovisningsbyrå 
samt att kvalitetskontrollen är mycket högre på revisionsföretagen. Man anser 
vidare att det redan finns väl fungerande regler och rutiner för att säkerställa 
förtroendet för revisionen i form av  revisorslagens analysmodell. Även det 
faktum att revisorns löpande kontakter med klienten gör att kännedomen om 
företaget förbättras vilket ger revisorn större möjligheter att identifiera problem i 
företaget och få bättre insikter om var risker finns.102  
 
För de mindre byråerna hävdar många att förslaget innebär högre kostnader om de 
behöver anlita flera rådgivare vilket medför merarbete och mer krångel. Dessutom 
saknar de flesta mindre bolagen förmågan att själva avgöra kvaliteten på 
tillhandahållna redovisningstjänster. Uppfattningen är också att reglerna för de 
små och medelstora företagen bör ses över och förslag har lagts fram att man bör 
avskaffa revisionsplikten för dessa företag. Man hävdar dessutom att Sverige är 
det land inom EU som har längst gående revisionsplikt. FAR har fått intrycket att 
förslaget indirekt har influerats av de redovisningsskandaler som inträffat i USA. 
Dessa saknar dock helt motsvarighet i svenska små och medelstora företag som 
utnyttjar revisorernas kompetens till biträde vid redovisningen.103 
 
Revisionsplikten för små och medelstora företag ifrågasätts av många. De menar 
att om lagförslaget enligt promemorian införs måste man generellt släppa 

                                                           
101 Justitiedepartementet, 2003, Några frågor om…,  s. 57 
102 Justitiedepartementet, 2003, Sammanställning över..., 2003, s. 29 ff. 
103 Justitiedepartementet, 2003, Sammanställning över..., 2003, s. 47 
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revisorstvånget för dessa företagen. Carl Hemström, professor emeritus i civilrätt 
menar att detta skulle ligga i linje med den politiska målsättningen att underlätta 
för de mindre företagen och göra dem starkare i konkurrensen med utländska 
företag104. Lindebergs och Öhrlings delar denna uppfattning och menar att 
utredningen även bör omfatta frågan om revisionsplikten för mindre aktiebolag. 
Detta eftersom kombinationen av en strikt jävsregel och revisionsplikt i alla 
aktiebolag skulle bli unik för Sverige och onödigt betungande för de svenska 
småföretagen menar man på Öhrlings. Även Riksrevisionen menar att borttagande 
av revisionsplikten för de minsta bolagen kunde vara en lösning på de negativa 
konsekvenser, gällande kvalitet och kostnader, som kan uppstå för dessa om man 
inför förslaget. FAR säger att om jävsreglerna skärps är det naturligt att 
revisionspliktens omfattning aktualiseras men att detta kan medföra 
genomgripande konsekvenser. Slutligen skall nämnas Företagarnas 
Riksorganisations uttalande, de menar att ett sätt att minska kostnaderna för små 
och medelstora företag vore att göra revisionen frivillig för dem men att detta 
förutsätter att företagen kan känna full tilltro till dem som sköter deras 
redovisning. Företagarnas Riksorganisation har även uppmärksammat problemen 
som då kan uppstå, nämligen att banker och kreditgivare även i fortsättningen 
kommer att kräva någon form av intygande från en opartisk person för att kunna 
förlita sig på den ekonomiska informationen.105 
 
Det finns också en del organisationer som tillstyrker förslaget i promemorian. 
Dessa är bl a Riksrevisionen, Riksskatteverket, Revisorsnämnden, 
Ekobrottsmyndigheten och  Lantbrukarnas Riksförbund. De hävdar dock samtidigt 
att det är nödvändigt att lösa vissa problem som därav uppkommer för mindre 
bolag. Dessa problem är främst kostnadsfrågan men även kvaliteten på revisionen, 
vilket även de andra organisationerna framhåller. De anser att kvaliteten på och 
tilltron till revisionen stärks om förslaget införs. Riksrevisionsverket menar att ett 
lagfäst klargörande om att revisionsbyrån inte får vara involverad i det reviderade 
bolagets bokföring stärker förtroendet för revisorerna genom tydligare krav på 
opartiskhet och självständighet. Revisorsnämnden hänvisar till den internationella 
utvecklingen, speciellt den aktuella EU-rekommendationen, och menar att frågan 
om revisorers oberoende nu har fått ännu större betydelse. Ekobrottsmyndigheten 
menar att revisorn har en viktig roll när det gäller att upptäcka och förebygga 
ekonomisk brottslighet, särskilt när det gäller aktiebolag. De välkomnar därför alla 
förslag på lagändringar som underlättar revisorns granskning och stärker dennes 
roll. Lantbrukarnas Riksförbund säger att de inte ser ”att det är en nackdel ur 
kvalitetssynvinkel om redovisningstjänsterna utförs av en fristående 
redovisningsbyrå istället för att revisorn eller dennes anställda skall sköta även 
detta”. De anser att det är viktigt att revisionen utförs opartiskt och självständigt 
och att det krävs jävsregler för att oberoendet skall bli trovärdigt.106 
 

                                                           
104 Justitiedepartementet, 2003, Sammanställning över..., 2003, s. 71 
105 Justitiedepartementet, 2003, Sammanställning över..., 2003, s. 29 ff. 
106 Justitiedepartementet, 2003, Sammanställning över..., 2003, s. 29 ff. 
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Vissa organisationer är lite ”tamare” i sina ställningstaganden och en del tar inte 
ens ställning i frågan. Patent- och registreringsverket säger bara att de inte har 
något att erinra mot att reglerna skärps men ifrågasätter om reglerna om byråjäv 
för privata aktiebolag bör skärpas. Svenska bankföreningen är ett exempel på en 
organisation som inte tar ställning, däremot anser de att en eventuell ändring inte 
försvårar för småföretagen att få tillgång till revisions- och redovisningstjänster107. 
 

3.8 Kapitelsammanfattning 
 
Revision har gamla anor och kan spåras tillbaka till 1700-talet. Revisionskåren 
fick dock inte sitt erkännande förrän i början av 1900-talet. 1912 auktoriserades de 
första revisorerna i Stockholm, då blev de erkända som en profession. Bedrägerier 
var ständigt återkommande och professionen var ett steg mot ett modernt 
samhälle. Kring 1930-talet var det depression i USA och det påverkade även 
Sverige.  
 
Ivar Kreuger byggde upp sin verksamhet som ett gigantiskt pyramid spel. Han 
lurade både de fattiga europeiska länderna samt sina aktieägare. 
Kreugerkoncernen föll när depressionen gjorde så att ingen hade råd att köpa 
aktier och Kreugerkraschen, 1932, var ett faktum. Nya lagar stiftades för att 
skydda investerare för liknande händelser i framtiden.  
 
Revisionsprofessionen drog fördel av Kreugerkraschen, eftersom det ledde till ett 
erkännande av behovet av kvalificerade revisorer. 1944 år aktiebolagslag var 
påverkade av de ekonomiska kriser på 30-talet. FAR grundades 1923 och började 
utfärda redovisnings rekommendationer 1949. BFN tillsattes 1976 eftersom 
regeringen inte ansåg att FAR tillräckligt opartisk för att få stifta redovisnings 
praxis.  
 
Enronskandalen inträffade år 2001 och redovisningsskandalen anses vara den 
största i modern tid och drog med sig en av de största revisionsbyråerna i fallet. 
Morrison hävdar att dessa anklagelser mot Enrons revisorer, Artur Andersen & 
Co, var baserade på teorier som inte stöddes utav fakta. Andersen kan inte 
relateras till de fall där bedrägeri hade förekommit.  
 
Debatten om revisorns oberoende tog ytterligare fart efter Enronskandalen i USA.  
Då aktualiserades problemet med s k kombiuppdrag. Revisionsbyråerna försåg 
sina klienter med både revision och icke revisionsrelaterade tjänster samtidigt och 
detta har skapat en intressekonflikt. När revisorer förser sina klienter med en 
varierande mängd andra tjänster än revision, ställs extra höga krav på revisorernas 
oberoende.  
 
Fukuyama förklarar att förtroende bygger på kulturella skillnader i samhällen. Han 
menar att förtroende formas genom ömsesidigt förtroende och att alla 

                                                           
107 Justitiedepartementet, 2003, Sammanställning över..., 2003, s. 71 
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framgångsrika samhällen förenas genom förtroende. ”Spontan sammanhållning”  
är människors förmåga att ansluta sig till varandra. Vilken framgång man har i att 
bilda grupperna beror på samhällets normer och värderingar, samt vilken förmåga 
individer i samhället har att låta sina individuella intressen verka för det större 
samhällets bästa. Det förtroende som uppkommer kan mätas ekonomiskt och 
kallas då socialt kapital. I detta resonemang menar Fukuyama vidare att hierarkier 
ändå är nödvändiga eftersom man inte kan lita på att människor hela tiden lever 
efter etiska regler och utför sin beskärda del för samhället. De måste då tvingas till 
lydnad genom statlig reglering.   
 
Fukuyamas resonemang leder in på Streeck & Schmitters modell som förklarar 
social ordning vid redovisningsreglering. Modellen har sin utgångspunkt från tre 
principer, staten, marknaden och samhället. Principerna kan belysas med hjälp av 
kategorierna, hierarkisk kontroll, utökad konkurrens och spontan solidaritet Puxty 
et al. och Willmott et al. hävdar att principen för samhället är underordnad 
principerna för marknaden och staten, då dessa i större utsträckning beror på en 
mix av historiska och kulturella skillnader i nationen. I extremfallet uppstår 
liberalism och legalism.  
 
Sverige är en stark stat men trots detta var vi i början av 1900-talet styrda av 
marknaden och revisionsprofessionen försökte skapa sina egna regleringar. 
Förändring av utvecklingen uppstod efter Kreugerkraschen, här uppstår ett 
mönster som har blivit typiskt för svensk standardsättning. För en stark stat finns 
inte något större incitament att utveckla redovisningsstandards själv utom för att 
kontrollera hastigheten på utvecklingen. Staten anser inte heller att 
redovisningsplikten är en viktig fråga. Det verkar som om fast att staten har hand 
om regleringen av redovisningen så är det ändå professionens röst som betyder 
mest. 
 
Sarbanes-Oxley akten är en ny lagstiftning i USA som bottnar i de 
redovisningsskandaler som USA genomlidit de senaste åren. Syftet med akten är 
att begränsa framtida skandaler och återställa investerares förtroende för den 
ekonomiska rapporteringen och för revisorerna I akten beskrivs vilka icke 
revisionsrelaterade uppdrag som ett revisionsföretag inte får utföra samtidigt som 
de har ett revisionsuppdrag i ett företag eftersom detta då står i strid med 
revisionsfirmans oberoende 
 
De skandaler som inträffat i USA, och den därefter tillkomna Sarbanes-Oxley 
akten, har även uppmärksammats av EU. EU-kommissionen har därför påkallat en 
översyn av den lagstadgade revisionen inom unionen. Syftet med översynen är att 
man vill undvika att liknande skandaler inträffar i Europa. EU-rekommendationen 
bygger på principer som ska ge revisorer en grund för att själva  kunna göra en 
bedömning av riskerna för oberoendet.  
 
I Sverige har man nu lagt fram en promemoria med ett förslag till ändring av 
aktiebolagslagens jävsregler som innebär att en revisionsbyrå inte för bistå en och 
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samma klient med kombinerade redovisnings- och revisionsuppdrag. Detta förslag 
är influerat av EU-rekommendationen men med en väsentlig skillnad, nämligen att 
det Svenska förslaget gäller alla aktiebolag, stora som små, vilket kan skapa en del 
problem för dessa men även för berörda revisionsbyråer. 
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4. Empirisk undersökning och analys 

 

 
I detta fjärde kapitel redogörs för utfallet av intervjuerna. Först kommer telefonintervjun med 

Justitiedepartementet. Sedan redogörs för de personliga intervjuerna, som är uppdelade i tre olika 

teman, där även uttalanden från utvalda remissvar angående promemorian Några frågor om 

revision tas upp. Slutligen ges en sammanfattning över hela kapitlet. 

 

 
4.1 Varför förbjuda kombiuppdrag? 
 
För att få en bättre förståelse för varför lagförslaget om byråjäv kom till och för att 
få information om bakomliggande faktorer tog vi kontakt med 
Justitiedepartementet. Där kopplades vi vidare till Jacob Aspegren som är 
handläggare av promemorian Några frågor om revision. Med honom bokades tid 
för en telefonintervju och resultatet utav den presenteras nedan. Idén till att ta 
kontakt med Jacob kom efter att vi läst promemorian och remissvaren till denna. 
Oklarheter kring förslagets egentliga mening, d v s vad skulle det innebära för 
förbättring med att förbjuda kombiuppdrag, var av intresse för oss. Vi ville även ta 
reda på hur mycket förundersökningar som gjorts i form av konsekvensanalyser 
samt vad de på Justitiedepartementet ansåg om kritiken i remissvaren. En annan 
fråga som vi ansåg relevant var varför det Svenska lagförslaget har en hårdare 
gränsdragning än både Sarbanes-Oxley akten och EG-rekommendationen om 
revisorers oberoende.  
 
