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Förord 

Revisorns oberoende och arbetet för att försäkra det är något som präglar revisionsbranschen. 
Vi har under vårt arbete med denna uppsats fått en djupare förståelse för problemet med att 
försäkra oberoende, och hur konflikter kan uppkomma mellan parter som har olika lösningar 
på problemet. Detta tycker vi syns tydligt i konflikten mellan politiker och praktiker när det 
gäller EU:s förordningsförslag. 

Vi skulle vilja tacka de tre revisorer vi intervjuat på BDO, KPMG och PwC för deras tid och 
hjälpsamhet. Deras svar och insikt i branschen har hjälpt oss mycket. 

Vi vill även tacka vår handledare Anne Loft för hennes tid och för de förslag som hon kommit 
med för att förbättra vår uppsats. 

 

Lund, den 21 maj 2012. 

 

 

 

Malin Andersson Johan Wikensjö 
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Sammanfattning 

Examensarbete i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet, Revision, 
Magisteruppsats VT 2012. 

Författare: Malin Andersson & Johan Wikensjö 

Handledare: Anne Loft 

Titel: Byrårotation och konsulttjänstförbud i EU:s förordningsförslag: Hur påverkas revisorns 
oberoende? 

Bakgrund och Problem: 2010 gavs EU kommissionens Grönbok Revisionspolitik: 
Lärdomar från krisen ut, vilken senare mynnade ut i ett förordningsförslag. EU 
Kommissionen vill med förordningsförslaget lösa konkurrens och oberoendeproblemen inom 
revisionsbranschen. 

Syfte: Syftet med studien är att se huruvida förordningsförslagets reglering av byrårotation 
och konsulttjänster har stöd i forskning och praxis gällande effekten på revisorns oberoende. 

Avgränsningar: Studien berör EU kommissionens Grönbok Revisionspolitik: Lärdomar från 
krisen samt det efterföljande förordningsförslaget från EU kommissionen. Vidare 
avgränsningar är gjorda till frågorna rörande byrårotation och konsulttjänster inom 
revisionsbranschen. Studien har även avgränsats till hur Sveriges revisionsbyråer ser på 
förslaget. 

Metod: Studien har ett kvalitativt angreppssätt och primärdata har samlats in genom 
personliga intervjuer. 

Resultat och slutsatser: Författarna anser att EU kommissionens förordningsförslag inte 
kommer att få de resultat som det ämnar. Både undersökt teori samt empiri tyder på att vare 
sig ett förbud mot konsulttjänster eller byrårotation kommer ge en effekt som ökar revisorns 
oberoende. Skulle förslaget röstas igenom så är författarna av uppfattningen att det kommer 
leda till en dyrare revision som är av sämre kvalité.  

Förslag till vidare forskning: Efter att omröstning om huruvida förslaget skall passera eller 
ej ser författarna att det finns möjlighet för mycket intressant fortsatt forskning. Om förslaget 
ej röstas igenom bör det forskas kring varför det inte gjorde det samt vilka förändringar som 
bör ske för att ta fram ett bättre förslag. Om förslaget röstas igenom så bör dess konsekvenser 
undersökas.  

Nyckelord: Revision, EU kommissionens förordningsförslag, byrårotation & konsulttjänster.
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Abstract: 

A master thesis in business administration, Ekonomihögskolan, Lund University, Auditing, 
spring semester 2012. 

Authors: Malin Andersson & Johan Wikensjö 

Supervisor:  Anne Loft 

Title: Auditor rotation and non-audit services in the EU regulation proposal: How does it 
affect auditor independence? 

Background: In 2010 the EU released the Greenpaper Audit Policy: Lessons from the crisis, 
which later resulted in a regulation proposal. The objective from the EU is to solve the 
problems in the audit profession regarding competition and independence with this regulation.  

Purpose: The purpose of this study is to investigate whether the regulation regarding the 
limitation of non-audit services and audit firm rotation and its effect on auditor independence 
has support in theory and practice  

Delimitations: This study investigates the Greenpaper Audit policy: Lessons from the crisis 
and the regulation proposal published by the EU commission. 

Methodology: The study has a qualitative approach and the primary data is collected through 
personal interviews. Further limitations are to questions regarding non-audit services and firm 
rotation within the audit profession. The study is also limited to how audit firm in Sweden 
view the proposal. 

Results and conclusions: The authors think that the proposed regulation by the EU 
commission will not produce the desired results. Both the theory used and the empirical study 
shows that neither firm rotation nor a ban against non-audit services will give a positive effect 
on auditor independence. If the proposed regulation were to pass, the authors believe that it 
will lead to an audit that is more expensive and with a lesser quality as well.  

Propositions for further research: After the vote on whether the regulation will pass or not, 
the authors believe that there is an opportunity for very interesting continued research. If the 
regulation does not pass, researched should be done to as why it did not and what could be 
done to create a better proposal. If the regulation passes, the consequences of the proposal 
should be researched.  

Keywords: Auditing, regulation proposal by the EU commission, firm rotation & non-audit 
services. 
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Ordlista 

Enron – Ett amerikanskt företag som kollapsade efter det att deras felaktiga 

redovisningsprinciper uppdagades vari det framkom att företaget bland annat överdrivit sina 

vinster. Företaget reviderades av revisionsbyrån Arthur Andersen vilken senare gick i konkurs 

till stor del på grund av förlorat förtroende för byrån. 

Grönbok, Revisionspolitik: Lärdomar från krisen – Förslag på åtgärder inom 

revisionsbranschen med målet att skapa ett bättre revisionsklimat. Grönboken innehåller både 

regelrätta förslag och frågeställningar kring revisorns roll. Denna ledde senare till 

förordningsförslaget som diskuteras i denna uppsats 

SOX – Sarbanes-Oxley akten vilken skapades i USA 2002 för att reglera den inhemska 

revisionsbranschen. Denna akt måste även tillämpas av utländska företag på den amerikanska 

börsen. 

The Big Four – De fyra största revisionsbyråerna vilka kontrollerar majoriteten av 

revisionsbranschen. Dessa är Deloitte, Ernst & Young, KPMG och PriceWaterhouseCoopers. 

 

Förkortningar 
AICPA – American Institute of Certified Public Accountants 

EU – Europeiska Unionen 

FAR – Föreningen Auktoriserade Revisorer, intresseorganisation 

FEE – Fédération des Experts Comptables Européens 

IAASB – International Auditing and Assurance Board 

IESBA - The International Ethics Standards Board for Accountants 

IFAC – International Federation of Accountants 

ISA –International Standard of Auditing 

PCAOB – Public Company Accounting Oversight Board 

SEC – Securities and Exchange Commission 
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1. Introduktion 
Frågor kring revisorns oberoende har så länge revision har funnits alltid varit aktuella. I takt 

med att näringslivet och samhället har blivit alltmer komplicerat har frågor om revisionens 

kvalité och säkerhetsgrad blivit mer centrala. Behovet från intressenter av information som på 

ett tillförlitligt sätt förmedlar information om företagens verksamhet, resultat och ställning har 

blivit mer framträdande. För att intressenter skall kunna känna sig säkra med den information 

som förmedlas av revisorns väl överensstämmer med verkligheten så är det grundläggande att 

revisorn framstår som en självständig och opartisk granskande enhet.  

I dagsläget råder det en mycket stark marknadskoncentration på revisionsmarknaden. De fyra 

stora revisionsbyråerna Deloitte, KPMG, PwC och Ernst & Young har idag oligopol på 

revisionsmarknaden där ovan nämnda byråer kontrollerar revisionen av 70 % av Europas 

bolag och hela 99 % av företagen på Londonbörsen. Konsekvensen av detta har blivit att EU 

Kommissionen blivit rädd för att en systemkris skall utbryta inom branschen, inte helt olikt 

den som skakade bankvärlden 2008 (Bursell & Neurath, 2010). 

År 2010 tog EU Kommissionen fram ett diskussionspapper som heter, Grönbok, 

Revisionspolitik: Lärdomar från krisen. Det huvudsakliga syftet med grönboken var att 

försöka komma fram till hur revisionssystemet skulle kunna förbättras samt hur det kan 

användas för att kunna bidra till finansiell stabilitet. Genom att öka kraven på revisorer vill 

EU Kommissionen förstärka förtroendet för revisorer samt öka chansen för att företagens 

finansiella rapporter stämmer överens med verkligheten. EU kommissionen slår fast i 

grönboken att revisorns oberoende är en hörnsten i revisionsarbetet, och det framgår tydligt i 

Kommissionens Grönbok att detta är en oerhört viktig aspekt för EU kommissionen (KOM, 

2010:561).  

Under 2011 mynnade diskussionen i Grönboken ut i ett förordningsförslag från EU 

Kommissionen. I Förordningsförslaget får revisionsbranschen återigen kritik för att den inte 

på ett bättre sätt kunnat bidra till att motverka finanskrisens utbrott 2008. EU Kommissionen 

vill genom förslaget helt förändra vissa aspekter av revisorns nuvarande arbetsmetoder och 

möjligheter för att göra omfattningen av lagstadgad revision tydligare (KOM, 2011:779).  

De kritiska bitarna i författarnas uppsats behandlar byrårotation och konsulttjänstförbud. I 

nuläget så är regleringen på dessa områden relativt lösa. Kravet finns i lagstiftning att 



9	  

	  

påskrivande revisor och nyckelpersoner ska roteras senast vart sjätte år, däremot saknas krav 

på byrårotation i lagtext. Vidare gällande konsulttjänster så är det förbjudet att revidera ett 

företag som revisorn har starka kopplingar till eller där denne hjälpt till att skapa 

årsredovisningen. Begränsningen av konsulttjänster regleras till stor del av analysmodellen 

och ingen direkt förbudslista finns i nuläget. 

1.1 Problemdiskussion 

Vad EU-kommissionens förslag försöker göra är att hantera den situation som uppkommit 

under 2000-talets första decennium. I årtionden har frågan diskuterats huruvida en revisor kan 

vara oberoende. Sedan början av yrket har syftet med revisionen ändrats från att ha varit en 

ren polisiär granskning av årsredovisningar till att ha blivit en marknadsvara som fungerar 

som företagsutveckling och rådgivning lika mycket som en granskning. Fokus har rört sig 

från ett rent granskningssyfte till en form av företagsrevidering som inkluderar granskning av 

processer samt ger möjlighet till rådgivning utöver revisionsrådgivning (Porter et al., 2008). 

Detta innebär att det har formats ett närmare förhållande mellan företaget och revisorn. Vad 

som ifrågasätts är hur oberoende en revisor kan vara när det finns flera kopplingar mellan 

företaget, revisorn och revisionsbyrån. Oberoende är nödvändigt för revisionen då den utan 

detta förlorar sitt syfte som granskare och förtroendeingivare för intressenter. Efter flera 

tillfällen då företag plötsligt gått i konkurs för att det sedan ska framkomma att revisionerna 

inte varit tillfredställande har frågorna om oberoende och orimliga kopplingar mellan revisor 

och företag blivit kraftigt debatterade. Detta kan till stor del grundas i begreppen synbart och 

faktiskt oberoende. Dessa två begrepp hanterar två delar av revisors oberoende. Synbart 

oberoende är det som kan ses och speglar främst diverse relationer mellan revisor och företag. 

Faktiskt oberoende är då revisor är fullständigt oberoende i sin bedömning ur en mental 

synvinkel. Den främsta skillnaden mellan de två är att den ena är synlig för världen medan 

den andra existerar i revisorns inre (Porter et al., 2008). Problemet med oberoende ligger i det 

faktiska oberoendet och en brist i det. Detta innebär att revisorn saknar partiskhet och kan inte 

ge en rättvis bedömning av årsredovisningen. Dock är det svårt att reglera mentaliteter. 

Oberoende försöker därför främst regleras genom etiska regler och mentalitetsprägling. 

Vidare försöker lagstiftare påverka faktiskt oberoende genom att reglera det synbara 

oberoendet. En brist på synbart oberoende kan ge varningssignaler om att det finns allvarliga 

hot mot rättvisa uttalanden om årsredovisningen. Två tänkbara hot mot synligt oberoende är 

långa kontraktstider för revisorer och konsulttjänst kontrakt (Porter et al., 2008). 
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Det har varit ett tumultartat decennium för revisionsbranschen vilket började med Enron-

kraschen och dess efterdyningar. I USA skapades SOX-akten för att reglera revisionen till 

viss del och försöka försäkra oberoende i publika bolag samt en övervakande instans för 

revisioner. Mitten av decenniet präglades av högkonjunktur fram tills den finansiella krisen 

2008. Efter denna fick både bankväsendet och revisionsbranschen stor kritik. Bankväsendet 

var den första branschen som blev bearbetad. Efter detta låg fokus återigen på 

revisionsbranschen och frågan om oberoende. Under 2010 kom EU:s svar i debatten, 

Grönboken: Revisionspolitik: Lärdomar från krisen. Denna behandlade då vad EU ansåg som 

de största problemen inom revision och gav lösningar på dessa. Grönboken inriktade sig 

främst på oberoende- och konkurrensproblem och försökte forma om branschen och dess 

förutsättningar. Efter en remissperiod med ett ovanligt högt remissvarsdeltagande kom 

därefter ett konkret förordningsförslag ut (KOM 2010:561). De stora tvivel som branschen 

hade på grönboken var främst inför byrårotation och konsulttjänstförbud i syfte att försäkra 

oberoende. Detta då de anser att åtgärderna inte kommer att hjälpa till att skapa oberoende 

utan att det finns bättre åtgärder att ta tag i.   

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det finns stöd i forskning och praxis för 

att säga att förordningsförslagets reglering av byrårotation och konsulttjänster är ett effektivt 

sätt att öka revisorns oberoende. Uppsatsen vill se ifall förordningsförslaget har 

verklighetsförankring och forskningsstöd. Syftet är inte att göra en förutspående analys utan 

att undersöka förslaget med hjälp av den forskning och branschpraxis som finns idag. 

1.3 Problemformulering 
Förordningsförslaget har en stor anknytning till oberoendekonceptet och hur denna faktor ska 

kunna bevaras. Åtgärderna författarna undersöker i förslaget är därför gjorda för att 

uppmuntra oberoende och försöka framtvinga det genom diverse regleringar. Författarnas 

forskningsfråga är därför: 

Finns det stöd i forskning och praktik för att anta att revisorns oberoende påverkas på det sätt 

som åsyftas genom de förslag på byrårotation och konsulttjänstförbud som föreslås i 

förordningsförslaget samt vad anser revisionsbranschen om dessa åtgärder? 

Vidare vill författarna i anknytning till detta ställa frågorna: 
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Hur ser den generella forskningen på konsulttjänster och byrårotation i förhållande till 

oberoende? 

Anser revisorer att förordningsförslaget kommer att påverka oberoendet positivt? 