4.1.1 Intervju med Justitiedepartementet 
 
Vi ville veta hur man på Justitiedepartementet uppfattar att förtroendet för 
revisorerna  är idag. Jacob säger att så vitt han vet är förtroendet för revisorerna 
gott både inom näringslivet och bland andra intressenter, men det är hans 
personliga uppfattning. Vidare menar Jacob att det är väldigt sällan man stöter på 
misstro mot revisorskåren. Media har däremot en annan bild av revisorskåren 
säger han, de anser att det finns ett problem med oberoendet och det är de som 
skapar debatten, jfr Morrisson108.  
 
Jacob berättade vidare att lagförslaget grundar sig på en proposition som heter 
”Aktiebolagets organisation” (97/98:99) där jävsperspektivet diskuteras. Det 
ansågs att man borde dela upp bokföringstjänsterna eftersom redovisningen inte 
håller rent tekniskt sätt. Vinklingen mot oberoendet kom från EG-
rekommendationen. Det man ville åstadkomma med förslaget var enligt Jacob att 
uppnå en väl fungerande bestämmelse, med bra balans mellan intressenterna, så 

                                                           
108 Morrission. M. A., 2004, Rush to judgement…, s. 364 

 
 



Kombiuppdrag – Ett problem?                                                 Dahl, Mikael & Svensson, Camilla 
 

40 

att revisorns oberoende inte skulle sättas på spel. Vidare menade han att 
bokföringstjänsterna är föråldrade och svåra att kontrollera för revisorsnämnden. 
 
Efter skandalerna som inträffat i USA har man där infört en strängare lagstiftning, 
Sarbanes-Oxley Act (2002), som förbjuder all konsultation mot revisionsklienten, 
inte bara bokföring. Akten kom till för att förhindra att liknande skandaler 
inträffar i framtiden enligt Miller109. Man skulle kunna tänka sig att samma 
händelseförlopp inträffar i Sverige men i promemorian tas bara redovisningen 
upp. Jacob hävdar att man i den nya revisorslagen och i rekommendationer inte 
har ansett att annan rådgivning är ett problem och man har kvar samma 
bestämmelser som förut d v s för rådgivningstjänster i stort. Liknande tankegångar 
kan man finna i EG-rekommendationen enligt Jacob. Där har man inte heller 
ansett att rådgivningstjänster, i kombination med revision, är ett problem. Därför 
har vi inte behandlat all rådgivning utan enbart kombiuppdrag i promemorian 
säger Jacob. Inom EU tycker man att det är extra känsligt med 
redovisningstjänster eftersom det är då oberoendet för revisorn kan sättas på spel. 
Vi frågade Jacob om han trodde att liknande skandaler som de som exempelvis 
hände i USA skulle kunna inträffa i Sverige med nuvarande lagstiftning. Han sa 
att det inte finns några lagregler överhuvudtaget som skulle kunna förhindra det.  
 
I remissvaren menar Svenska Revisorsamfundet (SRS) att förslaget är bristfälligt 
underbyggt. Konsekvensanalysen bygger mer på antaganden än på fakta110. Därför 
var det av stort intresse för oss att ta reda på hur mycket undersökningar som 
gjordes om vilka konsekvenser det nya lagförslaget skulle kunna medföra. Jacob 
säger då att ingen konsekvensanalys gjordes eftersom det bara har varit en 
skrivbordsundersökning på tjänstemannanivå. Han hänvisar dock till avsnitt 6.3 i 
promemorian som tar upp konsekvenser. (De viktigaste punkterna som återges i 
6.3 är kvalitets- och kostnadsfrågan). 
 
Om förslaget går igenom kommer redovisningskonsulter antagligen att ta över 
många av revisionsbyråernas bokföringstjänster och hård kritik har framförts mot 
att dessa inte har tillräcklig kompetens. Jacob säger att han inte har någon 
uppfattning om detta. Revisorsnämnden tror det i alla fall säger han, men det finns 
ingen reglering av konsulter och det tror han kan sänka kvaliteten. Vi hade även 
funderingar kring om han trodde att redovisningsbyråerna har tillräckliga resurser 
för att utbilda nyutexaminerade för att kunna upprätthålla samma höga kvalitet 
och kompetens nivå som revisionsbyråerna kan ge. Han svarade även här att han 
inte hade någon uppfattning om detta. 
 
En intressant fråga är varför förslaget avviker från både EG-rekommendationen 
och Sarbanes-Oxley Act, vilka endast gäller för börsnoterade företag och företag 
med stort allmänt intresse. Jacob svarade då att det beror på att svensk lagstiftning 
inte vill särskilja små och stora aktiebolag. I Sverige vill man upprätthålla 

                                                           
109 Miller. R. I.,  2002, Regulation Under…, s. 33 
110 Justitiedepartementet, 2003, Sammanställning över..., 2003, s. 56 
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principen att ”revision är revision” oavsett vilken storlek det är på företaget. Detta 
för att man inte ska skapa något A- och B- lag varken för revisorer eller för 
företag. Detta synsätt har stöttats av både FAR och Revisorsnämnden tidigare men 
Jacob poängterar att de kan ha ändrat uppfattning. Jacobs åsikt är att man skulle 
kunna lösa denna avvikelse från internationell lagstiftning genom att avskaffa 
revisionsplikten för de mindre aktiebolagen och därmed frångå svenska principer. 
Många av de organisationer som uttalat sig i remissvaren tycker just detta men 
enligt Jacob har inte Justitiedepartementet tagit ställning i denna fråga ännu. Det 
kan medföra många konsekvenser om man tar bort revisionsplikten. Jacob var inte 
insatt i frågan men hävdade dock att det inte går att ta bort revisionsplikten utan 
att ersätta den med något liknande. Vidare trodde han att det skulle få 
konsekvenser för skattemyndigheten, banker och andra kreditgivare som inte 
skulle lita på bokslutet i samma mån som tidigare. Den nya aktiebolagslagen har 
precis överlämnats till lagrådet och både jävsbestämmelserna och revisionsplikten 
är i dagsläget de samma som förut. Men han säger frågan kan väckas av någon 
organisation när som helst. 
 
Om revisionsplikten för alla aktiebolag ska finnas kvar, samtidigt som man 
förbjuder kombiuppdrag, uppstår problem för de mindre företagen. Dessa problem 
berör kvaliteten och kostnaden. Ett annat sätt än att ta bort revisionsplikten vore 
att undanta de mindre bolagen från lagförslaget och låta dem få köpa kombinerade 
tjänster även i fortsättningen. Jacob menade att det skulle man kunna tänka sig, 
men säger att det skulle vara svårt att motivera. Frågan som kommer att ställas då 
är varför oberoendet inte är en lika viktig fråga i små bolag som stora, men att 
man skulle kunna reglera det i aktiebolagslagen för att problemet inte skulle 
uppstå. 
 
Slutligen fick Jacob möjligheten att själv tillägga något som han tyckte kunde 
tillföra denna undersökning något. Han säger då att det bara är Danmark och 
Sverige som har revisionsplikt mot alla företag. I Tyskland t ex underställer sig 
vissa företag revisionsplikt frivilligt för att få den kvalitetsstämpel som det 
innebär att vara reviderad av en revisor. De ger ju vissa råd också och kan på så 
vis få hjälp med vissa frågor säger han. Jacob säger också att de visste att 
promemorian skulle kritiseras av FAR och SRF eftersom de blev underrättade om 
arbetets gång. 
 
4.1.2 Sammanfattning av intervjun 
 
Jacob anser att förtroendet för revisorerna i Sverige är bra. Lagförslaget grundar 
sig på propositionen ”aktiebolagets organisation” (97/98:99) där jävsperspektivet 
diskuteras. I denna ansågs att redovisningen inte håller rent tekniskt sätt och att 
man därför borde dela upp bokföringstjänsterna. Det Justitiedepartementet ville 
uppnå med förslaget var en väl fungerande bestämmelse som innebär en bra 
balans mellan intressenterna så att revisorns oberoende inte skulle sättas på spel. 
Varför de inte vill förbjuda alla rådgivningstjänster i lagförslaget beror på att det 
ansågs att oberoendet sattes på spel vid just redovisningstjänster. En annan viktig 
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aspekt är att EU delar denna åsikt. I Sverige vill vi inte undanta de mindre 
aktiebolagen från revisionsplikt eftersom vi utgår från principen att ”revision är 
revision” oavsett vilken storlek det är på aktiebolaget. Jacob menade vidare att 
inga lagregler, hur strikta de än är kan förhindra att skandaler inträffar.  
 
4.2 Vad tycker de som drabbas? 
 
Respondenterna som personligen intervjuats är indelade i tre grupper, vilka är 
revisorer, företag och banker. Vi kommer att redogöra för de aspekter vi funnit 
vara av störst vikt. De har delats in i tre teman och dessa är; kombiuppdrag en 
kvalitets- och kostnadsfråga, oberoendet och förtroendet samt revisionsplikten för 
små företag. Under dessa teman redogör vi för varje grupps svar samt uttalanden 
från utvalda organisationer i remissvaren angående promemorian. De 
organisationer vi valt för revisorerna är FAR och SRS. För företagen valdes 
Företagarnas Riksorganisation, Svenskt Näringsliv och Lantbrukarnas 
Riksorganisation (LRF). Slutligen för bankerna görs jämförelser med Svenska 
Bankföreningen och Fristående Sparbankers Riksförbund. 
 
4.2.1 Kombiuppdrag en kvalitet- och kostnadsfråga 
 
I Sarbanes-Oxley akten beskrivs vilka icke revisionsrelaterade uppdrag som 
revisionsbyråerna inte får utföra samtidigt som de har ett revisionsuppdrag i ett 
företag eftersom detta då står i strid med revisionsfirmans oberoende. Dessa 
uppdrag är bl a bokföring, legala frågor, företagsvärdering, investerings 
rådgivning, mäkleri och aktiehandel etc.111 
  
Enligt analysmodellen i den Svenska Revisorslagens § 21 ska en revisor avstå från 
ett revisionsuppdrag om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för 
revisorns opartiskhet eller självständighet. Opartiskhet och självständighet är 
samma som oberoende.112  
 
Självgranskningshotet, som kan aktualiseras enligt analysmodellen, kan uppstå då 
den som ska göra granskningen redan i ett annat sammanhang tagit ställning till de 
förhållanden som ska granskas. Om revisorn eller någon annan som ingår i 
revisionsgruppen lämnat fristående rådgivning kan ett självgranskningshot bli 
aktuellt om revisorn under granskningsuppdraget blir tvungen att ta ställning till 
detta.113 
 
Aktiebolagslagens jävsregler säger idag att den som är verksam i samma företag 
som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid grundbokföringen eller 
medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver, inte får vara revisor114. Det 
nya förslaget vill ändra ordet grundbokföring till bokföring som innefattar all 

                                                           
111  Revisorernas roller och oberoende,  2004, s. 8 
112 FARs Revisionsbok, 2002, s. 85  
113  FARs Revisionsbok, 2002, s. 621 
114 Aktiebolagslagen kap. 10 § 16 p. 4 



Kombiuppdrag – Ett problem?                                                 Dahl, Mikael & Svensson, Camilla 
 

43 

redovisning och upprättande av årsbokslut. Därmed skulle kombiuppdrag bli 
förbjudna.115 
 
Revisorerna  
 
I promemorian hävdas det att flertalet av de små företagen sköter sin bokföring på 
annat sätt än genom att anlita den valde revisorns revisionsbyrå, oftast genom att 
anlita en redovisningsbyrå eller en annan revisionsbyrå116. På de revisionsbyråer 
där vi genomfört intervjuer efterfrågar däremot en mycket stor del av klienterna 
kombinerade uppdrag. Det är mest små och medelstora företag med max 50-60 
anställda och en omsättning på max 100 Mkr som efterfrågar dessa båda tjänster. 
Åtta av nio tillfrågade revisorer svarade väldigt lika och följande citat är några 
exempel: 
 
Citat 1: ”Ca 90% av uppdragen är kombiuppdrag och det är i de små och 
medelstora företagen. Ren revision görs bara i riktigt stora företag, det beror på 
vilken kompetens de själva har.”  
 
Citat 2: ”Jag uppskattar att ca 70-75% av klienterna efterfrågar kombiuppdrag. 
Men vi lägger ner mest tid på revision av stora bolag där inga 
redovisningsuppdrag förekommer. Det är små företag som efterfrågar 
kombiuppdrag.” 
 
Enligt promemorian skulle kvaliteten på revisionen vara sämre om den utförs 
inom ramen för ett kombinerat uppdrag117. Mycket av den kritik som har 
framställts mot lagförslaget säger dock att kvaliteten på både redovisning och 
revision blir sämre om man förbjuder kombiuppdrag. FAR uttalar sig i 
remissvaren och menar att det enligt deras erfarenhet är det normala förhållandet 
att reviderade årsredovisningar från kombinerade uppdrag håller hög kvalitet. 
Detta eftersom byråns engagemang i redovisningsarbete och bokslut istället förser 
revisorn med värdefull information om värderingsproblem och felrisker. De menar 
vidare att om ett kombiuppdrag innefattar biträde med upprättande av 
självdeklaration, så måste byrån ägna redovisningen väsentligt mer 
uppmärksamhet vilket också höjer revisionens kvalitet. Den egna byråns 
engagemang i redovisningsarbetet är ett incitament för revisorn att utföra en 
omsorgsfull revision menar FAR slutligen, brister och fel som ej upptäcks faller 
tillbaka på den egna byrån eller revisionsgruppen vilket för revisorerna ej är 
önskvärt.118  
 
SRS är av samma uppfattning, d v s att kombiuppdrag generellt leder till högre 
kvalitet på revisionen. De menar att desto högre kunskap om dessa transaktionen 

                                                           
115 Justitiedepartementet, 2003, Några frågor om…, s. 6 
116 Justitiedepartementet, 2003, Några frågor om…, s. 58 
117 Justitiedepartementet, 2003, Några frågor om…, s. 54 ff. 
118 Justitiedepartementet, 2003, Sammanställning över..., 2003, s. 42 ff. 
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man har inom revisionsteamet desto större är chansen att fel upptäcks. Vidare 
menar SRS att kvaliteten blir högre eftersom revisionsbyråerna har en högre 
kvalitetskontroll. SRS har genomfört undersökningar hos sina medlemmar som 
visar att det är vanligare med fel i årsredovisningar som upprättats av fristående 
redovisningsbyråer än av revisionsbyråer. Det är enligt SRS inget alternativ för 
mer än för några enstaka företag att själv utföra all redovisning därför blir 
konsekvensen av förslaget att ett stort antal mindre företag tvingas anlita ett annat 
företag för att dessa tjänster. Många gånger saknar företagen själv förmåga att 
själv utvärdera kvaliteten på de tillhandahållna redovisningstjänsterna.119  
 
Revisorerna som vi intervjuat hävdar också att det är bättre om det förblir som det 
är idag. En av anledningarna är på grund av den samlade kompetens som finns på 
revisionsbyråerna. Risken är att företagen antingen börjar sköta sin redovisning 
själv eller anlitar en billigare redovisningsbyrå istället för en revisionsbyrå. De 
menar då att redovisningens kvalitet och därmed också revisionen försämras. 
Revisionsbyråerna upprätthåller en hög kompetensnivå och är utsatta för 
kvalitetskontroller. Följande citat visar revisorernas syn på vad som händer med 
kvaliteten om kombiuppdrag förbjuds: 
 
Citat 3: ”Kvaliteten på revisionen behöver inte bli sämre men antalet fel som 
slinker igenom kan bli fler.” 
 
Citat 4: ”Kvaliteten på kundens material kanske skulle bli sämre. Om man ser på 
redovisningskonsulter och liknande så har vi en betydligt högre kompetens än vad 
de har. Så produkten som levereras till myndigheter blir sannolikt sämre. Men det 
skulle inte påverka våra revisionsinsatser, vi måste göra dem i alla fall.” 
 
Citat 5: ” Revisionen blir kanske mer inriktad på väsentligheter. Jag är inte så 
säker på att det blir så stora skillnader på revisionen däremot på själva 
redovisningsarbetet. På så vis att standarden på redovisningsarbetet på 
revisionsbyråerna är mycket högre än på andra ställen och här har vi någon slags 
nolltolerans på boksluten. Det ska vara hög kvalitet på den. Vilket revisionen 
egentligen inte kräver eftersom den är mer inriktad på väsentligheter.” 
 
Revisorerna är av den åsikten att deras revision inte blir sämre utan det är 
redovisningen de oroar sig för. De tror att kvaliteten på den blir väsentligt sämre 
och att fler fel slinker igenom. Om kvaliteten blir sämre får de ägna fler timmar på 
revisionen vilket i sin tur innebär att kostnaden för företagen ökar. 
 
I promemorian hävdas att den föreslagna lagändringen inte skulle medföra mer än 
en obetydlig ökning av de mindre företagens kostnader. Detta eftersom 
konkurrensen mellan de som tillhandahåller redovisningstjänster ökar. Men även 
för att revisionskostnaderna endast ökar ”i den mån revisorerna i kombiuppdragen 
inte utfört någon självständig granskning utan förlitat sig och grundat sina 
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slutsatser på uppgifter från dem som har utfört bokföringsarbetet”120. Vilket vi 
tolkar som att om revisorn tidigare har förlitat sig på sin medarbetare har han inte 
utfört en tillräckligt oberoende granskning.  
 
FAR avfärdar detta och tycker att det är oklart varför konkurrensen skulle öka, 
såvida inte företagen går över från att anlita auktoriserade och godkända revisorer 
samt legitimerade redovisningskonsulter till att anlita okvalificerade 
bokföringsbyråer. Denna utveckling menar FAR, skulle allvarligt skada kvaliteten 
i deras redovisning. Vidare menar de att det är sant att revisorn i ett kombiuppdrag 
grundar sina slutsatser på den som utfört bokföringsarbetet men att det är så i alla 
revisionsuppdrag.121 
 
Revisionen består av bedömning av risker samt kontroller, inte att mekaniskt 
avpricka verifikationer. Cassel beskriver att revisionen inte har till självständigt 
syfte att upptäcka förskingringar men som kontrast till detta förutsätter många att 
revisorn ska upptäcka eller förhindra oegentligheter122. Rezaee tar upp samma 
problem och säger att den existerande revisionsstandarden inte är uppbyggd för att 
fånga upp bedrägerier annat än i finansiella rapporter123. 
 
SRS hävdar att det inte finns någon anledning att tro att företagens kostnader för 
bokföring skulle öka. De har låtit göra en kostnadsberäkning utifrån de två 
förutsättningarna kombinerade uppdrag och fristående redovisningsbyrå. 
Resultaten blev att om redovisningsbyrån håller samma kvalitet som 
revisionsbyrån uppskattas att det blir en genomsnittlig nettoökning på mellan 10-
20% om året. Om redovisningsbyråns tjänster är av lägre kvalitet ökar kostnaden 
ytterligare, minst med 25% och ofta det dubbla eller till och med ännu mer hävdar 
SRS.124 
 
En synpunkt som våra respondenter har är att revisorn mister den nära kontakten 
med kunden vilket skapar merarbete för revisorerna och merarbete kostar pengar, 
d v s många hävdar att det blir en fördyring beroende på att revisionen kommer att 
ta längre tid. Alla papper finns någon annanstans och det blir omständigare att 
inhämta information och revisorn har mindre insyn i det reviderade bolaget, det 
blir mer ineffektivt. Följande citat visar de intervjuade revisorernas syn på 
kostnadsfrågan för de mindre aktiebolagen: 
 
Citat 6: ”Den kommer naturligtvis att öka eftersom det blir mer ineffektivt. Jag 
bedömer att den kanske ökar med ca 25%.” 
 
Citat 7: ”Sannolikt kan det bli dyrare. Om de köper kombiuppdrag inom vår byrå 
så har vi interna kvalitetskontroller som gör att vi uppfyller en viss kvalitet. Går 

                                                           
120 Justitiedepartementet, 2003, Några frågor om…, s. 59 ff. 
121 Justitiedepartementet, 2003, Sammanställning…, s. 48 
122 Cassel. F.,  1996,  Den reviderade revisorsrollen. s. 189 
123 Rezaee.  Z., 2004, Restoring public trust…, s. 140  
124 Justitiedepartementet, 2003, Sammanställning…, s. 58 
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kunden ut och köper på marknaden har vi ingen kännedom om kvaliteten och 
bakgrunden vilket kan innebära att vi får lägga fler timmar på uppföljning och 
kontroll.” 
 
Citat 8: ”Det blir dyrare för klienten eftersom revisorn har mindre insyn i det 
reviderade bolaget och detta leder till att det tar längre tid.” 
 
Revisorerna och deras organisationer, FAR och SRS, är av samma bestämda 
uppfattning att kvaliteten på både redovisning och revision håller en högre kvalitet 
vid kombiuppdrag125.  
 
I en rapport av Citron presenteras ett mer positivt synsätt på att revisorer ska 
kunna förse sina klienter med andra tjänster än revision. Huvudargumentet för 
detta var att det skapade ekonomiska fördelar för klientföretaget126.  Det visas 
även i de bestämda uppfattningarna som våra respondenter haft om att det 
sannolikt blir dyrare för de mindre aktiebolagen om de måste vända sig till två 
byråer. 
 
Företagen  
 
Företagarnas Riksorganisation menar att promemorians förslag har fog för sig för 
större bolag men knappast för ägarledda aktiebolag. Om ändringen ska införas bör 
det bara gälla för noterade eller publika aktiebolag. Det bör vara företagarna själv 
som sätter press på redovisnings- och revisionsbyråer att upprätthålla en hög 
kvalitet. Företagarna hävdar att det kan bli svårt för småföretagare att se skillnader 
i kvaliteten mellan olika alternativ. Vidare säger de att det innebär 
samordningsvinster om en revisionsbyrå kan erbjuda hjälp med de båda tjänsterna 
som ingår i ett kombiuppdrag. De kan då lättare kommunicera och lita på 
uppgifter utan att behöva gör en extra kontroll. Oklarheter och missförstånd kan 
lättare redas ut och revisorn kan på ett enkelt sätt få löpande information om 
företaget, vilket ökar revisorns insyn och därmed kvaliteten på revisionen enligt 
Företagarna.127 
 
Svenskt Näringsliv ställer sig frågande till om den EG-rekommendation som finns 
inom detta område skall ges den innebörd som framgår av promemorian. De 
menar att den analys som ligger till grund för promemorians ställningstaganden 
kan ifrågasättas och håller inte med om att kombiuppdrag leder till bristande 
kvalitet. Tvärtom hävdar Svenskt Näringsliv att det många gånger kan vara en 
fördel för kvaliteten på uppdraget att en och samma revisionsbyrå kan förekomma 
både i ett bokföringsuppdrag och i ett revisionsuppdrag. Då utnyttjar man den 
kompetens som finns för att få bästa möjliga kvalitet på redovisning och 
ekonomisk uppföljning.128 

                                                           
125 Justitiedepartementet, 2003, Sammanställning…, s. 42 ff. 
126 Citron. D. B., 2003, The UK framework… s.244 ff 
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128 Justitiedepartementet, 2003, Sammanställning…, s. 38 
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LRF anser tvärtom att det inte vore en nackdel ur kvalitetssynvinkel om 
redovisningstjänsterna utförs av en fristående redovisningsbyrå istället för att 
revisorns anställda ska sköta det129. Detta uttalande stärks av Revisorsnämnden 
som menar att kvaliteten tvärt om skulle kunna öka om redovisning och revision 
sköts av olika företag istället för som kombiuppdrag130.  
 
De intervjuade företagens åsikter om hur kvaliteten på revisionen skulle påverkas 
var lite mer restriktiv än revisorernas. Antingen övervärderar revisorerna 
kvaliteten på sitt arbete eller så vet inte företagen riktigt vilken kunskapsskillnad 
det är mellan redovisningsbyråer och revisionsbyråer. Citaten nedan visar att 
företagen har skilda uppfattningar: 
 
Citat 9: ”Jag tror revisorerna gör ett sämre jobb om de har gjort redovisningen 
själv än om de granskar någon annans jobb.” 
 
Citat 10: ”Det har nog ingen betydelse tror jag. I de flesta fall är det ju ändå upp 
till revisorns bedömning och han kan ju göra en felaktig bedömning även i 
fortsättningen. Eller stå på företagets sida och göra en bedömning som är 
gynnsam för företaget.” 
 
Citat 11: ” Vill du lura revisorerna så lurar du dem ändå. Jag tror att om 
redovisning och revision är friställt är det nog lättare att få igenom 
felaktigheter.” 
 
Kostnadsfrågan berör till största del de små och medelstora företagen. De stora 
börsnoterade företagen handhar sin redovisning själv och blir därför inte berörda 
av det här problemet. De flesta respondenter trodde inte det skulle påverka dem 
särskilt mycket. En del av de små företagen hade det redan uppdelat och blir 
således inte påverkade.  
 