Finns det en allmän ståndpunkt i revisionsbranschen i förhållande till förslaget? 

Hur ser revisorer på begreppet komfort och att vara bekväm med revisionen? 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen skall beröra koncepten byrårotation och konsulttjänstförbud i EU kommissionens 

förordningsförslag. Dessa kommer sedan att undersökas för att se hur dessa åtgärder skulle 

kunna påverka revisorns oberoende vilken är deras syfte. Författarna kommer inte att beröra 

resterande åtgärder som finns i förslaget. Vidare kommer fokus att ligga på hur dessa åtgärder 

påverkar oberoende, och inte hur marknadssituationer kommer att förändras utav åtgärderna.  
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1.5 Disposition 

1. Introduktion – I första kapitlet ges en introduktion till valt ämne, samt att en 

diskussion förs kring aktuella problem. Därefter presenteras problemformulering samt 

syfte med uppsatsen. 

2. Metod – Här presenteras valet av metod och hur data har samlats in samt en kritisk 

syn på metodvalet. 

3. Referensram – Här presenteras grundläggande information kring uppsatsens problem. 

Vidare i kapitlet redovisas relevant information angående revisorns oberoende, etik 

organisationer samt EU kommissionens Grönbok och förordningsförslag och deras 

förslag på byrårotation och konsulttjänstförbud. 

4. Teori – I detta stycke presenteras den teori och forskning som författarna finner 

relevant för sin problemformulering. Både positiv och negativ forskning presenteras. 

5. Empiri – I empirin presenteras de svar och åsikter som framkommit under intervjuer 

med revisorer. Dessa kommer sedan att ligga till grund för analysen och slutsatsen i 

samband med teorin. 

6. Analys – Under stycket som behandlar analys kommer det att undersökas hur väl 

insamlad empiri stämmer in med behandlad teori. Vidare kommer det att undersökas 

hur detta påverkar det aktuella problemet. 

7. Slutsats – I slutsatsen kommer författarna att presentera sin slutsats samt ge förslag till 

vidare forskning. 
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2. Metod 

2.1 Val av metod 
Författarnas val av metod i författarnas studie är en kvalitativ undersökning med primärdata i 

form av personliga intervjuer med relevanta personligheter. Denna kommer att kombineras 

med sekundärdata i form av artiklar och undersökningar som behandlar de område 

författarnas frågeställning innefattar. 

Författarna har valt att arbeta ifrån en kvalitativ metod. Detta för att data som kan samlas in 

tas sig an en mer subjektiv form. Den kvalitativa metoden utmärker sig för induktiv syn på 

data. Teorier samlas in i förhållande till resultat (Bryman & Bell, 2005). Vad som vidare 

utmärker den kvalitativa metoden är ett processinriktat perspektiv med större närhet till 

forskningsobjektet och en större fokus på deltagarnas perspektiv snarare än forskarens 

perspektiv. Vidare kommer författarna att arbeta intervjuform då vi anser att denna kommer 

att ge oss bäst respons. Förslaget påverkar revisionsbranschen till så stor del att författarna vill 

undersöka vad branschen i sig tycker om förslaget. Intervjuer är i det här fallet att föredra 

framför enkäter då författarna får en mer personlig uppfattning av branschens ståndpunkt samt 

så ger det möjligheten att direkt respondera på uttalandet från den utfrågade. 

I metodkapitlet har författarna utgått från delvis ett realistiskt perspektiv, det vill säga en 

undersökning av en situation som författarna inte själva kan påverka, och delvis ett 

fenomenologiskt perspektiv där det är en undersökning av ett fenomen. Detta framträder i 

författarnas undersökning som en realistisk undersökning av förordningsförslaget och en 

fenomenologisk undersökning av revisors oberoende (Justesen & Mik-Meyer, 2010). 

De främsta kvaliteterna som eftersöks i data är validitet och reliabilitet. Detta innebär att data 

helst ska kunna besvara problemfrågan och att data ska kunna ge samma information om 

undersökningen skulle upprepas (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Dessa koncept kommer att 

inkorporeras både i författarnas skrift och i källkritiken. Validiteten är en viktig del i 

processen då den ifrågasätter ifall det som sägs undersökas verkligen undersöks (Bryman & 

Bell, 2005). Författarna kommer därför att sträva efter att sätta problemformuleringen i fokus.  

Författarnas intervjuer är semistrukturerade. Detta för att kunna få svar på författarnas 

huvudfrågor samt kunna avvika från dessa för att reflektera över den information som 
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framkommer (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Denna form av intervju tillåter en flexibilitet i 

intervjuprocessen vilken behövs för att ge författarna en så bra överblick som möjligt över 

situationen (Bryman & Bell, 2005). Flexibiliteten innebär att frågorna kan anpassas efter 

intervjuobjektet, följdfrågor kan ställas och förtydningar kan efterfrågas. Detta innebär att 

författarna kan anpassa sig och därmed få bättre empiri för att kunna ge mer relevanta 

analyser. 

Fördelen med en kvalitativ undersökning är att undersökningen får ett helhetsperspektiv. Data 

som ges ger en överblick över hur intervjuobjekten ser på verkligheten i förhållande till de 

teorier som finns. Vidare undersöker kvalitativ metod skillnader och försöker få svar på varför 

skillnaden föreligger. (kvalitativmetod.webs.com) 

Det finns nackdelar med att välja en kvalitativ metod. Kvantitativa forskare tenderar till att 

kritisera den kvalitativa forskningen för en brist på subjektivitet (Bryman & Bell, 2005). 

Kvalitativa forskare skapar en för stor närhet till sitt subjekt. Vidare är det svårt att replikera 

kvalitativa undersökningar. Detta på grund av bristen av struktur i undersökningen och på 

grund av att forskarens närhet till subjektet kan influera slutsatserna (Bryman & Bell, 2005). 

Vidare finns det även tendenser till generalisering med en kvalitativ metod. Den situation 

resultaten skapades i är så pass speciell att det kan vara svårt att generalisera resultaten till 

andra situationer. Slutligen kan det finnas en brist på transparens i forskningen vilket gör 

slutresultaten inkompletta (Bryman & Bell, 2005). Nackdelen är även att antalet respondenter 

i en intervjumetod blir färre och därmed blir data mindre pålitlig och mer generaliserande. 

Vidare kan data vara ambivalent. Det är möjligt att skapa kopplingar mellan data och teori 

som inte existerar i verkligheten. Det är dessutom möjligt att få fel uppfattning från 

intervjuobjektet och därmed få felaktig data (Bryman & Bell, 2005). 

2.2 Val av respondenter 
Författarnas val av respondenter innefattar revisorer från två stora revisionsbyråer och en 

medelstor byrå. Blandningen i storleken har gjorts för att få en så bred syn som möjligt på 

frågeställningen. Valet av respondenter har delvis utgått från de större byråerna då det är 

dessa som till största delen påverkas av förslaget. Detta då de ofta erbjuder både 

revisionstjänster och konsulttjänster till de företag av allmänt intresse som påverkas av 

förordningsförslaget. Ett annat antagande författarna gör är också att dessa byråer kan ge oss 

mest data att jämföra teorier med då de rimligen borde vara mer insatta i förslaget än de lite 
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mindre byråerna. Nackdelen med att välja dessa respondenter är dock att de kan tänkas ha en 

mer negativ syn på förslaget än övriga respondenter på grund av förslagets möjliga inverkan 

på deras affärssituation. Författarna går medvetet in i en situation där respondenterna kan ha 

en fördomsfullhet mot förslaget endast på grund av hur de påverkas och inte ur ett teoretiskt 

perspektiv. Dock behövs empiri och författarna kommer att ha denna möjliga fördomsfullhet i 

åtanke. 

Författarna har ställt samma huvudfrågor till alla respondenter för att kunna få ett så 

jämförbart resultat som möjligt1. Genom detta hoppas författarna på att ett bra perspektiv över 

den generella åsikten om förslaget och hur dess inverka på oberoende uppfattas av dem som 

är mest insatta i branschen. Vidare har intervjuobjekten i vissa fall fått frågor utöver de i 

intervjuguiden för att ytterligare belysa åsikter och perspektiv som framkommer i intervjun 

eller i tidigare intervjuer. 

2.3 Källkritik 

Författarna har vidtagit stor noggrannhet vid studiens sekundära datainsamling. Den litteratur 

och artiklar som har valts ut är skriven av respekterade författare och publicerad i ledande 

vetenskapliga tidskrifter. Författarna har även i sin bedömning tagit i beaktande att vissa 

publikationer, framförallt gjorda från myndigheter eller branschorganisationer såsom den 

Europeiska Kommissionen kan vara partiska. Förutom detta är författarna medvetna om att 

delar av litteraturen är av en äldre natur, dock är innehållet i dessa delar fortfarande relevant. 

Gällande den empiriska insamlingen så är det enligt Bryman & Bell (2005) viktigt med 

respondentvalidering. Respondentvalidering är den process då intervjuaren förmedlar sina 

resultat till de människor som har deltagit i undersökningen. Syftet med denna process är att 

för forskaren säkerställa att de resultat och den beskrivning som forskaren förmedlar är riktig 

och stämmer överens med de erfarenheter som intervjuobjekten vill förmedla. Författarna har 

i denna studie återkopplat med intervjuobjekten för att säkerställa det empiriska materialet 

och minska risken för eventuella feltolkningar.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Se	  appendix	  A	  för	  intervjufrågor	  
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3. Referensram 
I referensramen kommer författarna att beskriva olika områden som är relevanta som 

bakgrundsinformation till problemformuleringen. I avsnitt 3.1 presenteras revisionens 

bakgrund i Sverige medan det i avsnitt 3.2 presenteras den lagstiftning och praxis samt de 

organisationer som har haft och i nuläget har störst inflytande på revisionsreglering. I avsnitt 

3.3 beskrivs de organisationer på den internationella marknaden som har störst inflytande vad 

gäller revisionsreglering. EU:s rekommendation om revisors oberoende från 2002 behandlas i 

avsnitt 3.4 och den amerikanska Sarbanes-Oxley akten från samma år presenteras i avsnitt 

3.5. Avsnitt 3.6 behandlar etisk reglering inom revisionsbranschen medan författarna i avsnitt 

3.7 presenterar revisorns oberoende och definitioner på detta. Slutligen i avsnitt 3.8 

presenteras Grönboken Revisionspolitik: Lärdomar från krisen och det förslag på förordning 

som framkommit från denna grönbok. 

3.1 Revision och revisionspraxis i Sverige 

Författarnas uppsats tar sin grund i ett EU-förslag som kommer att påverka alla EU-länder. 

Dock kommer författarna endast att undersöka hur detta har emottagits av den svenska 

marknaden och hur detta kan anses påverka den lokala revisionspraxis som finns idag. Därför 

är det viktigt att se hur situationen ser ut idag och hur praxis har växt fram i Sverige. Nedan 

behandlas revisionsregleringens framväxt i Sverige samt hur frågan om revisorns oberoende 

har fått en mer framträdande roll i svensk lagstiftning. 

Revisionen tog sina första steg i Sverige i mitten på 1800-talet. De första revisorerna var så 

kallade lekmannarevisorer utan specifik utbildning. I Aktiebolagslagen 1895 tillskrevs 

paragrafer som specifikt hanterade revisorer i aktiebolag, såsom val av revisor och uppgifter 

som revisor. Dock fanns inget krav på oberoende från vald revisor. Svenska Revisor 

Samfundet grundas 1899 om en samling för yrkesrevisorer och med en vilja att utveckla 

yrket. År 1902 gav de ut Vägledning för revisorer, medan Svenska Revisor Samfundets 

Tidskrift började ges ut 1915. Syftet med båda dessa var att utveckla yrkesgruppen. I 1910 års 

Aktiebolagslag utvecklas lagen för revisorer vidare (Wallerstedt, 2009). Bolagsstämmans 

enskilda rätt till att välja revisor uppstår, däremot saknas fortfarande krav på kvalifikationer 

hos vald revisor. Först 1912 började auktoriseringen av revisorer. Dessa var dock fortfarande 

inte av lagen krävda. Föreningen Auktoriserade Revisorer grundades 1923 och blev med sin 

förste ordförande, Oskar Sillén, under åren ledande i debatter om etik och teknik i revisions- 
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och redovisningssammanhang. Tidigt gav föreningen ut litteratur för att hjälpa 

yrkesverksamma revisorer. Under de kommande decennierna växte betydelsen av revisorer 

och deras arbetsuppgifter. Aktiebolagslagen ändrades flera gånger för att framhäva revisors 

rättigheter och skyldigheter. Efter inträdet i EU 1995 har svensk lagstiftning fått anpassas till 

EG-rätt. Från EU har direktiv kommit, det viktigaste för revisionen har varit det fjärde och 

åttonde direktivet vilka behandlat speciellt revisorer. Nästa stora influens kommer nu ifrån 

förslagen om direktiv samt lagstiftning om revision genom förordning med beräknad 

omröstning år 2013. Förslagen kommer ifall det går igenom att påverka yrkesgruppen oerhört 

(Wallerstedt, 2009). 

3.2 Lagstiftning om revisors oberoende 
Som sagt i ovanstående stycke fanns det från början inget krav på oberoende hos företagets 

revisor i Sverige. Aktiebolagslagen från 1895 föreskriver att det ska finnas en eller flera 

revisorer som ska granska företagets räkenskaper och förvaltning. Dessa behöver dock inte 

vara oberoende från företaget eller specifikt utbildade. Parallellt med aktiebolagslagens 

uppkomst fördes en motion fram av riksdagsledamot Fredrik Emil Petterson som, med stöd 

från exempel av lagstiftning från Storbritannien, Tyskland, Italien med flera, ville infoga 

stycken om krav på ett oberoende från företaget hos revisorn i lagstiftning. Motionen 

avstyrktes med anledning av att aktiebolagslagen redan låg för röstning och var tillräcklig i 

syfte. Under det första decenniet av 1900-talet låg revisorns oberoende till debatt i Sverige. 

1902 konstaterades det att det var att gå för långt att kräva att åtminstone en revisor var 

oberoende av företaget (Wallerstedt, 2009). Vid aktiebolagslagen från 1910 hade detta 

tankesätt dock förändrats radikalt och lagstiftningen krävde nu att alla revisorer skulle vara 

fria från anställning hos styrelseledamot eller företaget. Efter Kreugerskandalen 1932 kom 

revisorns oberoende upp till debatt igen i en skrivelse från bland annat Stockholms 

Handelskammare. Denna skrivelse påpekade den tid som förpassat sedan den tidigare 

aktiebolagslagen och det faktum att de begränsningar som fanns i denna i kombination med 

den verklighet som fanns innebar att det fanns en del att önska för att få starkare oberoende. 