Företagarnas Riksorganisation säger att en korrekt utförd redovisning är en 
förutsättning för en billig revision oavsett vem som sköter redovisningen. 
Promemorians resonemang om att det kommer att bli större konkurrens och att 
därmed inte fördyringen blir så stor ifrågasätter Företagarnas. Istället tror de att 
revisionsbyråernas verksamhet kommer att renodlas och att de då måste säga upp 
den personal som arbetar med redovisningstjänster. Detta leder i så fall till 
omstruktureringsproblem och istället en minskad konkurrens på 
redovisningsmarknaden. Ett annat alternativ som de kan se är att 
revisionsbyråerna ”delar” på en klient, en byrå står för redovisningen och en annan 
för revisionen. Fast detta skapar merarbete för företagen och denna kostnad bör 
räknas in i fördyringen.131 
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Svenskt Näringsliv menar att man i promemorians slutsatser underskattar 
konsekvenserna för de små företagen då det gäller kostnaderna. De hävdar att det 
inte råder någon tvekan om att kostnaderna kommer att bli påtagligt högre om 
förslaget genomförs. Detta för att de i många fall måste anlita olika byråer för 
redovisnings- respektive revisionsuppdraget. Vidare säger de att den analys som 
ligger till grund för promemorians ställningstagande när det gäller EG-
rekommendationens innehåll, inte ger belägg för att kvaliteten på kombiuppdrag  
är dålig.132  
 
LRF håller med om att förslaget kan leda till en viss ökning av kostnaderna, 
särskilt där det har varit fråga om kombiuppdrag. De menar också att oberoende 
av om tjänsterna utförs av en redovisningsbyrå eller en anställd inom en  
revisionsbyrå bör kostnaden vara densamma för det enskilda företaget. Om det blir 
en kostnadsökning till följd av att kombiuppdrag förbjuds borde därför hänföras 
till revisionsarvodet.133 
 
Bankerna  
 
Bankernas uppfattning om hur kvaliteten skulle påverkas om man förbjöd 
kombiuppdrag var mycket lik revisorernas. Detta visas med några citat från dessa 
intervjuer: 
 
Citat 12: ”En del av revisionen görs ju genom att man upprättar bokslut och 
annat. Då får man ju stor kunskap om företaget. Man kanske hade fått två 
bedömningar på samma sak men jag tror inte det är nödvändigt eller relevant att 
friställa uppdragen.” 
 
Citat 13: Jag tror det skulle bli en negativ riktning. Som det är nu kan all 
konkurrens göra att priserna på de här tjänsterna går ner, då kan en byrå som 
har två ben att stå på få in mer intäkter och därmed hålla en högre kvalitet. 
Risken här är att det blir en massa ”småskruttar” som ska sköta bokföringen.  
Vilka inte har möjlighet till vidareutbildning som de har i en organisation. De har 
inte heller samma stöd bakåt när det gäller redovisningsfrågor. Har man stora 
organisationer bakom sig, som Lindebergs och Öhrlings, där det finns t ex 
skatteexperter får man detta stöd. Risken är uppenbar att det blir massa 
ensambokförare som sitter hemma och sköter det här. Det är säkert inget fel på 
dem men börjar man att gå sin  utbildning när man är  trettio så är man oerhört 
mindre på hugget när man är femtio. Det är mänskligt det är ingen kritik mot 
individen.” 
Fristående Sparbankers Riksförbund är också mycket oroliga för konsekvenserna 
av förslaget och menar att det skulle medföra sämre kvalitet och fördyringar för 
mindre företag. Detta i synnerhet i de delar av landet där det finns stora 
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geografiska avstånd. Med detta menar de att företag i vissa delar av landet inte till 
rimliga kostnader har tillgång till fullgod bokföring eller revision.134 
 
4.2.2 Sammanfattning: kombiuppdrag en kvalitet- och kostnadsfråga 
 
I promemorian hävdas att kvaliteten blir sämre då revisionsbyråerna har 
kombiuppdrag, men detta håller inte flertalet av våra respondenter med om. 
Revisorerna och bankerna som vi intervjuat är av den uppfattningen att det tvärt 
om blir en försämring av kvaliteten om man särskiljer dessa båda tjänster. 
Revisorernas organisationer, FAR och SRS, samt Fristående Sparbankers 
Riksorganisation delar denna uppfattning. Företagen är inte så insatt i denna 
problematiken och har lite mer blandade åsikter.  
 
Inte heller i kostnadsfrågan håller våra respondenter med om det som sägs i 
promemorian. I denna påstås att endast en liten kostnadsökning för de mindre 
företagen kommer att ske. Våra respondenter var däremot av den bestämda 
uppfattningen att kostnaderna skulle öka ganska mycket. Detta stöds också av 
FAR, SRS, Företagarnas Riksorganisation, Svenskt Näringsliv och Fristående 
Sparbankers Riksorganisation. Lantbrukarnas Riksförbund var dock av en annan 
uppfattning och stödde promemorians mening. 
 
4.2.3 Förtroendet och oberoendet  
 
Taylor et al. har utvecklat ett nytt perspektiv på revisorers oberoende och menar 
att vad aktieägarna verkligen söker är revisorers pålitlighet135. CIMA hävdar i sin 
rapport att revisorer kan förse sina klienter med en varierande mängd andra 
tjänster än revision men att provisionen från alla dessa tjänster ställer extra höga 
krav på revisorernas oberoende136. Trots detta menar de att det ändå finns 
kostnadsfördelar, kunskapsfördelar och effektivitetsfördelar med att revisorer 
utför dessa icke revisionsnära tjänster till sina klienter. De rekommenderar dock 
inte att revisorerna utför dessa tjänster.  
 
Revisorerna  
 
FAR tar i remissvaren upp revisorslagen som innehåller en regel att en revisor 
skall utföra uppdrag i revisionsverksamheten med opartiskhet och självständighet. 
Revisorslagen innehåller också analysmodellen för prövning av förekommande 
hot mot opartiskheten och självständigheten. Enligt FAR täcker revisorslagen 
genom sin konstruktion upp alla situationer där det kan ifrågasättas om en revisor 
bör åta sig ett uppdrag, inklusive situationer som inte kan förutsägas idag till 
exempel på grund av redovisningsteknikens utformning. FAR föreslår också att 
reglerna om revisorsjäv utmönstras ur aktiebolagslagen. De menar att 
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bestämmelserna har alla de nackdelar i form av otympligheter och kryphål som är 
förknippade med detaljerade förbudsregler.137 
 
SRS delar uppfattningen som tas upp i promemorian att de nuvarande 
jävsbestämmelserna bör ses över. Men de avstyrker att den nu föreslagna 
ändringen genomförs. De säger att ett starkt intresse är företagens och deras 
intressenters behov av att kunna utnyttja den kompetens som revisorer och hans 
eller hennes medhjälpare besitter i redovisningsfrågor för att säkerställa en korrekt 
redovisning och ekonomisk uppföljning i mindre företag. Vidare menar de att mot 
detta ska ställas de önskemål som framförs om enhetliga och strikta regler om 
oberoende och att det är anmärkningsvärt att promemorian inte innehåller några 
avgränsningar mellan dessa intressen. Frågan har berörts i åtskilliga utredningar, 
senast i revisionsbolags utredningen. Utredningen genomförde bland annat en 
omfattande kartläggning av olika intressentgruppers uppfattning om revisorers 
oberoende men även de mindre företagens behov av rådgivning.138  
 
Ett genomgående svar från revisorerna vid våra intervjuer var att de ansåg att de 
hade stort förtroende, åtminstone från sina kunder. En respondent tyckte dock att 
det allmänt kunde variera och sa följande:  
 
Citat 14: ”Om man läser tidningarna så får man säga att förtroendet har varit 
lite svajigt här de senaste åren med de skandaler som varit, men det är ingenting 
som jag känner att vi stött på ute i själva branschen utan det är nog mer hur 
media i vissa fall framställer det. För jag känner ju fortfarande från företagens 
och ägarnas sida att förtroendet finns. Sedan tror jag att gemeneman inte riktigt 
vet vad vårt ansvar är jämfört med vad styrelsens ansvar är. Då är det lätt att få 
en snedvridning av vad som hänt och vem som bär ansvaret.”  
 
Internationellt sett, speciellt med tanke på de skandaler som har inträffat, tror man 
att förtroendet för revisorer har blivit sämre. Media har en benägenhet att skapa 
missvisande bilder av verkligheten som inte är sanningsenliga, se Morrisson139.  
 
Det hävdas att Enronskandalen i USA bl a berodde på att revisorerna var i 
beroendeställning till företaget då deras arvoden från rådgivning uppgick en större 
del av byråns totala arvodesintäkter. Som nämndes i litteraturen menar Taylor et 
al. att revisorer aldrig kan bli helt oberoende eftersom klienten betalar revisorerna 
direkt både för revision och för icke revisions relaterade tjänster140. I Sverige får 
man inte vara ekonomiskt beroende av en och samma klient så detta problem 
aldrig kan inträffa här.  
 
Alla de revisionsbyråer vi intervjuat delade uppfattningen att förtroendet inte 
behövde förbättras. De mindre företagen ansågs av många inte ha tillräcklig 
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kunskap om vad revisorns uppgift är och att man därför bör förklara och 
tydliggöra revisorns roll mer. Detta för att minska förväntningsgapet som enligt 
Wolf et al. uppstår när en perception eller förväntning från klienten eller någon 
annan intressent skiljer sig mot vad revisorn anser att sin roll är141. Företagen vill 
ha mer hjälp och råd från revisorn än vad de får idag, de vet inte vad en revisor får 
och inte får göra enligt god redovisningssed. Revisorerna tror att det skulle hjälpa 
om de blev tydligare i sin roll, d v s vilken roll man har som revisor eller konsult 
och med vad man är, revisor eller konsult, se t ex följande citat: 
 
Citat 15: ” Förtroendet hade kunnat förbättras ytterligare genom att informera 
företagen om revisorernas roll. Jag anser att revisorns roll inte är att leta efter 
brottsliga handlingar som många tror utan att granska bokslut och styrelsen.”  
 
Vissa respondenter menade att frågan endast berör de börsnoterade företagen som 
har många intressenter och företag som är av stort allmänt intresse, t ex 
apoteksbolaget som en revisor på en av de mindre revisionsbyråerna tog som 
exempel, se citatet nedan. Det är i dessa företag skandalerna har inträffat, inte i 
små ägarledda företag. I börsnoterade företag skulle lagförslaget innebära att 
revisorerna blir mer oberoende och därmed få ett större förtroende. En respondents 
åsikt visas i följande citat: 
 
Citat 18: Nej, jag tror inte att förtroendet kommer att förbättras om lagförslaget 
införs. En liten klick kan det  göra det för, de som jobbar med noterade företag 
och sådana som är offentliga i samhället. Företag som är av allmänt intresse och 
det finns många som är det, exempelvis apoteksbolaget.” 
 
Utifrån respondenternas uttalanden kan man konstatera att revisorerna själv tror 
att förtroendet är gott och inte behöver förbättras ytterligare. De tror inte heller att 
förtroendet skulle förbättras om förslaget att förbjuda kombiuppdrag införs.  
 
Företagen  
 

Lantbrukarnas Riksförbund menar att det som framförs i promemorian, att en 
revisors direkta och indirekta inblandning i det reviderade bolagets redovisning 
ger upphov till hot mot revisorns oberoende, även gäller upprättande av 
revisionsklientens årsbokslut och årsredovisning. För att oberoendet skall bli 
trovärdigt krävs jävsregler eller liknande regler säger de. LRF tillstyrker förslaget 
och hävdar att oberoendet kan ifrågasättas om revisorn eller anställda ger råd till 
revisionsklienten.142  
 
I de flesta fall har företagen vi intervjuat ett stort förtroende för sina revisorer, 
vilket stämmer överens med revisorernas uppfattning. De stora företagen anser att 
revisorerna är seriösa och att man kan lita på deras oberoende. De små företagen 

                                                           
141 Wolf .et al., 1999, Audit disaster futures:…, s. 468 
142 Justitiedepartementet, 2003, Sammanställning…, s. 41 
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är inte så insatta i oberoende problematiken och vet inte riktigt vad en revisor får 
och inte får göra. Det föreligger således ett förväntningsgap som tar sig olika 
uttryck beroende på vems förväntningar som avses143. En småföretagare är ofta 
ensam under sitt beslutsfattande och då är revisorn många gånger den närmaste 
rådgivaren144.  
 
En allmän uppfattning hos företagen tycks vara att man inte anser att förtroendet 
kan förbättras, det är redan bra. På frågan om förtroendet kan förbättras ytterligare 
visar följande citat den bild de flesta företag hade: 
 
Citat 19: ”Förtroendet ökar om min revisor får ha både redovisning och 
konsultation. Revisorn som reviderar idag skall ju bara se till att allt är gjort 
enligt god redovisningssed sen tar han hutlöst betalt. Jag ser inte att revisorn gör 
så mycket mer. Revisorn är så att säga statens förlängda arm. Gör han hela biten 
(både redovisning och revision) får han stå till svars ännu mer.” 
 
Citat 20: ”Jag anser att när företagen är börsnoterade är det viktigt med hög 
integritet hos revisorerna. Sverige har många kontrollorgan, som exempelvis 
FAR, de har bra kontroll på det så jag tycker inte att det är ett så stort glapp. Det 
finns alltid svarta får, men i det stora hela anser jag inte att det finns så mycket 
att förbättra. 
 
På frågan om lagförslaget skulle innebära att förtroendet för revisorn skulle 
förändras blir svaren i många fall även här att det inte skulle förbättras. Men man 
menar att exceptionella händelser kan hända i alla fall. Till och med en försämring 
kan ske om man förbjuder kombiuppdrag menar företagarna. Företagens 
uppfattning om detta visas i följande citat: 
 
Citat 21: ”Jag tycker det fungerar bra nu. Det är bra att man fortfarande har ett 
lärlingssystem för utvecklingen inom revisionen. Jag tar i princip alla de frågor 
som jag har med den revisorn som är ansvarig för oss, för det är ju för det mesta 
han som är mest kunnig.” 
   
Citat 22: ”På lång sikt kan det innebära en försämring eftersom man splittrar en 
yrkeskår.  
 
Citat 23: ” Nej inte i vårt fall. Men det kan ju bli dyrare för berörda parter. 
Förtroendet skulle inte förändras om vi hade två olika byråer, men som sagt det 
är inte aktuellt i vårt företag.” 
 
En annan uppfattning fanns dock hos ett fåtal, då man tyckte att revisorerna endast 
ska granska. Det visar följande citat: 
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144 FARs Revisionsbok., 2002, s. 109 
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Citat 24: ”Ytterligare en uppstyrning av vad revisorerna får och inte får göra kan 
möjligen medföra att man får upp det ett snäpp till. Revisorerna skall inte utöva 
någon konsultation utan de ska granska. Revisorerna kontrollerar oss och ser till 
att vi har korrekt bokföring. 
 
Företagarnas Riksorganisation anser att alla regler om revisorers oberoende och 
opartiskhet, inklusive jävsreglerna, ska vara i revisorslagen145. D v s den dubbla 
reglering vi har nu med revisorslagen och aktiebolagslagen bör förenklas. Svenskt 
Näringsliv har förståelse för att reglerna om revisorsjäv får en noggrann prövning 
angående självgranskningshotet enligt EG-rekommendationen om revisorers 
oberoende146.  
 
Bankerna  
 
Bankerna litar på revisorernas uttalanden i revisionsberättelsen. Om det är en ren 
revisionsberättelse kan de utgå från siffrorna i den finansiella redovisningen när de 
gör sina kreditbedömningar. Man har inom bankerna ett mycket stort förtroende 
för revisorer och deras arbete i Sverige. På bankerna sa man bl a följande om 
förtroendet: 
 
Citat 25: ”Jag har gått förtroende för revisorer och jag har inget emot den 
dubbla rollen de har i de bolagen som vi jobbar med. Vi jobbar mycket med små 
lokala företag.” 
 
Citat 26: ” Det finns bra och dåliga revisorer. Men generellt sätt tycker jag att 
förtroendet är bra.” 
 
Att förtroendet för revisorerna internationellt är skamfilat, har varit en 
återkommande synpunkt från många av våra respondenter och så är även fallet 
inom bankerna vilket följande citat visar: 
 
Citat 27: ”På lokal nivå så är det bra. Sen har det blivit lite skamfilat på 
internationell nivå.” 
 
Citat 28: ” Jag har fortfarande gott förtroende till revisorer. Speciellt de som är 
här i stan för det är dem jag jobbar med till nittio procent. De här skandalerna 
har ju inte förändrat förtroendet för revisorerna på lokal nivå.” 
 
Bankerna ansåg inte att det fanns någon anledning att förbättra förtroendet vilket 
följande uttalanden visar: 
 
Citat 29: ”Vi känner väl att vi har fullt förtroende för revisorerna speciellt de 
auktoriserade revisionsbyråerna  där vet vi att det är bra kompetens på deras 
medarbetare. Där upplever vi inte någon förtroendeklyfta utan vi har fullt 
förtroende.” 
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Citat 30: ” Egentligen tycker jag att vi har ett väl fungerande system idag. Man 
har olika nivåer på dem både godkända och auktoriserade. Vad jag förstår är det 
en väldigt lång utbildnings process och de är hårt kontrollerade under den tiden. 
Vad jag skulle kunna känna, om jag måste hitta på något förslag, är det 
vidareutbildning men det utgår jag att de stora firmorna ordnar. Något form av 
licensiering eller intyg på att de genomgår sådant och att det kommer till 
klientens och bankers kännedom på något vis.” 
 
Men alla är inte helt nöjda och det kan betyda att man blivit påverkad av 
mediernas bild, jfr Morrisson147.  En respondent sa följande: 
 
Citat 31: ” Ja. Men jag vet inte hur det skulle gå till. Vi får ju lita på att deras 
auktorisation. Mer samarbete med revisorerna skulle vara bra när det exempelvis 
går dåligt för ett företag, då vet ju revisorn mer än vi.” 
 
Bankerna var liksom revisorerna mycket kritiska till förslaget i promemorian. De 
flesta tycker det är bra som det är eftersom revisorn har bättre kännedom om 
klienten om det är ett kombiuppdrag. Här återges synpunkterna på den frågan: 
 
Citat 32: ”Nej. Det är mycket lättare för en revisor som känner bolaget att ställa 
de rätta frågorna och kolla saker när det är utredning.” 
 
Citat 33: ”Jag ser ju snarare ett bekymmer i att om man gör den här förändringen 
skulle det bli ökade kostnader och om redovisningen inte sköts av revisionsfirmor 
blir kvaliteten sämre, för den redovisning revisionsbyrån gör har stor betydelse 
för den revision revisorn gör.  
 
Citat 34: ”Det är inte störande som det är nu. Jag har väl den tolkningen att 
revisorn är den som ska ge sista klartecknet. Min personliga uppfattning är om 
revisorn inte är helt säker på och har någon misstanke om någon felaktig 
redovisning eller inte har förtroende för redovisaren så tror jag väl aldrig att den 
auktoriserade revisorn sätter sin namnteckning på en sådan handling.” 
 
Även på denna fråga var det en som hade en avvikande mening. 
 
Citat 35: ”Påverkan från den reviderade revisorns kollegor försvinner. Det skulle 
ju också innebära att två par ögon ser det på två olika sätt och det är bra. Jag 
anser att man måste klargöra rollerna tydligare.” 
 
Revisorns roll var ett återkommande uttalande vid intervjuerna och enligt många 
är det något som måste tydliggöras, d v s minska förväntningsgapet. 
4.2.4 Sammanfattning: förtroendet och oberoendet 
 
Revisorerna har ett bra förtroende från intressenter och från allmänheten i Sverige. 
Respondenterna tyckte inte heller att det var något som behövde förbättras. 
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Lagförslaget var inte heller ett svar på problemet med revisorernas omdebatterade 
oberoende enligt dessa. Internationellt sett har förtroendet för revisorerna fått sig 
en törn efter de skandaler som inträffat, främst i USA. Däremot framkom vid 
många intervjuer att revisorn roll måste tydliggöras eftersom ett förväntningsgap 
föreligger. 
 
4.2.5 Revisionsplikten 
 
Idag har alla aktiebolag revisionsplikt i Sverige. I remissvaren till promemorian 
har många menat att om man inför det här förslaget borde revisionsplikten för de 
små och medelstora företagen tas bort.  
 
Cassel diskuterade redan 1996 att revisionsplikten kanske borde tas bort. Han 
hävdade att revision i de små företagen inte fungerar i enlighet med lagens anda 
och att revision av ägarledda företag kanske inte behövs.148 
 
Revisorerna  
 
Revisionsbyråerna var övertygade i inställning att om lagförslaget införs måste 
revisionsplikten för de mindre aktiebolagen tas bort. De menade även att detta 
skulle innebära oönskade konsekvenser. Följande citat är exempel på vad som 
framkom vid intervjuerna: 
 
Citat 36: ”Vi har en åsikt inom byrån att genomför man förslaget måste man ta 
bort revisionsplikten för  mindre företag. Jag är själv inte säker på att det är rätt 
väg att gå. Jag tror inte aktiva externa intressenter som banker och liknande är 
intresserade av att ta bort revisionsplikten. 
 
Citat 37: ”Om lagförslaget införs tycker jag att revisionsplikten skall tas bort. 
Men då är frågan var går gränsen, vad är mindre företag? Tittar man på de 
regler som finns i andra EU länder så har många en gräns på 200 anställda. Om 
jag fick sätta en sådan gräns skulle jag sätta den vid 10/24 bolag. Jag tycker att 
det endast borde röra sådana företag som är noterade och företag som är av 
allmänt intresse och låta det vara som det är för de andra.” 
 
Om revisionsplikten tas bort kan det för företagen innebära att det blir svårare att 
få krediter eftersom bankerna inte har den garantin som en ren revisionsberättelse 
innebär. Ägare och styrelsers ledarmöter kommer möjligen att bindas upp mycket 
mer privat i form av borgen än vad man gjort tidigare Många av respondenterna 
menar att revisorerna ändå kan vara kvar och förse företagen med bra redovisning, 
det är vad bankerna kommer att vilja ha. De företag som kommer att slopa 
revisionen, om den görs frivillig, kommer inte att accepteras av banker vid 
kreditprövning. Den allmänna åsikten är att man tror att revisionsbyråerna 
kommer att tappa kunder eftersom intressenterna kommer att fortsätta att kräva 
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den kvalitetsstämpel på räkenskaperna som revisionen ger. Leverantörerna kan bli 
mer restriktiva med att knyta kontakter med företag om de inte är säkra på att allt 
sköts på rätt sätt, även om företagen inte har några betalningsanmärkningar kan de 
ha fuskat med redovisningen och vara starkt skuldsatta. Eftersom leverantörer har 
sämst rätt vid en eventuell konkurs skulle de kunna gå miste om sin fordran. En 
annan viktig aspekt som revisorerna påpekat är gentemot skattemyndigheten, de 
skulle bli tvungna att utföra en hårdare kontroll på egen hand för att vara säkra på 
att få in skatt i rätt tid och till fullo. Skattemyndigheten skulle få väsentligt mer att 
göra eftersom de inte kan förlita sig på företagens redovisning i samma 
utsträckning som tidigare, och frågan är om de har resurser till detta. 
Skattemyndigheten kommer i ett annat fokus och det kan leda till att särskiljning 
mellan den vanliga redovisningen och skatteredovisningen måste göras. Någon 
tror också att det skulle innebära arbetsbrist för revisorerna om revisionsplikten 
tas bort för de små företagen. Nedanstående citat visar synen på de oönskade 
konsekvenserna revisorerna tror kan inträffa: 
 
Citat 38: ”Om man inte har revisionsplikt, hur tillförlitlig är då den ekonomiska 
information som ett bolag lämnar? Då får man ju ändra reglerna på ett eller 
annat sätt. Styrelsen eller VD:n måste ju då skriva på någon försäkran om att 
informationen är riktig. Om inte ägarna kan lämna väldigt godtagbara säkerheter 
kommer t ex bankerna att kräva någon sorts granskning. Hur tillförlitliga kommer 
skatteberäkningarna då att bli? Det kan ju bli en fråga om att 
skattemyndigheterna måste göra större granskningar. Jag tror inte det är ett bra 
förslag att ta bort revisionsplikten." 
 
FAR nämner i remissvaren att andra jämförbara länder med full revisionsplikt, 
främst Danmark och Irland har en jämförelsevis liberal praxis då det gäller 
revisorers möjligheter att lämna redovisningsbiträde. Om jävsreglerna skärps är 
det naturligt att revisionspliktens omfattning aktualiseras men detta kan medföra 
genomgripande konsekvenser.149   
 
SRS hävdar att Sverige är ett av de länder inom EU, som för de mindre företagen, 
har längst gående krav på revisionsplikt. EU har infört skillnader i regelverket 
mellan börsnoterade bolag och små och medelstora aktiebolag, särskilt höga krav 
ställs på revisorer i större och noterade bolag. SRS tycker det är naturligt att 
Sverige också ska använda sig av de särregler för stora företag som finns i EG-
rekommendationen.150 
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Företagen  
 
Det är naturligt att småföretagen inte tycker att man bör införa det nya förslaget då 
de tycker att det blir omständigare om de ska behöva anlita två separata företag till 
detta. De stora företagen anser inte att betydelsen är så stor om det införs eftersom 
de redan sköter största delen av redovisning och årsbokslut själv och tycker att det 
är bra som det är.  
 