En promemoria lades fram till en ändring i aktiebolagslagen men nästan samtliga 

remissinstanser ansåg att ändringarna inte var till det bättre. Förändringar i lagstiftningen 

sköts upp till dess att hela aktiebolagslagen skulle ändras. Först under uppbyggnaden av 1944 

års aktiebolagslag kom revisors oberoende upp på lagstiftarnas agenda igen. Slutresultatet 

blev en uppkomst av jävsparagrafen i vilken det detaljerat beskrivs vem som anses vara jäviga 
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inför ett revisionsuppdrag. Nästa stora förändring i revisorslagen och oberoende begreppet 

kom först år 2001. ”Analysmodellen” i denna lag var den först införda i Europa och var ett 

hjälpmedel för revisorer att utvärdera sitt oberoende (Wallerstedt, 2009). 

I samband med att den nya revisorslagen trädde i kraft den första januari 2002 tog FAR fram 

en promemoria med syfte att ge FAR:s vägledning för att kunna hantera frågor kring 

revisorers opartiskhet och självständighet. Den principbaserade metod som togs fram då har 

kommit att benämnas som ”analysmodellen”. Promemorian uppdaterades med mindre 

förändringar senast år 2005, och innehåller rådande förhållningsregler för revisorer vad det 

gäller revisorns oberoende (FAR, 2005). Detta är även den senaste version av modellen 

författarna hittat. 

Enligt revisorslagen så skall en revisor genomföra sina uppdrag med självständighet, 

opartiskhet samt vara objektiv. Det fastställs också att revisionsverksamheten skall 

organiseras på ett sådant sätt att nämnda kriterier säkerställs (FAR, 2005). 

Enligt reglerna i analysmodellen skall revisorn inför varje nytt uppdrag och även när 

anledning finns för befintliga uppdrag pröva om det finns en risk att det finns omständigheter 

som kan påverka revisorns opartiskhet, objektivitet eller självständighet. FAR tar i sin 

analysmodell upp flertalet hot mot revisors opartiskhet: 

• Egenintresse – I fall där revisorn eller någon i revisorns nätverk har direkta eller 

indirekta ekonomiska intressen i den granskade enheten. Ett direkt intresse kan till 

exempel vara att revisorn har affärsmässiga samband med klienten. Om sådana band 

existerar så är det stor risk att det har en negativ inverkan för förtroendet för en 

objektiv och självständig granskning. Vidare exempel på egenintressehot är om 

revisorn skulle ingå i handel med klientens värdepapper, gemensamma projekt, 

investeringar eller lån till klienten. Om revisionsföretaget är ekonomiskt beroende av 

klienten så kan även det innebära egenintressehot, en sådan situation kan till exempel 

uppstå då inkomsterna från revisions- och konsulttjänster är betydande i förhållande 

till byråns övriga intäkter. Indirekta egenintressehot kan till exempel innebära när en 

person som är närstående revisorn har affärsrelationer med revisionsklienten. Indirekta 

egenintressehot jämställs med direkta egenintressehot. 

• Självgranskning – Självgranskning innebär att den som skall granska redan i något 

annat sammanhang har varit inblandad och tagit ställning i den process som skall 
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granskas. En sådan situation innebär oftast ett hot mot revisorns opartiskhet och 

självständighet. Självgranskningshot föreligger om revisorn eller någon i 

revisionsgruppen har varit med och varit inblandad i rådgivning som sedan skall 

granskas i revisionen. Rådgivning som är av okomplicerat slag kan det däremot 

argumenteras för inte medför någon förtroenderisk. Självgranskningshot föreligger 

även om revisorn tidigare har haft anställning i den granskade enheten. Även indirekta 

självgranskningshot måste beaktas, såsom att en närstående till revisorn eller någon 

annan i revisionsgruppen skall granskas.  

• Partiskhet – När revisorn eller någon annan i revisionsgruppen uppträder eller har 

uppträtt till stöd för eller mot sin klient i en ekonomisk eller rättslig fråga kan ett 

partställningshot förekomma. Exempel på hot som kan innebära partiskhet är om 

revisorn företräder sin klient i kontakter med skatteverket eller i en skatteprocess. Här 

ingår det dock endast fall där revisorn har till uppgift att föra klientens talan, inte då 

revisorn vidarebefordrar information eller dokument till skatteverket eller dylikt. 

• Vänskap – När revisorn eller någon annan i revisionsgruppen har en nära personligen 

relation till klienten kan det innebära att revisorn är mindre benägen att utföra en 

opartisk och självständig granskning av företaget. Ett särskilt slags vänskapshot kan 

uppkomma om revisorn har haft ett uppdrag åt samma klient under lång period.  

• Skrämsel – Skrämselhot inträffar när revisorn eller någon annan i revisionsgruppen 

utsätts för hot och påtryckningar ägnade att få revisorn att inte genomföra en objektiv 

revision. Dock så hör vanliga ifrågasättande av revisionen hit.  

 

Utöver ovan nämnda hot skall även en revisor granska om det föreligger någon annan faktor 

som kan påverka förmågan att handla oberoende, detta är den så kallade generalklausulen. 

Skulle revisorn efter att ha genomfört en sådan analys upptäcka att det finns en anledning att 

misstro revisorns förmåga eller vilja att handla opartiskt är det dennes skyldighet att avsäga 

sig eller avböja uppdraget. Skulle det dock föreligga särskilda omständigheter eller att 

särskilda åtgärder har tagits i enskilda fall som medför att det inte finns anledning att tro att 

revisorn inte skulle kunna utföra uppdraget på ett opartiskt eller självständigt vis så behöver 

inte revisorn avböja eller avsäga sig uppdraget (FAR, 2005). 

Enligt FAR så skall revisorn genomföra denna prövning ur en hypotetiskt tredje mans 

perspektiv. Tredje man skall vara kunnig, omdömesgill samt ha insikt om alla relevanta 
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omständigheter. Prövningen skall visa hur denna tredje man kan förväntas bedöma revisorns 

förmåga och vilja att på ett opartiskt och självständigt sätt genomföra revisionsuppdraget 

(FAR, 2005).  

Även om det uppstår situationer där det ser ut som att det finns omständigheter som kan rubba 

förtroendet för revisorn, så behöver det inte nödvändigtvis innebära att revisorn behöver 

avsäga sig eller avböja uppdraget. Revisorn behöver inte avböja eller avsäga sig uppdraget om 

denne kan visa på att motåtgärder antingen har vidtagits eller kommer att kunna vidtas för att 

genomföra uppdraget opartiskt och självständigt. Vad för typ av åtgärder som krävs beror på 

vilken typ av förtroendehot som finns i det specifika fallet, i vissa fall är förtroendehotet 

alltför påfallande för att det skall kunna elimineras med motåtgärder, i andra fall krävs det 

endast mindre åtgärder (FAR, 2005).  

Den enklaste motåtgärden är en så kallad informativ åtgärd. Det används i situationer där det 

kan vara tillräckligt för en revisor att genom ett granskningsutlåtande redogöra för sitt 

ställningstagande och anledningarna till det för att balansera upp för ett oberoendehot. I fall 

där hotet mot revisorns förtroende är större, men där de fortfarande framstår som mindre 

allvarliga kan väl fungerande byråinterna åtgärder fungera för att motarbeta hotet. Detta kan 

till exempel fungera genom att en annan revisor inom revisionsbyrån lämnar en så kallad 

second opinion. I vissa fall är interna åtgärder tillräckliga för att rädda revisorns förtroende. 

Så kan till exempel fallet bli ifall revisorn eller någon annan inom revisionsgruppen har 

lämnat råd i frågor som har stor betydelse för revisionens resultat, i sådana fall kan 

förtroendet räddas genom externa åtgärder. En revisor utanför den granskande enheten kan till 

exempel bidra med en kompletterande granskning av revisionen (FAR, 2005). 

I analysmodellen ingår det en skyldighet för revisorn att dokumentera de övervägande som 

revisorn har gjort under processen. Dokumentationen bör innefatta upplysningar om alla 

betydelsefulla förhållanden och vilka åtgärder som har vidtagits för att neutralisera eventuella 

förtroendehot (FAR, 2005).  

Bestämmelserna i analysmodellen består alltså av tre steg; 1) identifiering av eventuella 

omständigheter som typiskt sätt kan utgöra hot mot revisorns opartiskhet eller självständighet, 

2) bedömning av om det med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, inklusive 

förtroendestärkande åtgärder, finns anledning att ifrågasätta revisorns förmåga eller vilja att 
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utföra uppdraget med opartiskhet och självständighet, och 3) dokumentation av prövningen 

(FAR, 2005).  

Slutligen kan det sägas om analysmodellen att den modell som presenteras av FAR: fungerar 

som en mall. Majoriteten av revisionsbyråerna utformar egna procedurer och modeller med 

utgångspunkt i FAR:s analysmodell. Dessa kan i vissa fall vara mer detaljerade än FAR:s och 

kan i regel inkorporeras i byråns affärs- och datasystem. 

Den organisation som i dagens läge har störst inflytande över revisionsregleringen är 

Revisorsnämnden. Revisorsnämnden är enligt lagstiftning den organisation som fått 

förtroendet att övervaka branschen. 

3 § revisorslagen  

Revisorsnämnden skall: 

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 

2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer och registrerade revisionsbolag, 

3. pröva frågor om disciplinära och andra åtgärder mot revisorer och registrerade 

revisionsbolag, samt 

4. ansvara för att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. 

(Sveriges Rikes Lag 2012) 

Revisorsnämnden har därmed ansvar för utbildningen av revisorer och för tillsynen av 

branschen. Detta gör de dels genom auktorisering och dels genom sin position som disciplinär 

organisation. Då det uppkommer konflikter eller då en revisor anses bryta mot sin roll har 

revisorsnämnden i uppgift att undersöka situationen och komma med en bedömning. Denna 

bedömning kan innebära disciplinära åtgärder mot revisorn till så pass hög grad att revisorn 

förlorar sin auktorisation och därmed sin yrkesroll. Vidare har revisorsnämnden i uppgift att 

se till att god revisionssed utvecklas på ett sådant sätt att det för yrket framåt. Detta reglerar 

de i normgivning och praxis vilken kan slås upp av osäkra revisorer för att få reda på vad som 

är god revisionssed (Revisorsnämnden, 2012). 
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Förutom Revisorsnämnden har även Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) ett stort 

inflytande över revisionsbranschen i Sverige. Denna organisation består av auktoriserade 

revisorer över hela Sverige och har som mål att utveckla den nationella revisionsbranschen. 

Detta gör FAR genom utvecklingar av rekommendationer, genom utbildning och genom att 

fokusera på kärnvärdena inom revision (FAR, 2012). 

3.3 Organisationer inom revisionsbranschen 
Inom revisionsbranschen så finns det förutom nationell lagstiftning även ett antal viktiga 

organisationer som försöker sätta standarden för revision. Vad som är viktigt att notera är 

skillnaden mellan privata organisationer och allmänna institutioner. De har olika funktioner 

inom revisionsbranschen och även olika syften. Den främsta av organisationerna är The 

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) Detta är en privat 

organisation som grundades för att försöka standardisera revisionsprinciperna internationellt. 

De har även gett ut International Standards of Auditing (ISA) inom området ( IAASB, 2012). 

Denna organisation försöker harmonisera internationella system och skapa säkerhet för 

revisionskvalité globalt. Störst framgång har kommit i länder utan tidigare reglering, men 

även i Europa har EU gett ISA sitt godkännande. Organisationen är som sagt var privat styrd 

och revisionsbranschen har stort inflytande på standarderna (IAASB, 2012). I USA var det 

länge American Institute of  Certified Public Accountants (AICPA) som var standardsättande. 

Även denna är en privat organisation. Organisationens makt har dock minskats efter 

Sarbanes-Oxley akten 2002 då Securities and Exchanges Commission (SEC), en allmän 

institution, utökade regleringen av standarder och skapade Public Company Accounting 

Oversight Board (PCAOB), en ytterligare privat organisation, som fick i uppdrag att övervaka 

revisorers arbete för företag registrerade vid de amerikanska börserna. PCAOB är även den 

organisation som i nuläget hanterar reglering och standardisering för publika företag. EU är 

den stora övervakaren i Europa. Utöver detta kommer senare de nationella organisationerna 

in, detta till stor del på grund av att EU saknar rätt att direkt hantera nationell lagstiftning och 

normgivning. Även de nationella organisationerna är till största delen privata, men har fått 

förtroende i lagstiftning att hantera revision och god revisionssed. Dessa skilda organisationer 

lever i relativ harmoni med varandra. Det är först vid stora reformer likt förslaget från EU-

kommissionen som de båda sidorna kan hamna vid kollisionskurs. Detta märks tydligt i 

nuläget då de privata organisationerna kraftigt försöker påverka EU och de punkterna som 

ligger i förslaget. 
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Det finns problem med att staten har gett auktoritet till privata organisationer gällande 

reglering av revisionsbranschen. Den internationella normgivningen gynnar the Big Four och 

stärker deras position på marknaden. Detta i sin tur ökar dessa byråers inflytande på 

internationell normgivning. Även ifall det är staten som har det övervakande ansvaret så 

ligger ansvaret för att upprätta systemet hos privata organisationer. Organisationerna kan 

därför anses vara agenter för staten (Dewing och Russell, 2007). De internationella 

normgivarna kan därmed sägas utnyttja den förmåga som nationella organisationer har för att 

påverka revisionsregleringen till sin fördel. Dewing och Russell (2007) påpekar att detta kan 

påverka stabiliteten i systemet då de stora revisionsbyråerna kan påverka internationell och 

nationell revisionsreglering såtillvida det ger deras klienter fördelar på marknaden och ligger i 

deras intresse. 

Slutligen kan det sägas att en ytterligare grupp som har ett starkt inflytande över 

revisionsbranschen och dess utveckling är de fyra stora revisionsbyråerna. Dessa är till sin 

storlek så pass närvarande i branschen att de lättare kan påverka utvecklingen. Tydligast syns 

detta i deras remissvar på föreslagen reglering både internationellt och nationellt. Vidare har 

de ledande personerna inom revisionsorganisationerna ofta en bakgrund och ett förhållande 

till de stora byråerna. Därav kommer ett möjligt hot mot makten från dessa byråer (Bursell & 

Neurath, 2010). 

3.4 Europeiska unionens rekommendation om revisors oberoende 

År 2002 gav EU kommissionen ut en rekommendation som behandlade de grundläggande 

principerna vad gäller Revisorers oberoende inom den europeiska unionen. Denna 

rekommendation var ett första försök till att göra revision och revisionskvalité enhetlig inom 

EU. Rekommendationen erkänner en differens i lagar och normer länder sinsemellan vilket 

hotar investerares intressen. Det som tas upp i rekommendationen är oberoende, ansvar risker, 

hot och skyddsåtgärder. Vidare diskuterar denna närmre vad som anses vara oberoende och 

syftet med revision. 

“ Det slutliga målet med lagstadgad revision är att göra ett objektivt uttalande i 

revisionsberättelsen” (EU rekommendation, 2002/590/EG). 

Syftet med revision enligt EU kan därmed sägas vara en oberoende granskning och ett 

oberoende utlåtande. Detta leder vidare till vad EU ser som oberoende handlingar: 
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Det viktigaste sätt på vilket en revisor kan visa att han förmår åstadkomma en sådan 

revisionsberättelse är att visa att han utför revisionsarbetet på ett objektivt sätt. För att lyckas 

med detta måste han agera med ärlighet, uppriktighet, integritet (vilket innebär ett hederligt 

handlingssätt och sanningsenlighet) och fri från intressekonflikter som kan äventyra hans 

oberoende) (EU rekommendation, 2002/590/EG). 

 

Kommissionen fortsätter genom att definiera hur revisorn ska vara oberoende: 

Kravet att en revisor skall vara oberoende gäller både 

— oberoende i tanken, dvs. ett sinnestillstånd där man tar hänsyn till alla överväganden som 

är relevanta för uppgiften i fråga, men inga andra, och 

— oberoende till det yttre, dvs. att man undviker fakta och omständigheter som är av så stor 

betydelse att en rimligt insatt tredje part skulle ifrågasätta revisorns förmåga att handla 

objektiv (EU rekommendation, 2002/590/EG). 

 

Rekommendationen har därför varit ett tidigt försök till att få fram en enhetlig reglering av 

revisors oberoende inom Europa. Denna fortsätter med att närmare förklara bland annat 

ansvarsförhållande och risker vilket formar en bild av revisorns grundläggande principer. 

3.5 Sarbanes-Oxley Act 
En annan reglering som har påverkat revisionsbranschen stort är den så kallade Sarbanes-

Oxley Act (SOX) vilken kom som en reaktion på Enron kollapsen i början av 2000-talet. Den 

gick igenom som lagstiftning 2002 och reglerar revisionsbranschen till viss del. Denna 

lagstiftning har påverkat företag världen över då det krävs att även utländska företag på den 

amerikanska börsen följer lagen. Genom detta internationella krav får SOX ett stort inflytande 

på världsmarknaden, likaså ges den amerikanska staten en ledande roll i standardformandet 

inom revision. SOX är indelad i flera delar och behandlar bland annat uppkomsten av PCAOB 

som övervakningsorganisation och revisors oberoende. En av de främre punkterna är den som 

behandlar konsulttjänster och vilka av dessa som inte är tillåtna för revisionsbyråer (SOX-

dokument, 2002). Denna lista är mer extensiv än tidigare listor och kan tyckas vara en 

inspiration till förordningsförslaget. Likaså finns det många gemensamma beröringspunkter 

mellan SOX och förordningsförslaget. Båda regleringarna bidrar till en mer statligt övervakad 

revisionsbransch. Något som inte har dykt upp i SOX som däremot framkommer i 

förordningsförslaget är obligatorisk byrårotation. Detta har dock nyligen kommit upp på 
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bordet hos PCAOB för kommentering för att införa även denna begränsning i USA (PCAOB, 

hemsida, 2011). 

3.6 Etik 

När det kommer till regleringen av revisionsyrket styrs detta till stor del av 

yrkesorganisationer. Dessa finns både på nationell nivå och på internationell nivå. Dessa har 

olika riktlinjer som ska följas i revisionsprocessen, men de har även etiska riktlinjer. Dessa 

kontrollerar beteendet hos revisorer och principerna i yrket. Inom oberoende frågan är det 

främst etik som fungerar som reglering. De största organisationerna har i regel liknande etiska 

principer. Inom oberoendet kan de sammanfattas som ett krav på riskbedömning. En revisor 

ska alltid bedöma sin risk och om det är etiskt korrekt för denne att utföra revisionen. Därefter 

kan det på både normnivå och lagstiftningsnivå finnas krav på att följa dessa riktlinjer. The 

International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) har en Code of Ethics som i 

över 100 sidor behandlar definitioner och situationer som kan uppkomma där det finns 

möjlighet till etisk konflikt. Den är delad i tre delar; en del med generella principer som gäller 

alla revisorer och organisationen, en del som behandlar riktlinjer för revisorer i allmän tjänst 

och en sista del som behandlar riktlinjer i affärssituationer (IESBA, 2010). Dessa riktlinjer 

kan anses vara en viktig del av yrket då den speglar de underliggande värderingar som en 

revisor förväntas ha, bland annat oberoende och objektivitet. Den svenska etikregleringen i 

form av FAR:s yrkesetiska regler speglar den nationella nivån av etikföreskrifter. I denna 

ligger betoningen på god yrkessed. Denna uppkommer enligt FAR över tiden och förändras 

allt eftersom yrket förändras (FAR, 2012). Skiftningar i synen på redovisning och revision 

innebär även skiftningar i den etiska synvinkeln. Vidare fungerar de yrkesetiska reglerna på 

samma sätt som Code of Ethics. Den behandlar olika situationer och hur revisorn ska hantera 

dessa för att minimal etisk konflikt ska förekomma. Vad den etiska regleringen försöker göra 

är att upprätta ett regelverk i de situationer där det är ineffektivt eller omöjligt att lagstifta. 

Därför refererar lagen till beteende enligt god revisionssed och yrkessed för att ge styrka till 

dessa riktlinjer 

3.7 Revisors oberoende 

Den röda tråden genom förslaget är revisors oberoende. Detta svårdefinierade begrepp är 

anledningen till majoriteten av lagstiftningen och normen inom revision. Denna kan ses ur två 

perspektiv, dels ur ett faktiskt oberoende perspektiv och dels ur ett synbart oberoende 

perspektiv (FAR, 2005). Vad som kan sägas är att det första perspektivet är det sanna 
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perspektivet, det är det som lagstiftningen försöker påverka. Sant oberoende är dock svårt att 

se eller mäta då det är en inre kvalité. Det som det istället lagstiftas om är yttre oberoende, det 

vill säga hur oberoende revisorn verkar i sitt beteende. För att säkerställa inre oberoende 

försöker man därför säkerställa yttre oberoende. Det är denna bit som lagstiftning får 

behandla (EU rekommendation, 2002/590/EG). Den viktigaste lagstiftningen inom detta 

under 2000-talet har varit lagen från 2001 i vilken analysmodellen blev obligatorisk. 

Varför är då oberoende så viktigt? 

Oberoendefrågan är ett av de mest centrala problemen i revisionsbranschen. Hela 

revisionsprocessen är baserad på att revisorn som reviderar företaget gör detta på ett sådant 

sätt att hans åsikt om revisionen kan förlitas på. Då revisionen är den enda kontroll som 

intressenter har i företaget är detta en viktig process. Ifall denna skulle vara tvivelaktig finns 

det ingen annan direkt kontrollprocedur som de intressenter som inte har tillgång till 

företagets verksamhet kan göra. Det som revisorn reviderar är årsredovisningen, de interna 

kontrollerna och styrelsens arbete. Detta innebär att revisorn är den första utanför företaget 

som får tillgång till alla dokument och processer. Revisorn är den som har lättast för att 

upptäcka felaktigheter och bedrägerier när dessa inte fångas upp i de interna kontrollerna 

Därför är denna process en viktig del för bland annat myndigheter och aktieägare. Detta leder 

till att även revisorns oberoende blir en absolut nödvändig del av processen. Syftet med 

processen är att kontrollera finansiella uppgifter vilka kan vara av stor vikt för intressenters 

beslutstagande. Ifall revisorn inte är oberoende och kan influeras av företaget blir 

årsredovisningen tvivelaktig, och de beslut som tas av intressenter kan vara baserade på 

felaktig information (Porter et al., 2008). 

Oberoende diskuteras i alla instanser som hanterar revision, från nationell nivå till 

internationell nivå. International Ethics Standards Board for Accountants har diskuterat 

fenomenet. I deras etiska handledning från 2010 står revisors oberoende definierat så här: 

Independence is: 

(a) Independence of mind – the state of mind that permits the expression of a conclusion 

without being affected by influences that compromise professional judgment, thereby allowing 

an individual to act with integrity, and exercise objectivity and professional skepticism 

(b) Independence in appearance – the avoidance of facts and circumstances that are so 

significant that a reasonable and informed third party would be likely to conclude, weighing 
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all the specific facts and circumstances, that a firm’s, or a member of the audit or assurance 

team’s, integrity, objectivity or professional skepticism has been compromised (IESBA, 2010). 

 

Vad IESBA säger är att det finns två typer av oberoende; independence of mind och 

independence of appearance. Det första är när revisorn är oberoende i sitt tankesätt och i sina 

åsikter, det andra är när revisorn är oberoende i samhällets ögon genom sin relation, eller brist 

på relation, till det reviderade företaget. På EU nivå finns det inte någon konkret definition av 

oberoende. I skilda EU direktiv finns det krav på en revisors oberoende men:  

 

Det finns för närvarande ingen internationellt godkänd etisk norm för revisorers oberoende 

som skulle kunna användas som riktlinje för nationella regler om oberoende i hela EU (EU 

Statutory Audit Directive, 2006). 

 

I förordningsförslaget från EU kommissionen är en av punkterna en större acceptans av 

International Standard of Auditing från IFAC och därmed en acceptans av definitionen från 

deras systerorganisation IESBA. 

 

I Sverige är det FAR som är den organisation som hanterar oberoende frågan i praktiken. 

Genom sina yrkesetiska regler sköter de den praktiska delen av oberoendehanteringen.  I 

dessa regler ger även FAR en definition av oberoende: 

 

Med oberoende menas: a) Faktiskt oberoende - det sinnestillstånd som tillåter en individ att 

ha en åsikt som inte äventyras av influenser som påverkar det yrkesmässiga omdömet samt 

agera med integritet, opartiskhet samt med professionellt omdöme. b) Synbart oberoende - att 

undvika sådana förhållanden och omständigheter som är så betydelsefulla att en kunnig och 

omdömesgill person med insikt om alla relevanta omständigheter, inklusive vidtagna 

motåtgärder, skulle anta att integriteten, objektiviteten eller den professionella skepticismen 

hos ett revisionsföretag, eller en person i ett bestyrkandeteam, äventyras (FAR, 2005). 

 

Denna definition är en översättning av IESBA:s och innehåller samma grundsats. Det finns 

två typer av oberoende; det faktiska oberoendet och det synbara oberoendet. Det faktiska 

oberoendet är att kunna ge en sann åsikt om revisionen utan att påverkas av andra faktorer. 

Det synbara oberoendet är att uppträda och ha relationer som inte ger intrycket att det faktiska 



28	  

	  

oberoendet har påverkats. Vad som kan sägas är att det faktiska oberoendet är det sanna 

oberoendet medan det synbara oberoendet endast är hur revisorns oberoende verkar ha 

påverkats.  

 

Alla de olika instanserna försöker på något sätt reglera oberoendet antingen genom 

lagstiftning eller genom riktlinjer. EU har sina direktiv om revision vilka reglerar 

lagstiftningen i Europa och därmed den svenska lagstiftningen. IFAC och FAR däremot har 

inga legislativa möjligheter och ger därför ut rekommendationer och riktlinjer. Dessa är dock, 

framförallt i FAR:s fall, accepterade som regler för yrkeskåren revisorer. I svensk lagstiftning 

så anses FAR och Revisorsnämnden vara de som sätter standarden för god redovisnings- och 

revisionssed vilkas egenskaper det är krav på i lagstiftningen. Vad som är relevant för båda 

typer av reglering är att de stöter på begränsningar i själva regleringen. Det oberoende som 

alla parter vill försäkra är det faktiska oberoendet, det oberoende som innebär att revisorn ger 

en oberoende åsikt om revisionen. Detta är nästan omöjligt att reglera. Det går att ställa krav 

på det, däremot så går det inte att på ett konkret sätt kontrollera ifall oberoendet faktiskt 

existerar. Vad som däremot kan regleras är det synbara oberoendet. Det är detta som 

lagstiftning och regler gör som mål för att genom det synbara oberoendet påverka det faktiska 

oberoendet. I förordningsförslaget är förbudet av konsulttjänster ett sätt att påvisa att ifall 

dessa finns så finns det risk att revisorn inte är synbart oberoende. Vidare genom att förbjuda 

konsulttjänsterna så minskar relationsmöjligheterna och därmed risken för att det faktiska 

oberoendet är komprometterat. 

3.8 EU Kommissionens Grönbok och Förordning 

Det som har orsakat stora reaktioner i Europa och den lokala revisorsbranschen är ett förslag 

från EU. Det började 2010 som en grönbok som reaktion på det senaste decenniets 

revisorsskandaler. Under 2011 kom en reviderad grönbok in som förordningsförslag med 

beslutsdatum i början av 2013. Ifall förordningsförslaget går igenom kommer detta 

automatiskt tas upp som gällande lagstiftning i EU:s medlemsländer till skillnad från det 

direktivförslag som även ligger på bordet. Nedan kommer författarna att närmare beskriva de 

olika delarna. Regleringarna har delats upp i olika områden. Först beskrivs den reglering som 

föreslogs i grönboken därefter beskrivs regleringen i förslaget. 
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3.8.1 Grönboken 

Som en följd av den senaste finanskrisen tog EU Kommissionen år 2010 fram ett 

diskussionspapper vid namn Grönboken Revisionspolitik: Lärdomar från krisen. EU 

Kommissionen visade genom Grönboken att man är fast besluten om att miljön inom 

revisionsbranschen måste förändras för att hjälpa till att en ny finanskris ska slå till mot 

världsekonomin. EU Kommissionen ser det rådande oligopolet på revisionsmarknaden som 

ett stort och akut systemriskmoment. I dagsläget är det de fyra stora revisionsbyråerna PwC, 

KPMG, Deloitte och Ernst & Young, även kallade ”The Big Four”, som kontrollerar en 

betydande majoritet av världens börsnoterade bolag. EU Kommissionen hävdar att nämnda 

revisionsbyråer likt bankerna under senaste krisen är ”Too big to fail”, det vill säga att en 

eventuell undergång för en av de fyra stora byråerna skulle skapa en systemkris (KOM, 

2010:561).  