LRF ifrågasätter i remissvaren om det överhuvudtaget bör finnas ett krav på att de 
mindre aktiebolagen skall ha en revisor. I dessa ägarledda företag är normalt ägare 
och styrelse samma person.151 
 
Det finns en tydlig skillnad i hur de små respektive stora företagen ser på frågan 
om att ta bort revisionsplikten. De små företagarna vi intervjuat tycker det vore 
bra om revisionsplikten för dem tas bort och de tror inte heller det skulle få så 
stora konsekvenser för dem. En del av de små företagen uttryckte sig så här när: 
 
Citat 39: ”Det hade varit väldigt bra för mig, det blir billigare. Situationen 
mellan mig och min bank hade nog inte förändrats på grund av att man känner 
varandra. Det handlar om förtroende för personen när det är fråga om företag av 
denna storlek.” 
 
Citat 40: ”Man ska vara lika inför lagen. Men det är klart att det skulle vara bra 
för de små företagen om de slapp revisionen.” 
 
Alla var dock inte av samma mening och en företagare uttryckte sig enligt 
följande: 
 
Citat 41: ” Vem ska då utföra kontrollen? Då måste skattemyndigheten ta större 
ansvar och utökas. ”  
 
I de stora börsnoterade företagen tycker man att det är fel att ha nästan samma 
krav på de små företagen som för de börsnoterade företagen. Men att ta bort 
revisionsplikten helt är ett för stort steg. Det ska finnas kontroll men 
upplysningsplikten eller de formella kraven ska inte vara lika stora för de små 
företagen. Vidare tror de att det leder till mer fusk och myndigheterna har inte 
möjligheter att utöka sin kontroll som det är idag. Dessutom har man inte samma 
kunskap om redovisning i de små bolagen och behöver därför någon som 
kontrollerar den. Några citat från intervjuerna visar detta: 
 
 
Citat 42: ”Helt personligt kan jag tycka att det är horribelt att det är nästan 
samma krav på små aktiebolag som för börsnoterade. Det tycker jag är fel. Men 
att ta bort revisionsplikten är för stort steg men upplysningsplikten eller de 
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formella kraven ska inte vara för stora för de små företagen som för oss. Men det 
ska vara kontroll och det ska vara rätt och riktigt men man kanske inte ska behöva 
specificera alla små poster, det är lite orimligt i det hela. Men det borde vara en 
skillnad.” 
 
Citat 43: ”Visst behövs det revision av de små bolagen. Det här lagförslaget är 
inte så relevant för dem. Där skulle man istället förändra revisionen, kanske ge 
revisorn större ansvar så att räkenskaperna visar en rättvisande bild av 
verkligheten. Det hade nog varit bättre att ha andra regler för de små bolagen.  
 
Företagarnas Riksorganisation säger i remissvaren att lagförslaget har fog för sig i 
stora företag men inte för de små ägarledda, därför bör förslaget endast gälla de 
för de större företagen. Ett annat alternativ som Företagarnas riksorganisation 
påpekar är just att ta bort lagkravet på revision för de små och medelstora 
företagen. Vidare menar de att om revisionen för dessa företag görs frivillig 
minskar deras kostnader.152 
 
Svenskt Näringsliv säger att där det finns möjlighet ska man anpassa reglerna till 
internationella förhållanden153. 
 
Bankerna  
 
En av orsakerna till att ta med bankerna i vår undersökning var att de förmodligen 
skulle ha mycket synpunkter angående revisionspliktens fortsatta existens hos 
mindre företag. Som vi trodde hade det mycket att tillföra i denna debatt. 
 
Uttalanden nedan beskriver våra respondenters åsikter angående revisionsplikten. 
Enligt bankerna så råder det inga tvivel om att de tycker att revisionsplikten bör 
vara kvar. Detta beroende på att det är en kvalitetsstämpel på företagarens 
finansiella redovisning. Men bankerna visar även sympati för de ökade kostnader 
som lagförslaget kan anses medföra:   
 
Citat 44: ” Jag kan ju se att den praktiska lösningen måste bli så. I annat fall blir 
kostnaderna orimliga  för företagen. Det blir ju mer jobb och dyrare och jag tror 
inte alltid det blir bättre, utan bara dubbel arbete. Därför tycker jag att det är 
bättre att det fungerar som idag att man har en revisionsplikt. En viss lägsta 
kvalitet på redovisningen genom revisionen. Revisorerna vill ju inte tulla på 
kvaliteten däremot finns det ju redovisningskonsulter som inte har den kvaliteten 
som revisorerna har. Jag tror därför inte att det blir bättre med det här förslaget 
och att sen ta bort revisionsplikten.” 
 
Citat 45: ”Man kan ju tänka sig att ta bort revisionsplikten om man jämför med 
andra länder. Banklagstiftningen  bygger ju på att vid all kreditgivning skall 
säkerställa oss på olika sätt och kreditgivningen är då begränsad. Det finns ju 
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krav på olika värderingsregler på en vanlig pant, vad det innebär, och vilka 
belåningsmoment vi har. Det skulle ju vara svårt att beräkna en säkerhet om man 
tappade bort en del av redovisningssystemet ur vår aspekt. Visserligen är det 
historiska resultat som vi jobbar med. Men jag skulle önska att man jobbade 
mycket närmre företagen, som man gör i USA, och få en mycket snabbare 
uppföljning. T ex kvartalsvis eller halvårsvis uppföljning då jobbar man ju ännu 
närmare ett företag.” 
 
En av respondenterna förlitade sig helt på att denna problematik kommer att bli  
självreglerande och uttrycker sig enligt följande: 
 
Citat 46: ” Visst ta bort plikten men det kommer att lösa sig per automatik för de 
kommer inte få någon bank som vill jobba med dem. Jag kommer inte att vilja 
låna ut pengar till någon som inte använder revisor. De bolag som väljer att inte 
ha revisor kommer aldrig att få någon bankkredit.” 
 
Bankerna var också eniga om vilka konsekvenser det skulle innebära. Ett 
genomgående svar var att de inte skulle lita till de ekonomiska siffrorna från ett 
företag som inte hade genomgått revision. Vidare var trodde de att det skulle 
utvecklas en efterfrågad revision istället för en lagstadgad. Följande citat visar en 
del av bankernas åsikter: 
 
Citat 47: ” Det kan ju innebära att man från bankens sida att man begär någon 
form av intyg i alla fall av revisorn. Det beror ju lite på vem som sköter 
redovisningen och årsboksluten. Man kanske blir lite tveksam.” 
 
Citat 48: ”Det kan få allvarliga konsekvenser. Det finns väldigt liten kunskap om 
bokföring och bokslut hos småföretagaren.” 
 
Citat 49: ”Jag kommer inte att låna ut pengar till någon som inte använder 
revisor och sannolikt kommer jag inte att låna ut pengar till någon som inte 
använder en auktoriserad revisor.” 
 
Frågor ställdes sedan till bankerna för att se om de skulle bli mer restriktiva med 
att lämna kredit till företag som inte har revisor. En ren revisionsberättelse är en 
kvalitetsstämpel på att företagens siffror är tillförlitliga. Har inte bankerna den 
garantin kanske det blir svårare för företagen att erhålla kredit i banken. En annan 
intressant fråga är vad bankerna då istället skulle kräva. Citaten som följer visar en 
del av bankernas åsikter: 
 
Citat 50: ”En svår fråga att svara på. Vi är siffermänniskor vi som jobbar på 
bank. Först utvärderar vi affärsidén sen tittar vi på personen bakom sen tittar vi 
på risktagandet och kreditvolym, egeninsats till totalvolymen och sen tittar vi då 
på säkerheter och krediter. Men för att kunna göra en vettig bedömning av 
företaget måste vi ha en budget, en kassaflödesanalys och löpande 
årsredovisningar. Företagare har för det mesta varken kunskap, intresse eller tid 
för att göra detta. Den tjänsten kommer alltid att efterfrågas. Det kommer aldrig 
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att finnas en värld utan, om de sen kallar sig något annat än revisor det vet inte 
jag, utan att de här (bokföring, bokslut och årsredovisning) är gjorda av 
kvalificerad personal.” 
 
Citat 51: ” Vi bedömer delårsbokslut och all rating på uppgifter från reviderade 
bokslut. Det är få bokslut som vi gör rating på som inte är reviderade. Då måste 
det finnas en god trend. Så jag anser att det skulle bli svårare att få kredit.” 
 
Fristående Sparbankers Riksförbund säger inget om revisionsplikten men menar 
att lagstiftaren tar på sig ett stort ansvar. Det kan uppkomma oönskade strukturer 
inom redovisningsbranschen som ingen kan förutse idag och avstyrker 
promemorians förslag. Vidare föreslår de att frågan bereds ytterligare.154 
 
4.2.6 Sammanfattning: revisionsplikten 
 
Av de respondenter vi intervjuat har flertalet menat att det vore alldeles för 
betungande för de mindre aktiebolagen att ha kvar revisionsplikten om 
lagförslaget införs. Revisorerna var de som mest förespråkade detta alternativ 
medan företagarnas åsikter var något splittrade. Många oönskade konsekvenser 
skulle dock kunna följa av att ta bort den. Det skulle t ex bli svårare för företagen 
att beviljas kredit av bankerna. Bankernas svar från intervjuerna stöder detta och 
många respondenter sa att de inte skulle låna ut pengar till företagen om de inte 
hade den garantin som en ren revisionsberättelse innebär.  
 
4.3 Kapitelsammanfattning 
 
I detta kapitel har vi redogjort för utfallet av de intervjuer vi genomfört. Intervjun 
med Jacob Aspegren, på Justitiedepartementet visade att det man ville uppnå med 
förslaget var en väl fungerande bestämmelse som innebär en bra balans mellan 
intressenterna så att revisorns oberoende inte skulle sättas på spel. Lagförslaget 
grundar sig på propositionen ”aktiebolagets organisation” (97/98:99) där 
jävsperspektivet diskuteras. Anledningen till att man inte vill förbjuda alla 
rådgivningstjänster i lagförslaget beror på att man ansåg att oberoendet sattes på 
spel vid just redovisningstjänster. Vidare framkom att inga lagregler, hur strikta de 
än är kan förhindra att skandaler inträffar. Synpunkterna som lämnats i 
remissvaren att kvaliteten blir sämre då redovisningskonsulter tar över 
redovisningen har de ingen uppfattning om. En annan synpunkt är att 
revisionsplikten borde ses över för de mindre aktiebolagen, men detta hade man 
inte tagit ställning till ännu.  
 
Personliga intervjuerna har gjorts med revisorer, företag och banker. De aspekter 
vi funnit vara av störst intresse delades in tre teman enligt följande; kombiuppdrag 
en kvalitets- och kostnadsfråga, oberoendet och förtroendet, samt revisionsplikten 
för mindre företag.  

                                                           
154 Justitiedepartementet, 2003, Sammanställning…, s. 39 
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Det kan vara så mycket som upp till 70-90% av alla uppdrag som är kombinerade 
redovisnings- och revisionsuppdrag. Kritik har framförts mot förslaget att förbjuda 
kombiuppdrag och mest handlar det om konsekvenser för de mindre aktiebolagen. 
Kvaliteten på redovisning och revision påstås av många bli sämre om lagförslaget 
införs. Det visar även utfallen vid våra intervjuer där flertalet menar att det är 
bättre med kombiuppdrag eftersom redovisningskonsulterna inte har samma 
kunskap som revisorerna. Att kostnaderna för de mindre bolagen skulle öka på 
grund av att man måste anlita två byråer istället för en är också en uppfattning som 
flertalet av våra respondenter har.  
 
De revisorer vi intervjuat anser att man i Sverige har ett mycket stort förtroende 
får yrkeskåren. Denna bild stämmer även med företagens och bankernas åsikter. 
Däremot så sviktar förtroendet internationellt sätt, detta på grund av de skandaler 
som inträffat i USA.  
 
I remissvaren angående promemorian Några frågor om revision har några 
organisationer menat att om kombiuppdrag förbjuds borde man ta bort 
revisionsplikten för små och medelstora företag. Här skiljer sig dock svaren från 
våra respondenter åt. Alla är dock ense om att det skulle medföra många 
konsekvenser, t ex så skulle det antagligen bli svårare för företagen att bli beviljad 
kredit i banken.  
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5. Slutdiskussion 
 

 
I detta femte kapitel kommer vi att redogöra för uppsatsens slutsatser, 
forskningsfrågorna besvaras och studiens praktiska bidrag diskuteras. Studien 
har även ett teoretiskt bidrag som även det behandlas. Slutligen reflekterar vi över 
studiens slutsatser och ger förslag till fortsatt forskning inom ämnet. 
 

 
5.1 Inledande diskussion 
 
Av vår undersökning kan man konstatera att förtroendet för revisorer har ”naggats 
i kanten” av de stora redovisningsskandaler som har inträffat. Detta har under 
årens lopp medfört att lagstiftarna har tvingats arbeta fram nya lagar och regler 
som syftar till att säkerställa revisorernas oberoende och trovärdighet. I USA finns 
nu Sarbanes-Oxley akten som förbjuder revisionsbyråer att bistå sina 
revisionsklienter med vissa angivna konsulttjänster, akten riktar sig mot publika 
företag. Nya EU-direktiv har också arbetats fram och reglerna är väldigt lika de i 
USA. Direktiven riktar sig också mot börsnoterade företag men även till andra 
företag som har stort allmänt intresse.  
 