För att minska systemriskerna och för att skapa en mer dynamisk miljö inom 

revisionsmarknaden så lanserades det i Grönboken en rad förslag på nya regler inom 

branschen. EU Kommissionen vill genom detta skapa renodlade revisions byråer, förslagen i 

Grönboken innefattar bland annat: 

• Obligatorisk byrårotation 

• Krav på gemensam revision av större bolag 

• Förbud för revisionsbyråer att utföra konsulttjänster till existerande kunder 

• Införande av gräns på hur stor del av en byrås totala intjänade arvoden som får komma 

från en och samma kund 

• Överlåta utnämning och betalning av revisor till en tredje part, exempelvis en 

tillståndsmyndighet 

 

3.8.2 Rotation i Grönboken 

Grönboken tar upp frågan om byrårotation, och EU kommissionen säger där att man vill öka 

revisorns oberoende och även kunna hantera intressekonflikter som uppstår så som 

marknaden ser ut i nuläget. Grönboken hävdar att en situation där ett företag granskas av 

samma revisionsbyrå under en lång tidsperiod motverkar oberoende hos revisorn, även om de 

faktiska revisorerna byts ut under tiden (KOM, 2010:561).  
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EU kommissionen diskuterar i Grönboken om att införa krav på byte av revisionsföretag, och 

alltså inte bara byte av ansvariga revisorer. Kommissionen slår också fast att den är medveten 

om att det finns nackdelar med förslaget, såsom att kunskap kan gå förlorad och att stora 

startkostnader kan uppkomma i samband med rotationerna, men man vill ändå se 

möjligheterna med att införa ett sådant system för att kunna skapa dynamik och objektivitet 

på marknaden (KOM, 2010:561).  

Ett annat förslag från EU Kommissionen för att göra marknaden mer dynamisk är att införa 

gemensamma revisioner, vilket i praktiken skulle innebära att två olika revisionsbyråer skulle 

genomföra en gemensam revision. Enligt Grönboken skulle en sådan uppsättning bestå av 

minst en byrå som inte är systemviktig, det vill säga en byrå som inte tillhör The Big Four. 

Detta för att främja små och medelstora revisionsbyråer (KOM, 2010:561). 

Grönboken fastställer att obligatorisk rotation efter en fastställd tidsperiod dels skulle öka 

revisorernas oberoende, och dels att det skulle ha en viktig funktion som katalysator för att 

öka dynamiken på revisionsmarknaden. Grönboken lägger även fram ett förslag som tar upp 

scenariot där huvudansvariga revisorer skulle ”ta med sig” kunder när de byter revisionsbyrå. 

Förslaget om obligatorisk rotation handlar allts inte bara om byrå, utan även om enskilda 

ansvariga revisorer (KOM, 2010:561). 

3.8.3 Rotation i förordningen 

I artikel 33 av förordningen föreslår EU Kommissionen att en revisionsbyrå endast får anlitas 

av samma kund under en tidsperiod som inte får överstiga sex år. Förordningen säger också 

att första gången ett företag väljer en lagstadgad revisor eller en revisionsbyrå så skall det 

uppdraget vara i minst två år. Efter det så får kunden förnya det revisionsuppdraget endast en 

gång (KOM, 2011:779).  

Vidare i artikel 33 i förordningen så säger man att revisorn, revisionsbyrån eller övriga 

medlemmar i nätverket inte får fortsätta utföra revision för det berörda företaget efter det att 

nämnda löptid har gått ut. Berörda parter får inte arbeta med revision för den kunden innan en 

period på minst fyra år har förflutit (KOM, 2011:779). 

3.8.4 Konsulttjänster i Grönboken 

EU Kommissionen fastslår i Grönboken att man vill undersöka möjligheterna att skärpa 

förbudet mot konsulttjänster till kunder för revisionsbyråerna. Detta skulle enligt Grönboken 
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leda till att det skapas renodlade revisionsföretag, och eftersom att revisorer skall avge ett 

oberoende uttalande om den granskade enheten så bör inte, enligt Grönboken, 

revisionsföretaget ha affärsintressen i de reviderade bolagen (KOM, 2010:561).  

3.8.5 Konsulttjänster i förordningen 

Artikel 10 i förordningen behandlar förbud mot tillhandhållande av andra tjänster än revision. 

Där säger EU Kommissionen att en lagstadgad revisor, revisionsbyrån eller byråns nätverk får 

tillhandahålla lagstadgade revisionstjänster och relaterade finansiella revisionstjänster (KOM, 

2011:779).  

Med revisionstjänster menas i förordningen: 

• Utföra revision eller granskning av delårsredovisningar 

• Utföra revisionsförklaringar av företagsstyrningsberättelser 

• Utfärda revisionsförklaringar i frågor som rör företagens sociala ansvar 

• Intyga riktigheten hos eller attestera regelbunden rapportering till myndigheter som 

ansvarar för tillsyn av finansinstitut, utöver räckvidden för lagstadgad revision som är 

avsedd att bistå tillsynsmyndigheterna i deras arbete, till exempel om kapitalkrav eller 

specifika kapitaltäckningsgrader som avgör sannolikheten för att företaget kommer att 

kunna fortsätta fullgöra sina skuldförpliktelser 

• Intyga att skattebestämmelser följs om sådant intyg krävs enligt nationell lagstiftning 

• Alla andra obligatoriska uppgifter som en lagstadgad revisor eller ett revisionsföretag 

ska fullgöra i anslutning till revisionsarbetet enligt unionslagstiftningen 

 

Punkt tre i artikel tio av förordningen säger att en revisor, revisionsbyrå eller dess nätverk 

inte, varken direkt eller indirekt, får tillhandahålla andra tjänster än revision till den granskade 

enheten eller dess moderbolag (KOM, 2011:779). 

3.9 Reaktioner 
Reaktionerna från omvärlden angående Grönboken har varit kraftiga. Dels finns det de inom 

revisionsbranschen som anser att Grönboken är fullständigt meningslös och en oprovocerad 

attack som kommer att medföra dramatiska konsekvenser (Bäckström, Brännström, 2010). 

Den anses inte ha någon större ökning av oberoende utan gör bara livet svårare för företag. 

Svenska FAR har uttryckt starka protester mot Grönboken då de anser att åtgärderna inte 



32	  

	  

kommer att hjälpa kommissionen nå sitt mål, och tycker att Grönboken saknar både 

behovsanalys och konsekvensanalys (Brännström, af Ekenstam, Norberg, Wigart, 2011).  

Det finns även anhängare till Grönboken, eller åtminstone till delar av den. Argument läggs 

framförallt fram för byrårotation och att det är nödvändigt för att öka standarden på revisionen 

då en ny revisor med ett nytt tidsperspektiv och med nya ögon har lättare att diskutera 

informations- och värderingsprinciper (Malmqvist, 2011). Ett annat problem som vissa 

anhängare lyfter fram och argumenterar för att Grönboken och förordningsförslaget löser är 

konkurrenssituation och systemrisken på dagens marknad. Argumenten är även här att delad 

revision på noterade bolag samt byrårotation skulle hjälpa till att bryta dagens 

maktkoncentration på marknaden, samt gynna både branschen som helhet och även kunderna 

(Sandén-Ljunberg, Wahlström, 2011).  

Debatten går bland annat att följa i facktidningen Balans genom 2011och 2012. Argumenten 

mot byrårotation är framförallt att det blir omständligt och dyrt för företagen (Brännström, 

2011), medan andra hävdar att fördelarna är värda kostnaderna samt att förändringen är enkel 

att genomföra (Malmqvist, 2011). FAR:s generalsekreterare Dan Brännström har lett debatten 

mot Grönboken. När nu förordningsförslaget ligger på bordet fortsätter han debatten. I ett 

pressmeddelande uttrycker han åsikten att förslaget lägger för mycket fokus på oberoende och 

konkurrens och missar målet. Dessutom har den önskade byrårotation som redan existerar i 

Italien faktiskt lett till en ökad koncentration av de stora revisionsbyråerna. Han anser inte att 

förslaget kommer att öka kvalitén överhuvudtaget. Vidare säger han i en artikel att EU nu 

passerar USA i krångel för företag. Förslaget innebär i slutändan betydligt större kostnader för 

företaget utan många fördelar (Brännström, 2011). Vad som också kan sägas är att det i 

riksdagen kom upp en utredning från ett civilutskott om att förslaget bryter mot den 

subsidiaritetsprincip som finns i EU:s konstitution. Denna innebär att enskilda länder har rätt 

att fatta egna beslut angående förslag som endast påverkar hemmamarknaden. Den första 

februari beslutades det om att svenska riksdagen skulle lägga ett motiverat yttrande om att 

förslaget bryter mot den egna konstitutionen. 
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4. Teorier och modeller 

4.1 Teorier inom revision 
Det finns ett flertal olika teorier som behandlar syftet med revision och hur världen ser på 

revisioner. Författarna har i denna uppsats försökt välja de som kan anses vara mest relevanta 

för uppsatsens frågeställning. De teorier som kommer att behandlas är: polismansteorin, 

Theory of Inspired Confidence och agent-teorin. De olika teorierna har olika tyngdkraft i 

forskningen och visar skilda syner på revision som därmed påverkar vad som kan anses vara 

otillbörligt i revisionsvärlden. Några av teorierna är relativt outvecklade och väldigt lite 

forskning har gjorts inom dessa. De kan mer sägas spegla åsikter snarare än rena 

forskningsresultat. Agent-teorin däremot är en av de mest välanvända inom 

revisionsforskningen. Hur relevant denna i sin tur är har ibland ifrågasatts. Teorierna 

behandlas djupare nedan. Vidare kan även olika perspektiv i revisionen föreslås. Dessa 

begrepp är komfort och legitimitet. Beroende på vilket perspektiv som antas ser syftet med 

revisionen skilda ut. 

4.1.1 Polismansteorin 

Denna teori är grundad i målen med de första revisionerna som gjordes. Under revisionens 

uppväxt användes processen främst av kungar och andra tjänstemän för att redovisa lager, 

befolkning, skatteintäkter med mera. Huvudsaken var att kunna redovisa och bekräfta 

inkomster och utgifter samt att försäkra sig om de anförtroddas lojalitet. Polismansteorin kan 

därför sägas innebära att revisorns uppgift är att finna felaktigheter och upptäcka bedrägerier. 

Detta är den mest basala av teorierna. I mångt och mycket har det debatterats ifall denna teori 

har legitimitet eller ej. Vad som ifrågasätts är det faktum att teorin inte förklarar en viss del av 

utvecklingen i revisionsbranschen (Porter et al., 2008). Denna teori kan kopplas till oberoende 

med oberoende som likställd med lojalitet. Revisorns oberoende position ger honom/henne en 

plikt att hitta felaktigheter och bedrägerier. Intressenterna är därmed kungen som behöver 

förvisas om att hans egendom förvaltas rätt.  

4.1.2 Theory of Inspired Confidence 

Denna teori uppkom i Nederländerna av Professor Theodore Limpberg. I sin teori menar 

Limpberg på att revisorn uppkom från ett behov av att få en överblick över vad som sker i ett 

företag från en oberoende parts synvinkel. Detta innebär i sin tur att en revisors uppgift är att 
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ge ett oberoende utlåtande om ett företags affärer och därmed inge förtroende för ledningen 

hos aktieägarna och andra intressenter. Vidare ser han därmed oberoende som en viktig del av 

uppdraget. Revisorn ska utföra sina plikter utefter det som allmänt förväntas av honom och 

inte inge förhoppningar som inte kommer att uppfyllas. Ifall detta inte uppfylls kommer 

revisorns ställning i samhället kunna ifrågasättas. Oberoendet är därmed starkt anknutet till 

denna teori. Till skillnad från polismansteorin är revisorns uppgift här inte att agera polis. 

Syftet är att ge en försäkran till intressenterna. Oberoendet är därmed av högsta vikt då 

revisorns försäkran fungerar som en form av garanti för företagets riktighet och styrning. På 

detta vis får Limpberg en koppling mellan oberoende och revisorns roll. Dessa är 

sammanbundna och det ena kan inte existera utan det andra. Revisorns roll är att försäkra 

intressenterna vilket inte kan göras utan oberoende. Likaså är oberoendet ett resultat av 

behovet att försäkra intressenterna om företagets årsredovisning. Limpbergs uppfattning har 

adopterats av PCAOB. Organisationen anser att hans uppfattning av revisionen som ett 

förtroendeingivande verktyg är passande för deras utveckling och utvecklingen av yrket. Det 

sociala ansvaret hos en revisor är övervägande och har bevisats i den finansiella kris som varit 

(Carmichael, 2004).  

4.1.3 Agentteorin 

Agentteorin är den mest använda teorin inom revisionen. Den behandlar revisionen som ett 

spel mellan en principal och en agent. Agenten i det här fallet är revisorn och principalen 

företaget. Detta kan diskuteras lite. I förhållandet i det här fallet finns det en part för mycket. 

Principalen kan både anses vara styrelsen och övriga intressenter. Oavsett fallet kan det enligt 

teorin uppstå ett beroendeförhållande mellan parterna. Agenten kan vilja lyda principalen. 

Detta leder till en oberoende-konflikt som skapar tvivel angående revisionens tillförlitlighet. 

Syftet i den här teorin är närmre affärsriskmodellen i revision (Porter et al., 2008). 

4.1.4 Komfortteori och legitimitetsteori 

Komfortteorin är ett sociologiskt perspektiv på revisionen. Den har sin grundtanke i komfort 

och att parter ska vara komfortabla med revisionen. Detta innebär att komfortteorin kan ses i 

skilda perspektiv beroende på part. Ett perspektiv är att slutanvändarna av årsredovisningen 

ska vara komfortabla, det vill säga att aktieägarna ska vara komfortabla. Ett problem i detta är 

att komfort försvinner vid orosmoment vilket innebär att en revision som påpekar 

felaktigheter gör att aktieägarna förlorar komforten. Vidare kan detta innebära en tvekan hos 
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revisorn att påpeka felaktigheter för att inte skada företaget. Ett annat perspektiv är att se det 

som att revisorn ska vara komfortabel. Denne ska känna sig bekväm med att presentera sin 

revision. För att detta ska ske måste orosmomenten försvinna från revisionen (Carrington, 

2010). 

Genom att se revisionen ur ett komfortperspektiv läggs fokus på hur bekväma revisorn och 

intressenterna är med siffrorna. Denna fokus på komfort innebär att det kommer att bli en 

avvägning om vems komfort som kommer att vara mest värd. Är det viktigare att som revisor 

känna sig bekväm och nöjd med sitt arbete, eller ligger tyngdpunkten på hur bekväma 

intressenterna är med informationen i årsredovisningen. 

Tidigare forskning kring komfort gjordes av Pentland (1993). I sin studie fokuserar Pentland 

på ritualer inom revisionsyrket och vad som inträffar under ett revisionsuppdrag. Ett begrepp 

som han stötte på ofta var termen komfort. Under alla steg i processen och under alla 

intervjuer fokuserade revisorerna på komfort. Huvudpunkten var att revisionen inte var klar 

förrän alla parter i revisionen var bekväma med siffrorna och resultatet. Revisionsprocessen 

innebar ett ständigt återkommande till begreppet komfort och ifall revisorn var bekväm. 

Vidare nämnde Pentland (1993) att komforten kan ses som en handelsvara. Komforten färdas 

uppåt i hierarkin tills den slutligen säljs till intressenterna i form av en revisors signatur. I 

vissa affärssituationer finns det ett samhällsbehov av komfort, och revisionen fungerar som 

komfortgivare i dessa situationer. 

Detta ständiga behov av att ge komfort påverkar oberoendet. Det kan ibland ifrågasättas vems 

komfort som är mest värd. Revisorn kan koppla sin komfort direkt till oberoendet. Ifall 

revisorn känner sig komfortabel med siffrorna kan det sägas att han känner sig komfortabel 

med sitt oberoende och sin oberoende bedömning. Likväl kan det uppstå situationer där 

oberoendet hotas då komfortnivån för revisorn är lägre i förhållande till oberoende. Detta är 

ifall komforten ses ur ett revisorsperspektiv. Ses komforten ur ett intressentperspektiv 

påverkas oberoendet annorlunda. Om intressenternas komfort värderas högre än revisorernas 

komfort kan detta ge upphov till felaktiga bedömningar. Revisorn kan lämna en ren 

revisionsberättelse endast för att göra intressenterna nöjda vilket innebär att oberoendet är 

starkt hotat. Denna värderingsfråga kan ses som ett hot mot oberoendet. 

Ett andra sociologiskt perspektiv på redovisningen som kan antas är ett legitimitetsperspektiv. 

Under detta perspektiv fungerar revisionen till viss del som en försäkran. Genom att en 
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revisor skriver under revisionsberättelsen läggs det en legitimitet till informationen. Grunden 

ligger i att revisorn ger ett budskap om att företaget följer de regler och riktlinjer som gäller 

för redovisning och är etiskt korrekt. Vidare kan revisorn genom denna funktion påverka 

företaget till att följa dessa regleringar genom att annars förvägra legitimitet till deras 

årsredovisning. En vägran kommer att påverka företaget oerhört negativt ur en intressents 

synvinkel (Carrington, 2010). Även här kan teorins kopplas till oberoendet genom att 

diskutera vem som vill ha legitimiteten. Revisorn kan anpassa sig efter styrelsen eller yttre 

intressenter och ge en legitimitet som är falsk. Ifall oberoende saknas uppfylls inte detta 

perspektiv då legitimitet utan oberoende är näst intill värdelöst. 

4.1.4 Sammanfattning 

Det finns ett flertal teorier som försöker förklara rollen för en revisor. Dessa är olika 

utvecklade och har skilda fokuseringspunkter. Några lägger betoning på försäkran medan 

andra förklarar förhållandet mellan revisor och annan part. Vidare finns det teorier som 

försöker förklara tankeprocessen bakom en revisors beslut. Flera av ovan nämnda teorier har 

relevans och kan kopplas till oberoende. Polismansteorin, Theory of Inspired Confidence och 

agentteorin relaterar till oberoende genom att förklara hur revisorns roll bygger på opartiskhet 

och oberoende bedömning. Vidare förklarar komfortteorin hur oberoende kan vara en känsla 

hos revisorn som ger tillräcklig komfort för att ge ett rättvist uttalande om årsredovisningen. 

Denna teori påpekar också på hur intressenters komfort även kan ligga i fokus och dra bort 

prioritet från revisors komfortnivå. 

4.2 Forskning kring revisorns oberoende 

Revisorers oberoende är ett vida debatterat ämne, och det är inte svårt att förstå varför. 

Samtidigt som det ett svåruppnåeligt krav är det också en av de viktigaste hörnstenarna i 

revisionsprocessen. Revisorns oberoende är oerhört viktigt för att allmänheten skall kunna lita 

på revisorns granskning av klienten. För att revisorsbranschen skall kunna behålla sin 

trovärdighet och ha fortsatt förtroende hos allmänheten måste alla intressenter övertygas om 

att granskningarna som utförs sker självständigt och oberoende (Porter et al., 2008).  

De två vedertagna typerna av oberoende är faktiskt oberoende och synbart oberoende. Även 

om en revisor verkligen är oberoende i sin granskning av ett företag, spelar det ingen större 

roll om allmänheten har förtroende för att revisorn är oberoende. Som en konsekvens av detta 

har flertalet av de i dagsläget gällande riktlinjerna för revisorns oberoende framställts formats 
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för att kunna övertyga allmänheten om revisorns oberoende, och fokuserar således alltså på 

det synbara oberoendet (Young, 2007).  

Det finns även annan forskning som har andra syner på oberoende. Ett av de tidigare 

forskningsarbetena om revisors oberoende finns hos Mautz och Sharaf (1961). Det som 

vanligtvis kallas faktiskt och synbart oberoende kallar de ”practitioner-independence” och 

”profession-independence”. Dessa termer speglar i princip samma mening, att det finns en 

skillnad mellan oberoende och uppfattning av oberoende. Mautz och Sharaf (1961) lägger vikt 

på den andra formen av oberoende. Verkligt oberoende är meningslöst ifall intressenter inte 

uppfattar revisorer som oberoende i förhållande till företaget. De lägger upp tre dimensioner 

för oberoende: Programmeringsoberoende, undersökningsoberoende och 

rapporteringsoberoende. Tillsammans ger dessa dimensioner riktlinjer och råd för hur en 

revisor ska agera och vilka förutsättningar han behöver för att vara oberoende. Det största 

hotet mot oberoende är dock enligt Mautz och Sharaf (1961) en långsam erosion av hans 

opartiskhet, vilket ger att denna faktor måste underhållas för att bibehålla oberoende. 

Forskarna påpekar även att det inom revisionsbranschen inte finns några inbyggda 

försäkringar mot partiskhet; däremot finns det inbyggda förutsättningar för partiskhet. 

Revisionsbranschen i sin natur som företag har faktorer inom som sig som ger förutsättningar 

för att partiskhet kan ske eller uppfattas som att ske. Ett stort problem är den 

konfidentialitetsprincip som existerar hos revisorn i förhållande till den information som 

företaget ger. För en utomstående kan detta ses som en risk då information som kan vara 

viktig inte nödvändigtvis når intressenterna. Revisorn kan därmed uppfattas som partisk. 

Flint tar ytterligare en ståndpunkt för revisionen (1988). Han ser revisionen som ett socialt 

fenomen utan någon direkt funktion eller värde förutom som ett praktiskt hjälpmedel. Han 

beskriver ett antal grundprinciper som lägger upp ett ramverk kring revisionsteorin. I dessa 

beskrivs vad som krävs för att en revision ska kunna genomföras. Där finns det ett krav på 

bevis i förhållande till påståendena i årsredovisningen. Det är dessa påståenden som revisorn 

ska undersöka. Det är den sociala funktionen av revision som kräver oberoende enligt Flint 

(1988). Den fulla potentialen kan inte uppnås utan oberoende. Därefter ges en förklaring av på 

vilket sätt som en revisor måste vara oberoende. Denna inkluderar bland annat opartiskhet, 

brist på personligt intresse och en förmåga att stå emot tryck, men består även av krav på 

utbildning hos revisorer. Flint (1988) berör även personligare förhållande mellan revisor och 

företag. Små gåvor av uppskattningar är troligtvis inte av en illvillig natur, men kan ses som 
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detta ur intressenternas synvinkel. De är därför inget direkt hot mot oberoendet, men ett hot 

mot uppfattning av oberoende. Flint (1988) påpekar även att det är viktigt att förstå att 

revisorns uppgift inte är att förstå vad styrelsen beslutar eller hur företaget styrs. Deras uppgift 

är att se hur det förhåller sig till regleringar och normer. Detta innebär att revisorn ibland kan 

godkänna redovisningar som känns konstiga för intressenterna. 

Oavsett hur sträng och reglerad branschen än blir i frågan om revisorns oberoende, kommer 

frågan förmodligen alltid leva kvar. Trots regler finns det inga försäkringar om att revisorn 

har lyckats genomföra sin revision på ett oberoende och självständigt vis. Sedan kvarstår även 

dilemmat att revisorn knappast kan kalla sig helt och hållet oberoende från klienten som 

faktiskt är den som betalar revisorns lön (Young, 2007).  

4.3 Forskning kring byrårotation 
Ett av de mest framträdande dragen i revideringen är kravet på byrårotation. I grunddrag 

innebär detta att företag tvingas byta eller rotera revisionsbyrå efter ett visst antal år. I 

Grönboken ses detta som ett bättre drag än den ”huvudansvarig revisor” regel som finns just 

nu. Kommissionen menar enligt Grönboken att hotet om förtrolighet kvarstår även ifall 

huvudmannen roteras då det fortfarande är samma byrå (KOM, 2010:561). Denna tanke finns 

kvar i förordningsförslaget som kommissionen har på bordet. Förslaget ger ett byte vart sjätte 

år eller vid speciella fall upp till vart åttonde år (KOM, 2011:799). Vad som kan sägas om 

detta är att kommissionen inte tagit i beaktning en stor del av den kritik som kommit från 

revisionsbranschen. Denna har vid flertalet tillfällen kritiserat denna del av förslaget för att 

vara utan resultat.  

Byrårotation är ett av de mer debatterade områdena när det gäller revisors oberoende. I 

grunden innebär detta att man istället för att som i nuläget rotera huvudmän, rotera hela 

revisionsbyråer (Porter et al., 2008). Som en av de stora förändringarna i förordningsförslaget 

har detta orsakat upprörda känslor hos en stor del av revisionsbranschen. EU Kommissionen 

hävdar att rotationen skulle stärka oberoendet genom att förhindra alltför vänskapliga 

relationer mellan revisor och företag. Det är ett sätt att hantera vänskapshotet i 

analysmodellen. Dessutom ses rotationen som en möjlighet till att öppna upp marknaden för 

fler mindre företag och minska dominansen av de fyra stora byråerna. Då åsikterna är skilda 

mellan revisionsbranschen och kommissionen, finns det någon åsikt som kan ses som mer rätt 

än en annan? 
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År 2004 gjorde Fédération des Experts Comptables Européens (FEE) en studie angående 

byrårotation då denna punkt låg på agendan för Statutory Audit Directive från EU. I denna 

studie undersökte FEE både fördelar och nackdelar med konceptet och rekommenderade 

slutligen att det skulle tas bort från direktivet. Det finns flera punkter dock som stöttar 

byrårotation. Det första är vänskapshotet som i många fall kan orsaka jäviga bedömningar av 

årsredovisning, vare sig detta beror på vänskapsförhållande eller slentrian. Detta speglas i viss 

del i den andra punkten som är möjligheten att uppfatta revisorn som oberoende. En lång 

klientrelation kan leda till att intressenter ser en brist på synbart oberoende och därmed drar 

en parallell till brist på faktiskt oberoende. Byrårotation skulle därför anses öka oberoendet. 

En annan punkt som FEE tar upp är möjligheten för ett nytt perspektiv på redovisningen vid 

byte av revisionsbyrå. Efter en längre period kan revisioner bli rutin och av slentrian kan 

felaktigheter som borde ha setts kan missas. Därmed blir revisionerna bättre och 

årsredovisningarna mer rättvisande (FEE, 2004). Denna syn har mer nyligen poängterats av 

Peter Malmqvist som ser positivt på obligatorisk byrårotation inom EU. Han anser att den 

senaste tidens skandaler har bevisat att långa klientförhållande inte fungerar. Byrårotation 

skulle låta nya mer kritiska ögon gå igenom årsredovisningarna och fungera som en form av 

kvalitetskontroll: ”Den avgående revisionsbyrån är sannolikt mycket benägen att se till att det 

inte föreligger väsentliga värderingsproblem eller informationsglapp när uppdraget lämnas 

över till nästa” (Malmqvist, 2011). FEE avslutar sitt argument för byrårotation genom att 

förklara ett det kan öka kvalitén på revisionerna, ge ett mer synbart oberoende och öka 

konkurrensen på marknaden (FEE, 2004). Forskning har även visat att styrelser har störst 

inflytande på revisionerna i situationer där det inte förekommer någon form av rotation. Detta 

då revisorerna kan anses ha mest att vinna på att samarbeta med företaget för att behålla 

uppdraget. 

Skälen mot byrårotation verkar dock vara fler än skälen för byrårotation. FEE (2004) nämner 

som första skäl att kvalitén på revisionerna kommer att minska. En ökning av 

förstagångsrevisioner innebär att den genomsnittliga kvalitén sjunker då dessa revisioner 

allmänt anses vara av sämre kvalité på grund av brist på kunskap om företaget. Vidare så 

kommer den insamlade kunskapen om företaget försvinna då revisorerna inte kommer att 

hinna lära känna företaget innan det är dags att rotera igen. Detta kan länkas vidare till den 

svårighet det skulle vara att behålla industrispecialisering. Det vore svårt att rotera inom 

endast en bransch vid obligatorisk byrårotation. Ett av de starkaste argumenten mot 
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byrårotation är dock kostnaden. På grund av ökningen av förstagångsrevisioner så kommer 

kostnaderna för revisionerna öka då dessa i regel är mer kostsamma än senare revisioner. 

Några procenttal som nämnts är en ökning på mellan 15 och 25 % på kostnaden för det först 

året med en ny revisionsbyrå. FEE summerar genom att säga att forskningen tyder på att de 

nackdelar som kommer med byrårotation överväger de fördelar som rotationen hade gett. 

Vidare finns det ingen garanti för att kvalité på revisionerna kommer att öka, forskningen tror 

snarare att den kommer att minska. 

Pott, Mock & Watrin (2009) beskriver forskningen inom byrårotation som svårläst. Oavsett 

om ställningstagande tas för eller emot rotationen är det svårt att få konkreta bevis för 

ställningstagandet. Metoderna skiljer sig i de olika forskningsprojekten och det saknas en 

enhetlighet i forskningen. Däremot så ses en trend i slutsatserna av forskningen. De flesta 

projekt kommer till slutsatsen att det finns i teorin potentiella fördelar med byrårotation. 

Däremot är det under ett verklighetsperspektiv svårt att se dem. Forskningen tyder på att 

kostnaderna kommer att öka ifall byrårotation införs. Vidare så kommer kvalitén på 

revisionerna att minska. De flesta misstagen begås under de första åren av revisionen. 

Minskning av kvalitén vid längre uppdrag har inte riktigt kunnat bevisas. Det summeras 

därmed som att forskningen relativt entydigt pekar på att byrårotation snarare kommer att 

skapa nackdelar än skapa fördelar. 