I Sverige har man som en följd av skandalerna försökt skärpa lagstiftningen och 
har påverkats av den internationella utvecklingen. Den 1 januari 2002 infördes den 
nya revisorslagen, innehållande analysmodellen vars syfte var att säkerställa 
revisorernas oberoende. Modellen är en självregleringsmodell där revisorerna 
själv ska kontrollera om han eller hon gör något som strider mot opartiskhet eller 
självständighet. Justitiedepartementet har nu lagt fram ett nytt lagförslag som 
innebär att kombiuppdrag överhuvudtaget inte får förekomma mot en och samma 
revisionsklient.  En del problem har uppmärksammats i samband med detta, dels 
frågan om det blir dyrare för klienten om de måste anlita två företag, ett för den 
oberoende revisionen och ett för upprättandet av bokslut och årsredovisning, dels 
om kvaliteten på revisionen försämras. Skillnaden mellan det nya lagförslaget och 
de internationella rekommendationerna är att de senare vänder sig mot bolag som 
har ett stort allmänt intresse medan det svenska förslaget riktar sig mot alla 
aktiebolag, stora som små.  
 
5.2 Forskningsfrågorna besvaras 
 
Det finns både för- och nackdelar med att i enlighet med promemorian förbjuda 
kombinerade redovisnings- och revisionsuppdrag. De två största konsekvenserna 
som diskuterats i uppsatsen är kvalitet och kostnad för redovisning och revision 
för de mindre bolagen. Om lagförslaget skulle införas så hävdar många att man 
måste ta bort revisionsplikten för de mindre bolagen eftersom jävsreglerna skulle 
bli för betungande för dem. 
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Utifrån vår empiri kan det konstateras att revisionsbyråernas tjänster håller en 
mycket hög kvalitet. Detta beror bland annat på revisorernas långa utbildning som 
även fortsätter efter anställningen. Om revisionsbyråerna inte längre får ha 
kombiuppdrag kan det medföra att denna kunskap efterhand minskar och det 
kommer att påverka kvaliteten. Revisionsbyråerna är dessutom utsatta för 
kvalitetskontroller, både interna och externa. Det finns en stor samlad kunskap 
inom revisionsbyråerna, ofta med experter på olika områden, som kan användas 
vid kombiuppdrag. Om revisionsbyrån har ett kombiuppdrag så vet den 
reviderande revisorn att den person som har upprättat bokslutet har den kompetens 
som krävs. Revisorn gör revisionen på samma sätt oavsett om byrån har uppdraget 
som ett kombiuppdrag eller ej men det finns en större risk att fler fel slinker 
igenom om redovisningstjänster inte utförs av kvalificerad personal. 
Redovisningsbyråerna är inte utsatta för samma kontroll och inget utbildningskrav 
finns, det betyder att vem som helst kan bli redovisningskonsult. Företagen har 
inte själv tillräcklig kunskap för att avgöra hur kvaliteten på redovisningen är. 
Kvaliteten på redovisningen är ofta sämre på redovisningsbyråerna än på 
revisionsbyråerna, enligt våra respondenter från revisionsbyråer och banker. 
Bankerna anser att trovärdigheten för företagens redovisning skulle minska om 
den inte granskades av kvalificerade revisorer. 
 
En annan fråga har varit hur kostnaden för de mindre företagen skulle påverkas 
om kombiuppdrag förbjöds. Om företagen måste anlita två företag istället för ett 
kan kostnaden öka. Detta kan medföra att företagen väljer en billigare 
redovisningsbyrå, alternativt utför de uppgifterna själv, vilket även har inverkan 
på kvaliteten. När kvaliteten blir sämre på redovisningen kommer revisionen att ta 
längre tid, vilket påverkar priset på revisionen. Vissa hävdar dock att det inte 
kommer att bli dyrare p g a att konkurrensen istället ökar och då pressas priserna 
ner.  
 
Om lagändringen införs uppkommer frågan hur man gör med de mindre 
aktiebolagen. Ska de omfattas av de striktare jävsreglerna som skulle bli 
betungande för företagarna? Skulle man ta bort revisionsplikten för dessa kan man 
få konsekvenser som inte gynnar företagen själv. Företagen skulle få svårare att få 
krediter om inte banken har en garanti för att företagets årsredovisning är granskad 
av kvalificerade revisorer och därför tillförlitlig. Många av våra respondenter 
menar att om revisionsplikten tas bort kommer det istället att bli en efterfrågad 
revision. Företagens berörda intressenter, t ex leverantörer, skattemyndigheter och 
kreditgivare, kommer antagligen att kräva revision som en garanti även i 
fortsättningen 
 
Svaren på våra forskningsfrågor blir att kombiuppdrag inte anses vara något 
problem bland våra respondenter. De anser att om man tar bort denna möjlighet så 
kommer det att försvåra revisorernas arbete och innebära en fördyring för 
företagarna. Kvaliteten skulle enligt förespråkarna för kombiuppdrag försämras på 
både redovisning och revision. De flesta av våra respondenter anser att 
revisionsplikten är viktig, även för de mindre aktiebolagen, och inte bör tas bort. 
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Utan revision ansågs det att inga garantier fanns för att företagens finansiella 
siffror var tillförlitliga. De få som ansåg att revisionsplikten skulle tas bort var de 
mindre företagen, vilket kan bero på att de inte förstod vilka konsekvenser ett icke 
granskat bokslut skulle kunna få för dem. 
 
5.3 Studiens teoretiska bidrag 
 
Före Kreugerkraschen (1932) fanns det mycket lite reglering kring redovisning 
och revision, bedrägerier var ett ständigt återkommande faktum enligt Jönsson. 
Marknaden var självreglerad och styrdes av egna ekonomiska intressen, d v s 
samhällets bästa var ej ett primärt mål. Man utgick från marknadsstyrda principer 
eftersom marknaden, i sina relationer, skapade egna regler.155 
 
Fukuyama menar att när marknaden och samhället inte delar samma värderingar 
föreligger ett väldigt dåligt förtroende från samhället. Avsaknad av förtroende i 
samhället leder till att individer försöker dra nytta av och utnyttja samhället genom 
bedrägerier eller annan skada.156  
 
När det inträffar en skandal eller kris i samhället uppkommer efterfrågan på 
ordning. Åren som följde efter Kreugerkraschen innebar att revisionsprofessionen 
tog på sig ett större ansvar för kontroll och staten intog rollen som 
redovisningsreglerare i större utsträckning för att återställa ordningen i samhället. 
Dessa regler och regleringar krävs då eftersom det saknas förtroende enligt 
Jönsson. Vi gick då mot mer statsstyrda principer men detta är något som 
försvagas desto längre tiden går.157 
 
FAR är en frivillig organisation som bildades 1923 men blev inte normgivare 
förrän 1949158. När människor frivilligt bildar grupper beror framgången i dessa 
på samhällets normer och värderingar, utifrån delade värderingar uppstår 
förtroende159. Efterhand som de statsstyrda principerna försvagades fick FAR mer 
och mer framgång med att utforma redovisningspraxis och samhällets förtroende 
ökade igen160. 
 
Regleringen följer inte med utvecklingen och med tiden har förtroendet minskat  
igen och många bedrägerier och skandaler har åter inträffat. Den största som 
inträffat på senare tid är Enron skandalen i USA och ny lagstiftning och nya 
rekommendationer har utfärdats som ett svar på samhällets krav på ordning. Detta 
har medfört att vi åter går mot mer statsstyrda principer. Men eftersom man idag 
låter samhället själv göra reglerna utförligare, genom privata organisationer som 
FAR, så dominerar inte de statsstyrda principerna. Enligt Jönsson är staten starkt 

                                                           
155 Jönsson. S., 1991, Role making…, s. 537 
156 Fukuyama. F., 1995, TRUST The social…, s. 8  
157 Jönsson. S., 1991, Role making…, s. 540-542 
158 Willmott et al., 1992, The Regulation of…, s. 45 
159 Fukuyama. F., 1995, TRUST The social…, s. 26 
160 Jönsson. S., 1991, Role making…, s. 540-542 
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infiltrerad och ”lobbade” av organisationer såsom FAR161. Det övergripande 
ansvaret har fortfarande staten men man kan säga att vi går mot att samhällets 
principer styr. 
 
Förtroendet är det väsentliga för att ett samhälle ska fungera utan störningar. Om 
samhället har en väl upparbetad redovisningspraxis och långsiktiga 
affärstransaktioner på marknaden så har man fullständigt förtroende. Har man 
förtroende förekommer inte bedrägerier och då krävs inga lagar. Efter 
Enronskandalen har media runt om i världen skapat debatter med kritik mot 
revisionsprofessionen som har lett till att samhällets allmänna förtroende för dem 
har blivit sämre, se exempelvis Morrisson162.  
 
De två stora skandaler som inträffat i USA har påverkat utvecklingen av både 
lagstiftning och revisionsprofessionen. Effekten av Kreugerkraschen ledde i 
Sverige till striktare lagstiftning och revisionsprofessionen fick en starkare 
ställning.  Efter Enron skandalen har lagstiftningen blivit striktare i både USA och 
inom EU. Frågan är om denna förändring är nödvändig i Sverige. Enronskandalen 
hade ingen ekonomisk påverkan på Sverige på det sätt som Kreugerkraschen hade, 
så frågan är om man bör göra svensk lagstiftning striktare. Föreligger detta behov i 
Sverige? De svenska revisorerna har inte varit inblandade i några 
revisionsrelaterade skandaler och förtroendekrisen verkar endast vara skapad av 
media. 
 
Promemorian som diskuteras i denna uppsats, vilken innehåller förslaget att 
förbjuda kombiuppdrag, har kommit till för att de affärstransaktioner på 
marknaden mellan revisorn och dess klienter ifrågasätts. Det vill säga revisorns 
roll som oberoende granskare mot företaget anses av allmänheten inte vara 
uppfylld, förtroendet är dåligt. Som nämndes ovan hävdar vi att det är media som 
har skapat den bilden, vilket medför att allmänheten som inte har någon relation 
till revisorer blir kritiskt inställda. Bland de ekonomiska aktörerna (revisorer, 
företag och banker som varit med i vår undersökning) ansågs dock att förtroendet 
var bra. Detta tror vi beror på det nära samarbetet mellan dessa aktörer. Ett 
förtroende kan växa fram människor emellan vid täta affärsrelationer.  
 
De ekonomiska aktörerna på denna marknad tycker inte att lagförslaget ska 
införas. Enligt Fukuyama beror det på att de stöder varandra i tron att de formar 
samhället genom ömsesidigt förtroende. Ordning uppkommer genom kontrakt 
mellan säljare och köpare av varor och tjänster, detta för det gemensamma målet 
välfärd.163 Nuvarande relationer mellan de ekonomiska aktörerna fungera bra och 
med striktare lagstiftning kan den rådande ordningen upphöra att fungera. Statens 
inblandning skulle kunna innebära att den rådande förtroenderelationen sätts på 
spel. 

                                                           
161 Jönsson. S., 1991, Role making…, s. 542 
162 Morrison. M.A., 2004, Rush to judgement…, s. 364 
163 Puxty et al., 1987, Modes of regulations…, s. 278 
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5.4 Reflektioner över studiens slutsats 
 
Vi har förståelse för den kritik som uppstått mot revisionsprofessionen efter de 
skandaler som inträffat i näringslivet och att staten därmed vill göra lagstiftningen 
striktare. Man vill ytterligare förstärka revisorernas oberoende och öka förtroendet 
för professionen. Det är till stor del media som har fått den här diskussionen att 
blomma upp och gett allmänheten anledning att misstro revisionsprofessionen. De 
som verkar på samma marknad som revisorerna har gott förtroende för 
professionen men dess rykte har ”svärtats” av medias kritiska debatter.   
 
Problemet ligger dock inte i kombiuppdragen, skandalerna har inträffat i stora 
börsnoterade företag vilka inte anlitar revisionsbyråer för att utföra kombiuppdrag. 
De har egna ekonomiska avdelningar som oftast sköter all bokföring. Revisorerna 
anlitas istället för revision och konsultation och det är där problemen finns vilket 
kanske även Sverige borde fokusera på.  
 
Allmänheten, i form av aktieägare, har intresse i de börsnoterade företagen 
eftersom de kan bli lurade på sina investeringar. I mindre ägarledda företag så 
föreligger inte sådana problem, eftersom dessa oftast inte har några aktieägare. 
Tvärtom behöver dessa företag ofta denna professionella hjälp med bokföringen 
eftersom de saknar kunskapen själv. Vi anser att lagförslaget enbart skulle leda till 
försämringar, både för revisionsbyråerna och de mindre aktiebolagen, om det 
införs.  
 