Benito Arruñada (1997) har också forskat inom byrårotation. Ett av de först problemen han 

fann med byrårotation är en ökning av kostnader, både de han kallar explicita och de han 

kallar implicita. De explicita kostnaderna består av de kostnader som uppkommer då ett nytt 

klientförhållande påbörjas. Dessa är dels de kostnader som revisionsbyrån drar på sig för att 

göra en förstagångsrevision, det vill säga den extra tid och de extra resurser som krävs vid 

revisionen. Dels så är det kostnaderna för klienten som även denna måste ge mer tid och 

resurser vid en förstagångsrevision. Om denna procedur då upprepas ofta kommer 

kostnaderna att samla ihop sig. Vidare så finns det även implicita kostnader. Dessa ser 

Arruñada (1997) tre typer av. Den första kostnaden är förlust för klienten i form av kunskap, 

tillit och konfidentiell information. Till viss del anser han att dessa tillgångar aldrig hinner 

skapas vid byrårotation då tiden är för kort för att ackumulera det. Den andra kostnaden är en 

informationsförlust för marknaden. Vid frivillig revisionsbyrårotation så ger detta en signal 

till marknaden vare sig den är negativ eller positiv. Ifall byrårotation är obligatorisk 

försvinner denna informationskälla och signaler som gått igenom i det tidigare systemet 
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missas nu. Den slutliga kostnaden är den kostnad som uppkommer i de fall då revisorn och 

företaget är missmatchat. De kan inte ha ett produktivt förhållande vilket i sin tur är en 

kostnad för båda parter. Vidare kommenterar Arruñada (1997) att den ökning av 

konkurrensen som anses vara en fördel med byrårotationen inte uppkommer i praktiken. Det 

blir snarare så att konkurrensen minskar och några större företag tar över marknaden. Ett 

ytterligare skäl för byrårotation var även en ökning av revisionskvalitén. Även detta skäl anser 

Arruñada (1997) att vara orimligt. Det finns en parallell mellan längd klientförhållande och 

revisorns tekniska kompetens. Genom att minska tiden för revisorn i företaget kommer den 

tekniska kompetensen att minska. Han erkänner att ett för långt klientförhållande kan påverka 

kvalitén på revisionerna negativt, dock är detta inte en vanlig företeelse. Vidare kommer även 

den industrispecifika kompetensen att minska. Hur påverkar detta då oberoendet? Arruñada 

(1997) säger: 

If the auditor is willing to relax his vigilance, rotation is powerless to prevent him from doing 

so. 

 

Ifall en revisor inte vill vara oberoende eller inte är villig att arbeta för det, kvittar det ifall 

byrårotation är obligatorisk eller inte. Denne kommer då ändå att strunta i sitt oberoende i sina 

uppdrag. Revisorns oberoende anses därför enligt Arruñada (1997) inte stärkas genom 

rotation utan kan vid vissa tillfällen även minska det då det kan bli svårare att upptäcka 

revisorers beroende position. 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att forskning har gjort som både stöder och sänker 

obligatorisk byrårotation. Det potentiella hotet mot oberoende från en längre kontraktsperiod 

bekräftas i majoriteten ab forskningen. Däremot skiljer sig uppfattningen av hotets styrka. 

Den forskning som förespråkar oberoende ser hotet som starkt och med byrårotation som en 

rimlig lösning. Forskningen som motsätter sig detta ser inte hotet som tillräckligt starkt för att 

berättiga de kostnader som byrårotation hade framtvingat. 

 

4.4 Forskning kring konsulttjänster 

En annan del som kritiserats är förbudet av konsulttjänster, eller ”andra tjänster än 

revisionstjänster”, hos revisionsbyråer. Konsulttjänster kommer att användas i denna uppsats 

för enkelhetens skull. Enligt Grönboken så är det tidigare direktivet abstrakt i sitt förbud av 
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konsulttjänster (KOM, 2010:561). Artikel 22 i förordningsförslaget ger ett förbud mot 

revisionstjänster då det förekommer andra tjänster som en ”objektiv, omdömesgill och 

initierad tredje part skulle anse äventyra den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets 

oberoende” (KOM, 2011:779). Denna artikel tolkas olika i olika EU-länder och inbegriper 

alla möjliga former av restriktioner, i vissa länder råder stränga begränsningar och totalförbud 

för revisorer att tillhandahålla andra tjänster än rena revisionstjänster till sina kunder. I 

flertalet andra medlemsländer, till exempel Sverige, är reglerna mer fria och konsulttjänster 

till kunderna är vanligt förekommande. Grönboken ställer frågan om artikeln skulle kunna 

skärpas, med möjlighet för ett eventuellt totalförbud mot konsulttjänster. Tanken är att ifall en 

revisionsbyrå erbjuder tjänster utöver revisionen kommer detta att öka beroendet och fastställa 

ett närmre förhållande mellan revisor och klient. Detta i sin tur innebär att revisorns 

oberoende hotas och att revisionen inte kan ses som en oberoende granskning. 

Förordningsförslaget ger kravet att revisionsbyråer inte får utföra andra tjänster för företagen 

de reviderar. Undantag kan finnas men dessa ges inte närmre i förslaget (KOM, 2011:779). 

Då det kommer närmare till förslaget kan det dock liknas vid SOX och kunna antas få samma 

riktlinjer som denna. När det kommer till den verkliga situationen utförs konsulttjänsterna och 

revisionen i regel av skilda enheter i byrån. Många revisionsbyråer har regler och procedurer 

som ska följas för att minska riskerna i revisionen. Detta innebär att även möjligheten att 

byrån är partisk på grund av tjänster utöver revision minskar. Professionen anser att detta är 

nog för att försäkra att revisionens opartiska granskning. De menar på att säkerhetsåtgärderna 

är tillräckliga och att ett förbud snarare skulle skada än hjälpa företag. Konsulttjänsterna ger 

en djupare förståelse för företaget samt minskar kostnaderna. Ifall tjänsterna skulle förbjudas 

skulle byråerna hamna i en svår situation och resultatet kan bli att priserna måste höjas. 

 

Förordningsförslaget föreslår ett förbud mot konsulttjänster. Det är inte tydligt skrivet i 

förordningen exakt vilka konsulttjänster som kommer att förbjudas, den enda tydliga 

distinktionen är ett totalförbud mot skattetjänster (FAR:s hemsida, 2012). Grundtanken i 

förslaget är dock slutligen ett totalförbud mot alla tjänster. IESBA har i ett dokument hanterat 

vilka typer av tjänster som är riskbenägna och vilka tjänster som har ett totalförbud. Dessa 

tjänster kan summeras som tjänster som hjälper till att forma årsredovisningen. Det vill säga 

tjänster som påverkar det som står i årsredovisningen, till exempel bokföring, 

värderingstjänster med flera. (IESBA, 2010). Dessa liknar de förbud som finns i SOX och 
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som det kan tänkas vara troligt att förslaget kommer att ta som inspiration. Det kan dock sägas 

att det finns fler förbud i SOX än hos IESBA när det gäller konsulttjänster (SOX, 2002). 

Under flera årtionden har det debatterats om ifall alla tjänster ska förbjudas. Frankrike är 

speciellt i Europa som ett land som har rena revisionsfirmor som inte får erbjuda andra 

tjänster. Storbritannien å andra sidan ligger i andra delen av spektrumet. Detta land anser 

tjänsterna vara essentiella för företagen. En studie visar på skillnaderna mellan de två 

ländernas perspektiv. I Storbritannien har professionen haft en betydligt starkare inverkan på 

praxis. Där är det även professionen som är normgivande. I Frankrike däremot är regleringen 

mer bestämd och i lagstiftning. Den brittiska synen på konsulttjänster ligger i professionens 

händer och är summerad i riktlinjer som är fyra hot: egenintresse, självövervakning, 

partiskhet, och överdriven förtrolighet (Mikol & Standish, 1998). Grundtanken är en 

riskbedömning för varje uppdrag. Den franska synen är reglerad och har skapat en gräns 

mellan konsulttjänster och revision. 

4.4.1 Förespråkar förbud mot konsulttjänster 

Större delen av forskningen inom området erkänner att det finns ett positivt förhållande 

mellan konsulttjänster och klientberoende. Det finns alltid en risk att oberoendet 

komprometteras ifall konsulttjänster erbjuds. Den grupp som starkast uttryckt åsikter för ett 

förbud är SEC. I svar på kritik seger organisationen att ökningen i konsulttjänster har 

inneburit en större risk mot oberoendet. Vidare finns det ett naturligt försvar i professionen 

där den generaliserar att alla skulle vara opåverkade då endast en begränsad grupp är 

opåverkad. När det kommer till frågan om kvalitén på revisionen ökar med konsulttjänster 

uttrycks det att även då kvalitén kan öka är där fortfarande en konflikt som inte löses. 

Tillförlitligheten i revisionen kan därför fortfarande ifrågasättas. Sammanfattningsvis kan det 

sägas att det finns för stora tvivel angående oberoendet för att myndigheterna ska kunna 

acceptera alla konsulttjänster. De sätter sig därmed över användarnas kritik och tar ett 

övergripande perspektiv på situationen (Thornton, 2007). 

Två ytterligare forskare som säger sig ha funnit bevis på hur konsulttjänster påverkar 

oberoendet negativ är Quick och Warming-Rasmussen (2005). Dessa gjorde en undersökning 

huruvida bland annat inkomster från klienter kunde påverka oberoendet negativt. Deras 

ståndpunkt i forskningen står som en motpol till dem som vill tillåta en majoritet av 

konsulttjänsterna. Quick och Warming-Rasmussen (2005) kom till slutsatsen att det synbara 
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oberoendet även påverkar det faktiska oberoendet. Därmed har konsulttjänsterna en större 

påverkan på oberoendet än vad andra forskare ger förslag på. De anser även att lagstiftning 

för att underlätta konsulttjänstgivning går emot forskningsresultaten och därmed emot de 

principer om oberoende som finns. De går så långt som till att säga att den kapitala 

marknaden kan riskeras. Slutligen ger de åsikten om att olika konsulttjänster påverkar 

oberoendet olika, dock saknas det i Danmark, där studien är gjord, en naturlig gräns mellan 

revision och konsulttjänster vilket ökar hotet mot oberoendet i samband med konsulttjänster. 

4.4.2 Motsätter förbud mot konsulttjänster 

När det kommer till forskning som motsätter sig förbud är det en stor del av forskningen. 

Erkännandet finns att oberoendet kan komprometteras däremot anses risken vara mindre än 

nyttan. En studie anser att konsulttjänster både ökar kvalitén på revisionen och minskar 

oberoendet. Däremot anses vinsten vara större och bristen på förbud kan därmed anses vara 

berättigad (Lennox, 1999). En annan undersökning påvisar att det inte går att empiriskt bevisa 

att specifikt konsulttjänsterna är huvudorsaken till brist på oberoende. Det kan inte uteslutas 

som anledning men inte användas som huvudargument (Firth, 2002). Vidare anser en 

undersökning att de ej kunnat finna bevis för att konsulttjänster påverkat åsiktsformandet hos 

revisorer, och därmed ingen berättigad oro. Kunskapsspillet som kommer av konsulttjänsterna 

anses vara nyttigare för revisionerna. Det finns inga empiriska bevis som förespråkar ett 

förbud. En revisor kan via konsulttjänsterna bli mer beroende av alla sina klienter och därmed 

inte forma specifikt beroende. Dessutom kan det sägas att hotet mot oberoende är individuellt 

både för enskilda revisorer och firmor. Det är nödvändigtvis inte tjänstens natur som är 

problemet utan revisorerna (Arruñada, 1999). Mautz och Sharaf (1961) påpekar att det är en 

skillnad mellan att ge råd och att tjäna som en beslutsfattare. Råd ges under förutsättning att 

det kommer att övervägas på ett rationellt sätt. Eftersom oberoende är ett sinnestillstånd 

kommer därför inte råden att påverka oberoendet då revisorn inte varit en del av den 

beslutsfattande gruppen. Sammanfattningsvis kan det sägas att motsidan anser att existensen 

av tjänsterna kan hota oberoende, men fördelarna är större och hoten kommer snarare från 

individuell nivå snarare än tjänsternas natur.  
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5. Empiri 
Den empiridel som författarna har samlat in består av intervjumaterial från tre skilda 

intervjuer. Dessa har författarna utfört med medarbetare från BDO International, KPMG och 

PriceWaterhouseCoopers. Dessa medarbetare kommer att vara anonyma med beteckningarna 

A, B och C där A står för medarbetaren från BDO, B är KPMG och C är PwC. Under 

intervjuerna har författarna ställt frågor för att få en tydligare bild av hur den teoretiska bilden 

matchar verkligheten. Författarna kommer därför att dela upp denna del i samma format som 

det tidigare teoriavsnittet. Författarna kommer att börja med att diskutera syftet med revision 

för att därefter behandla förslaget, konsulttjänster, byrårotation och slutligen revisors 

oberoende. 

5.1 Syftet med revision enligt utvalda revisorer 
Syftet med revision är en svårdefinierad fråga. De revisorer författarna talat med sa att det är 

en väldigt svår sak att försöka definiera. Trots detta såg vi en trend i svaret från 

representanterna. Alla tre förklarade syftet som en form av försäkransverksamhet. ”Man ska 

avge en kvalitetsstämpel”, sa A från BDO International. För honom var det av stor vikt att 

revisionen fungerar som en bekräftelse av årsredovisningens information. Det fungerar som 

ett ”smörjmedel” i näringslivet. ”En garanti som man kan tro och lita på att den ekonomiska 

informationen är rättvisande” var svaret från B på KPMG. Även i detta fall anses revisionen 

vara en försäkran av rättvisan i den ekonomiska bilden. Aktieägarna ska känna en trygghet i 

att investera sina pengar i företaget. Denna tanke går även igenom svaret från C på PwC. 

”Syftet med revision är väl att ytters öka förtroendet för bolagens finansiella rapportering…”. 

Vad som framgår här att trots att frågan ses som svårhanterlig finns här ett mönster i 

tankegången hos revisorerna. Revisionen ska fungera som en försäkran om att informationen i 

årsredovisningen är riktig. 

Under intervjun la författarna fram frågan ifall det skulle kunna anses att förslaget går tillbaka 

mot en polisteoris syn på revision där den primära uppgiften är att upptäcka felaktigheter. Den 

åsikt som går igenom här är att förslaget verkar vilja tvinga fram en mer nyanserad bild av 

årsredovisningarna från revisorernas sida. Detta skulle innebära att revisionsberättelsen skulle 

vara mer åsiktsbunden och inte vara svart eller vitt lösningar. Det finns trots allt en förväntan 

hos allmänheten att revisorerna ska vara en första oberoende instans för att upptäcka 

felaktigheter. En annan del av detta är hur ett fel ska definieras i denna situation. B säger om 



46	  

	  

detta att det är svårt att se exakt vad ett fel är och hur det uppkommit. De skickligaste 

bedrägerierna har troligtvis inte ens upptäckts. Vidare kan det i vissa länder förekomma en 

sådan situation att mutor och diverse andra bedrägerier är standardprocedur. Hur kan en 

revisor i denna situation uttala sig om årsredovisningen då den mest komprometterande 

informationen aldrig går genom redovisningskanalerna. 