Att ta bort revisionsplikten för de mindre aktiebolagen skulle ytterligare försvåra 
för företagen, de skulle t ex inte bli betrodda vid kreditprövning. 
Skattemyndigheten skulle få öka sina resurser betydligt för att kunna kontrollera 
att företagens skatter betalas i rätt tid och med rätt belopp. Då vore en bättre 
lösning att undanta dessa aktiebolag från lagförslaget, vilket även skulle vara mer i 
enlighet med USA och många länder inom EU. 
 
Den kritik som har lagts fram av revisorerna och deras organisationer mot 
förslaget i promemorian tycker vi är berättigad och i slutändan anser vi att det är 
bättre med kombiuppdrag än utan. 
 
Hänsyn måste dock tas till att revisorerna i denna undersökning har ett 
egenintresse av att lagförslaget inte ska genomföras. Om vi även valt att intervjua 
redovisningskonsulter kunde svaret ha blivit ett annat. De har mycket att vinna på 
att lagförslaget införs eftersom de då antagligen får fler klienter.   
 
5.5 Förslag till fortsatt forskning 
 
Det här ämnet har väckt ytterligare frågeställningar under arbetets gång. Sarbanes-
Oxley akten, angående icke revisionsnära tjänster samt EG-rekommendationen om 
revisorers oberoende, gäller bara för börsnoterade företag och företag av stort 
allmänt intresse. Det nya lagförslaget i promemorian om att förbjuda 
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kombiuppdrag gäller alla aktiebolag, stora som små. En intressant fråga  är varför 
svenska lagstiftare ofta vill hårdra de internationella reglerna och göra dem ännu 
strängare här.  
 
Många som uttalat sig i remissvaren menar att om lagförslaget införs bör man ta 
bort revisionsplikten för de mindre aktiebolagen. Större delen av företagen i 
Sverige är just sådana mindre bolag, vilket skulle innebära att revisionsplikten 
försvinner för de en mycket stor del av företagen i Sverige. Det skulle då vara av 
intresse att vidare undersöka vilka konsekvenser detta skulle innebära. Inte bara 
företagen själv ur bankernas synvinkel, utan även i samhället i stort. Vad skulle 
det innebära för t ex skattemyndigheten och ekobrottsmyndigheten? Denna 
diskussion kan bli aktuell eftersom redovisningsreglerna inom EU håller på att 
harmoniseras och man måste komma fram till en gemensam klassificering av 
revisionspliktiga aktiebolag.  
 
Eftersom denna undersökning endast utförts i en liten del av Sverige skulle man, 
genom att välja respondenter i hela Sverige, kunna göra en generalisering av hur 
förtroendet verkligen är för revisionsprofessionen idag. Tar man dessutom in 
allmänheten i undersökningen kan man se i hur stor utsträckning media påverkat 
deras syn på revisionsprofessionen.  
 
Den teoretiska delen av slutsatsen visar att skandaler skapar förändringar, 
redovisningsregleringens struktur förändras över tiden och nya lagar skapas. 
Många icke stats tillsatta organisationer infiltrerar och ”lobbar” myndigheterna i 
Sverige och har därmed stora möjligheter att påverka lagstiftningen. En idé skulle 
vara att undersöka i hur stor utsträckning detta förekommer och hur stor påverkan 
organisationerna verkligen har. Är det organisationerna eller staten som har sista 
ordet? 
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Appendix 
 
Bilaga 1 
 
Telefonsamtal 
 
 
Hej, 
 
mitt namn är X, X och jag studerar ekonomi vid Lunds universitet.  Just nu skriver 
jag och en studiekamrat magisteruppsats i redovisning. Uppsatsens utgångspunkt 
är ett lagförslag som går ut på att man vill förbjuda revisionsbyråer att 
tillhandahålla  kombinerade  redovisnings- och revisionsuppdrag  till ett och 
samma klient företag. Vi skulle vilja intervjua Er om vilka konsekvenser Ni tror 
att detta lagförslaget skulle innebära. Lagförslaget har fått stor kritik från många 
organisationer i Sverige eftersom det skulle gälla både stora och små aktiebolag. 
De menar att man borde ta bort revisionsplikten för de mindre aktiebolagen, så vi 
tänkte även ställa några frågor kring  detta. 
 
 
 
Under samtalets gång redogörs givetvis för forskningsetiken, d v s anonymitet och 
tystnadsplikt. Vi beskriver också mer ingående hur intervjun kommer att gå till. 
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Bilaga 2 - Intervjuguide  för Justitiedepartementet 
 
1. Hur anser Ni att förtroendet för revisorer är idag? 
 
2. Vad grundar sig det nya lagförslaget om byråjäv på? 
 
3. Vad vill lagstiftarna uppnå med det nya förslaget? 
 
4. Varför föreslås att revision och redovisning ska särskiljas och inte all 

rådgivning? 
 
5. Gjordes någon konsekvensanalys på vilka problem det nya lagförslaget skulle 

medföra? 
 
6. Om lagförslaget går igenom kommer redovisningskonsulter att ta över många 

av revisionsbyråernas redovisningsfrågor. 
 
6a Anser Ni att de har tillräcklig kompetens för detta? 
 
6b Har de tillräckliga resurser för att utbilda, nyutexaminerade studenter, för att     

kunna upprätthålla samma höga kvalitets- och kompetensnivå som 
revisionsbyråerna kan ge? 

 
7. Varför avviker förslaget från både EG-rekommendationer och Sarbanes-

Oxley Ack, som bara gäller för börsnoterade företag och företag med stort 
allmänt intresse? 

 
8. Hur reagerade Ni på att remissvaren där många tycker att man skulle ta bort 

revisionsplikten för små företag? Vilka konsekvenser tror Ni att detta skulle 
få? 

 
9. Tror Ni att liknande skandaler, som de som exempelvis hände i USA, skulle 

kunna inträffa i Sverige med nuvarande lagstiftning? 
 
10. Har Ni något ytterligare att tillägga? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide för revisorer 
 
1. Hur anser Ni att förtroendet för revisorer är idag? 
 
1. Anser Ni att förtroendet skulle kunna förbättras ytterligare? I så fall på vilket 

sätt? 
 
2. Skulle det nya lagförslaget, att särskilja redovisnings- och 

redovisningsuppdrag innebära, att förtroendet för revisorerna förändras? På 
vilket sätt och varför? 

 
3. Är Ni involverad i kombinerade redovisnings- och revisionsuppdrag 

(kombiuppdrag) eller är det uppdelat på olika personer inom revisionsbyrån? 
 
4. Hur stor del av Era kunder anlitar Er idag för att utföra kombiuppdrag? 
 
5. Var ligger de högsta arvodena på i ett kombiuppdrag, revision eller 

redovisning? Förklara varför? 
 
6. Reducerar Ni priset på revisionsuppdrag om klienten även köper 

redovisningsuppdrag från Er? 
 
7. Tror Ni kvaliteten på revisionen skulle påverkas, i positiv eller negativ 

riktning, om revision och redovisning helt friställs i enlighet med lagförslaget? 
 
8. Hur tror Ni kostnaden för klienten skulle påverkas om lagförslaget går 

igenom? 
 
9. Många av de organisationer som lämnade yttrande angående lagförslaget 

tyckte att revisionsplikten för de allra minsta företagen borde tas bort om det 
införs ett absolut förbud mot kombinerade redovisnings- och 
revisionsuppdrag. Vad anser Ni om detta? 

 
10. Vad tror Ni det skulle få för konsekvenser om revisionsplikten tas bort? 
 
11. Hur tror Ni Er revisionsbyrå skulle göra om lagförslaget går igenom, mer 

redovisningsuppdrag eller mer ren revision? 
 
12. Tror Ni revisionsbyråerna kommer att försöka bibehålla sin monopol liknande 

ställning inom både revision och redovisning om lagförslaget går igenom, d v 
s bara omfördela kundkretsen mellan byråerna? 

 
13. Vid ett kombiuppdrag mot ett klient företag, har Ni i någon situation som den 

reviderande revisorn känt Er pressad att ge mer råd till klienten än vad du 
borde? Vad hände i den situationen? 

 
14. Hur anser Ni att den framtida utvecklingen för revisionsprofessionen borde se 

ut? 
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15. Har Ni något ytterligare att tillägga? 
 
16. Kan Ni namnge någon ytterligare person som vi kan intervjua? 
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Bilaga 4 – Intervjuguide för företag 
 
1. Vem sköter Er grundbokföring (löpande bokföring) och huvudbokföring 

(bokslut) idag?  
 
2. Varför har Ni det uppdelat alt. låter revisionsbyrån utföra båda uppgifterna? 
 
3. Vad ser Ni för fördelar resp. nackdelar med att ha det på detta sätt? 
 
4. Om lagförslaget går igenom, skulle Ni då sköta grundbokföring och 

huvudbokföring själv, anlita en redovisningsbyrå eller ytterligare en 
revisionsbyrå? Varför? 

 
5. Vilken tjänst betalar Ni mest för, redovisning eller revision? 
 
6. Tycker Ni att revisorn har tillräcklig integritet för att kunna behålla sin distans 

till företaget? 
 
7. Vad har Ni för förtroende för revisorer som yrkesutövare? 
 
8. Kan förtroendet förbättras (ytterligare)? Hur? 
 
9. Anser Ni att det nya lagförslaget skulle innebära att förtroendet för revisorerna 

skulle förändras? På vilket sätt och varför? 
 
10. Om en och samma revisionsbyrå sköter både redovisnings- och revisions-

uppdrag mot samma klient, anser Ni då att revisorerna är oberoende i sina 
bedömningar? 

 
11. Tror Ni att kvaliteten på revisionen skulle påverkas (i positiv eller negativ 

riktning) om redovisnings- och revisionsuppdrag friställs i enlighet med 
lagförslaget? 

 
12. Om lagförslaget går igenom, hur tror Ni detta kommer att påverka Era 

kostnader för dessa båda tjänster? 
 
13. Många av de organisationer som lämnade yttrande ang. lagförslaget tyckte att 

revisionsplikten för de allra minsta företagen borde tas bort om det införs ett 
absolut förbud mot kombinerade redovisnings- och revisionsuppdrag. Vad 
anser Ni om detta? 

 
14. Vad tror Ni det skulle få för konsekvenser om revisionsplikten tas bort? 
 
15. Hur anser Ni att den framtida utvecklingen för revisionsprofessionen borde se 

ut? 
 
16. Har Ni något ytterligare att tillägga? 
 
17. Kan Ni namnge någon ytterligare person som vi kan intervjua? 
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Bilaga 5 – Intervjuguide för banker 
 
1. Hur anser Ni att förtroendet för revisorer är idag? 
 
2. Anser Ni att förtroendet för revisorer skulle kunna förbättras ytterligare? I så 

fall på vilket sätt? 
 
3. Vid kredit givning till företagare, förlitar Ni Er då på revisionen eller gör Ni 

egna bedömningar om företagets betalningsförmåga? 
 
4. Anser Ni att en ren revisionsberättelse är en kvalitetsstämpel på att företagets 

räkenskaper är tillförlitliga? 
 
5. Skulle det nya lagförslaget innebära att förtroendet för revisorerna förändras? 

På vilket sätt och varför? 
 
6. Om en och samma revisionsbyrå sköter både redovisnings- och 

revisionsuppdrag mot samma klient, anser Ni då att revisorerna är oberoende i 
sina bedömningar? 

 
7. Tror Ni att kvaliteten på revisionen skulle påverkas (i positiv eller negativ 

riktning) om redovisning och revision friställs i enlighet med lagförslaget? 
Hur? 

 
8. Många av de organisationer som lämnade yttrande angående lagförslaget 

tyckte att revisionsplikten för de allra minsta företagen borde tas bort om det 
införs ett absolut förbud mot kombinerade redovisnings- och 
revisionsuppdrag. Vad anser Ni om detta? 

 
9. Vad tror Ni det skulle få för konsekvenser om revisionsplikten tas bort? 
 
10. Hur skulle Ni agera om den lagstadgade revisionen skulle försvinna för små 

och medelstora företag? Skulle Ni fortsätta att efterfråga revision? 
 
11. Om lagförslaget går igenom och företagen skulle sköta sin grundbokföring och 

huvudbokföring själv, eller anlita en redovisningsbyrå. Hur tillförlitlig anser 
Ni då att företagens bokslut blir, om den inte är granskad och godkänd av en 
kvalificerad revisor? 

 
12. Vilka krav skulle då ställas för att få kredit i banken? 
 
13. Tror Ni att nya problem istället skulle uppkomma ifall lagförslaget går 

igenom? I så fall vilka? 
 
14. Hr anser Ni att den framtida utvecklingen för revisionsprofessionen borde se 

ut? 
 
15. Har Ni något ytterligare att tillägga 
 



Kombiuppdrag – Ett problem?                                                 Dahl, Mikael & Svensson, Camilla 
 

78 

16. Kan ni namnge någon person som vi borde intervjua? 