Theory of Inspired Confidence är en av de teorier som till störst del matchar den syn på syftet 

med revisionen som revisorerna gett oss. Denna har även varit en stor del av PCAOB:s 

arbetsfilosofi. Författarna ställde frågan huruvida revisorerna ansåg att det samhälleliga 

ansvaret skulle ligga i förgrunden för revisionen. Återigen är svaren anknutna till försäkran 

och vikten av att låta investerarnas trygghet ligga i grunden för revisionsberättelsen. 

Revisorerna ska kunna ge en trygghet för investerarna. Även här framkommer revisionen som 

ett ”smörjmedel” som kan underlätta transaktioner i näringslivet. C uttalar sig här om hur 

samhällsansvaret kan uppfattas: ”Jag tycker att vi som revisorer har ett samhällsansvar, det 

tycker jag. Och i slutändan så tror jag att vi har olika åsikter om hur man tar det 

samhällsansvaret.” Denna tankegång utvecklas därefter med en förklaring om att det i 

förslaget verkar som om att det samhälleliga ansvaret enligt förslaget består av att slå larm 

utåt vid minsta avvikelse. Detta kan inte enligt C anses ge större förtroende och trygghet hos 

investerarna. 

En ytterligare del av revisionen är huruvida en revisor anser sig kunna ge en 

revisionsberättelse. Komfortteorin av Thomas Carrington blev därför en central fråga i 

intervjun. Ansåg revisorerna att det skulle kunna bli konflikter i huruvida revisorn eller 

aktieägarna skulle kunna känna sig komfortabla. Det generella svaret författarna fick på detta 

är att revisorerna känner sig tveksamma till att ge en ren revisionsberättelse om de inte själv 

kan känna sig bekväma med siffrorna. Det kan förekomma en viss anpassning i 

kvartalsredovisningen enligt B, dock inte i årsredovisningen. Detta innebär dock inte en stor 

risk för att oberoendet försvinner. Det faktum att revisorerna i vissa situationer aktivt skulle 

behöva hjälpa företaget få fram en rättvis redovisning är enligt C ett större potentiellt hot mot 

oberoendet ur en aktieägarsynpunkt. Även ifall revisorn anser sig ha varit oberoende vill 

intressenterna kanske veta exakt hur mycket stöd från revisorn som behövts. 

Den sista essentiella modellen inom revisionsuppbyggnad är analysmodellen. I detta fall ville 

vi undersöka hur aktuell och heltäckande revisorerna anser att modellen är. Denna fråga gav 
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däremot spridda svar. A anser att modellen blivit för gammal och snarare skapar ursäkter för 

att ta uppdrag än förhindrar byråer för att ta uppdrag på grund av jäv. Denna åsikt är tvärtemot 

vad B och C anser. Dessa känner båda att modellen är tillräcklig för att försäkra oberoende. 

Det är ett stort system som måste anpassas och fungera, dock fungerar det som en 

väckarklocka för revisorerna. Ifall oberoendet skulle vara hotat ser byråerna till att försöka 

hitta ett annat revisionsteam snarare än att ge upp uppdraget. Tendensen till omfördelning 

skulle kunna förklara den ståndpunkt som A tar i frågan. Vad som beskrivs av revisorerna är 

dock att de tackar nej till uppdrag på grund av analysmodellen. Frekvensen är olika mellan 

byråerna men de följer analysmodellen för att kunna acceptera uppdrag. 

5.2 Hur revisorerna ser på förordningsförslaget 
Reaktionerna på förslaget har varit väldigt starka i branschen. Författarna passade på att fråga 

revisorerna vad deras generella reaktion på förslaget var. A sa att det inte fanns någon officiell 

ståndpunkt på BDO enligt honom. KPMG däremot ansåg att arbetet för att försäkra oberoende 

var välkommet dock var det kanske inte det mest effektiva förslaget enligt dem. PwC var av 

åsikten att förslaget är illa genomtänkt och mer av en politisk natur än en analys av 

revisionsbranschen. C: ”… man skjuter vid sidan av målet, man talar om att man skall höja 

revisorns oberoende och integritet, men vad man är ute efter är att förändra marknaden, det 

här är en konkurrenslagstiftning som man ute efter, inte att höja revisionen.”  

Alla tre revisorerna är trots skilda åsikter överens om att förslaget förbättrats sedan 

grönboken. De mest kontroversiella punkterna har försvunnit i förslaget. Däremot har 

punkterna gällande revisorns roll försvunnit och C anser det vara synd att det perspektivet 

förlorats. De punkter som är kvar i förslaget är tänkta till att stärka oberoendet hos 

revisorerna. Författarna frågade dem därför ifall de trodde att förslaget skulle lyckas med 

detta. Svaret från C var ett kort nej, hon trodde inte att förslaget skulle öka oberoendet. B var 

mer avvaktande i sin bedömning: ”Skulle allt det som står i förslaget gå igenom så vet jag inte 

hur branschen skulle se ut framöver… Så många delar i förslaget leder till att man urvattnar 

den kompetens som vi har att lita på när vi reviderar.” Hon vill därför inte ge ett direkt svar 

på om förslaget kommer att hjälpa. A utmärker sig här med ståndpunkten att förslaget skulle 

öka oberoendet. Han anser även att den föreslagna regleringen av konsulttjänster och 

byrårotation är positiva åtgärder: ”Vi är positiva, och det kan bero på att vi just BDO, jag tror 

att vi tillhör de som kan komma dra nytta av det här.” Detta kan stämma in då båda de andra 

revisorerna är starkt kritiska till båda punkterna. Konsulttjänster är något som de redan anser 
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finns i analysmodellen, enda skillnaden är att de nu kommer i listform. Byrårotation kommer 

bara att öka kostnaderna för de reviderade bolagen. 

5.3 Reglering av konsulttjänster 

Konsulttjänstsbegränsningen är ett av de två stora områden som behandlas i denna uppsats. 

Författarna har därför försökt få klarhet i hur revisorerna ser på detta område. Åsikterna har 

återigen varit spridda mellan stöd för reglering och att tillräcklig reglering redan finns i 

analysmodellen. Konceptet med rena revisionsbyråer, vilken tagits bort från förslaget, är inte 

väl mottaget av någon av revisionerna. Det är en konsensus dem emellan att den franska 

lösningen för att kringgå regleringen är komplicerad. Att ha revision och konsultering som 

olika företag i en koncern är enligt dem bara ett avancerat sätt att kringgå regleringen med 

liten effekt på oberoendet. A ser däremot begränsningen av konsulttjänster som något positivt. 

Självgranskningshotet och vänskapshotet kommer i fokus med konsulttjänster och det kan 

uppfattas som negativt ifall en revisor i ett allmänt bolag även är konsult i någon verksamhet. 

Kompetensen som tillkommer i byrån genom konsulttjänster är dock i fokus för de andra 

revisorerna. Det finns en risk i att oberoendet hotas genom konsulttjänster men dessa ska falla 

bort redan i analysmodellen vilket innebär att självgranskningshotet inte påverkar. I vissa fall 

är det en ren känsla hos revisorn av att detta kommer att påverka oberoendet, därför kan detta 

inte göras. Forskningen ger dessutom ett relativt enhetligt svar om att konsulttjänster i dagens 

samhälle inte hotar oberoendet till sådan stor grad att reglering behövs. Snarare är den 

kunskapsöverföring som finns mer värdefull än potentiell kostnad i oberoendet, något som 

både B och C håller med om. De ser båda en stor kunskapsbas och trygghet i att ha konsulter 

inom byråerna. Detta är något som ger en bättre revision då det finns ett stöd som kan de 

separata områdena i redovisningen. A däremot betvivlar ifall värdet av kunskapen är högre än 

kostnaden. 

5.4 Olika reaktioner på byrårotation 
Det andra stora området i förslaget är byrårotation. Återigen är detta ett ämne där åsikterna 

går isär mellan de olika revisorerna. A är en av dem som välkomnar byrårotation. Han 

ifrågasätter hur verksamt det är att endast rotera påskrivande revisor i byrån. Därför tycker 

han att det är en bra idé att rotera byrå. Detta skulle även ge chansen för mindre bolag att 

komma in på marknaden. Däremot så ser han det potentiella problemet illustrerat av Italien 

där konkurrensen blivit mindre snarare än större. ”Det är ju inte alla revisorer som vill ha de 

uppdragen och kanske inte har kompetensen för det heller. Det är ju lite av 
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revisionsbranschens problem, att det är så få aktörer på marknaden.” B håller med A i att det 

kanske inte är så effektivt att endast rotera påskrivande revisor utan föreslår en rotation av 

revisionsteam. Byrårotation anser hon däremot är för kostsamt för att väga upp de potentiella 

fördelarna för oberoendet: ” När man kommer in som revisor i en stor koncern, och tar över 

revisionen så tar det, säg ny revisor i Trelleborg AB, som väl har 400 dotterbolag, då skall du 

ha 400 team runt om i världen som du skall få att fungera, du skall skriva instruktioner till 

och få dem att rapportera och göra detta för en peng som du har kommit överens med om 

med moderbolaget. Jag har varit med om den resan en gång, och det är inte lätt att få det att 

fungera det första året. Det första året innan du har varit igenom allting och vet vad bolagen 

heter, vad de gör och var de finns, det är en stor oro. Så att behöva göra det vart sjätte år, det 

är en jätte påfrestning för revisionsbyråerna och även för folket ute på företagen.” 

Kostnaderna för en förstagångsrevision förekommer även i A tankegång: ”En första års 

revisions tar mer tid och är mer kostsam än när man har haft kunden ett tag, för man lär sig, 

medarbetarna lär sig, man lär känna personer och system och allt sådan. Samtidigt kan ju 

fundera på då att i slutändan vill man ju ha en bra revision, och då kanske det är värt att 

betala lite mer för att få ut en bättre produkt, snarare än att betala lite mindre och få en 

slentrian revision.” Han bibehåller därmed sin åsikt om att det i vissa lägen är värt 

kostnaderna. Dessa kostnader är även i fokus i C tankegång: ”Om du kommer in som ny 

revisor, eller byta ut hela teamet, t.ex. Ericsson, det är ju tusentals medarbetare som jobbar 

med Ericsson skall man veta, dels är det en enorm kostnad för Ericsson att byta ut, en enorm 

kostnad för revisionsbyråerna samt att kvalitén skulle absolut sänkas. Det skulle ta några år 

innan den nya revisorn skulle känna att den vet, den revisorn skulle få skriva på de första 

åren med vetskap att magkänslan är att det är ok med revisionen på Ericsson, och de borde 

ha alla processer på plats, men det är inte så att den revisorn vet.” Hon förklarar vidare att 

hon anser att den kunskap som byggts upp om företaget är mycket mer värdefull än den 

möjliga förbättringen i oberoende som byrårotation skulle åstadkomma. Dessutom betvivlar 

hon ifall konkurrensen skulle öka vid byrårotation; hon tror snarare att det kommer bli en 

större dominans mellan två företag som i Italien. 

5.5 Övriga kommentarer till förslaget 
Alla tre revisorerna arbetar kontinuerligt med oberoende. Detta innebär strikta rutiner, 

formulär och tester för att behålla frågan i fokus. I vissa fall anser revisorerna att detta är 

tillräckligt för att hantera oberoende och att förslaget saknar grund i verkligheten.  
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A kommenterar att oberoende är något som revisorer alltid arbetar med och försöker få rätt. 

Förslaget är en välkommen förändring och ifall det ges en chans så kommer de nya rutinerna 

snart inte vara så negativa. Förslaget kommer troligen att ge en chans för de mellanstora 

byråerna att komma in på de stora byråernas marknad och BDO ser ljust på detta. 

B anser att det är bra att undersöka oberoendet och de processer som finns för att försäkra det. 

Revisorer vill uppfattas som oberoende. Däremot så anser hon att det kanske finns bättre sätt 

att förbättra revisionerna bland annat genom att undersöka maktstrukturerna i företagen 

snarare än individuella revisorer. Hon erkänner att de stora byråerna känner sig lite hotade av 

förslaget. Ett syfte med förslaget är att öppna upp marknaden mer, men B ifrågasätter ifall de 

nya byråerna kommer att ha den kompetens som behövs för att kunna göra en rättvis revision. 

Inom byrån så har de kommittéer som övervakar situationen och som kommer att lägga i 

ordning en handlingsplan när förslaget närmar sig ett beslut. 

C håller med B i fråga om ifall de nya företagen har den kompetens som krävs för att göra 

stora revisioner: ”Det bygger ju på att det skulle bli en sådan rotation på marknaden att vi 

skulle vara tvungna att avskeda en massa personer, som då skulle gå till mindre byråer, för 

att de skall få kompetensen.” Vidare säger hon att PwC arbetar hårt med en handlingsplan för 

ifall förslaget skulle gå igenom. Dock menar hon på att deras strategi håller oavsett vad som 

kommer att ske. Slutligen vill hon kommentera att revisionsbyråstrukturen ser så olika ut i 

olika länder att det är svårt att få fram en Europalösning. I Sverige finns det en livlig nedre 

marknad för byråerna med BDO och Grant Thornton utöver marknaden för börsnoterade 

företag. Detta är inte sant för alla andra länder. 

5.6 Slutkommentar 

Intervjuerna har gett oss svar på många av de frågor författarna hade. Författarna kan dra 

paralleller mellan olika tankesätt och se generella mönster i beteende. Dessutom så ser 

författarna en intressant punkt i utspridningen av svaren. Detta tycker författarna ger oss en 

bra grund för att analysera svaren. 

6. Analys 
Hur förhåller då sig den empiri författarna samlat in från revisorerna till den forskning som 

behandlar området revision? Vad författarna kan se är en allmän konsensus mellan 

forskningen och revisorernas generella åsikter. I denna analys görs ett försök till att koppla de 
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svar som framkommit i intervjuerna med den teori som presenterats i teorikapitlet. Därav 

analyseras både teori och empiri i detta kapitel. 

6.1 Samband mellan empiri och teori gällande konsulttjänster 
Forskningen om konsulttjänster är relativt ense om att företeelsen av dessa inte är ett stort hot 

mot oberoende så länge de hanteras på rätt sätt. Lika viktigt är dock att de innebär en 

kunskapsöverföring mellan konsulter och revisorer vilken är mer värd än den möjliga förlust 

av oberoende som kan förekomma. Detta verkar vara även den allmänna åsikten hos 

revisorerna på byråerna. Dessa berättar själva om den nytta de har av att ha konsulter inom 

byråerna. Genom dessa konsulter känner revisorerna att de får en hjälp som skulle försvinna 

ifall konsulttjänster skulle förbjudas. Revisorerna erkänner att en begränsning av 

konsulttjänster är nödvändig, exempelvis ska revisorn inte själv agera som konsult på ett 

företag den reviderar. Vidare kan konsulttjänster till viss del hota oberoendet. Däremot hävdar 

revisorerna att analysmodellen tills stor del fångar upp hoten från konsulttjänsterna och 

därmed behövs ingen ytterligare reglering. Denna åsikt skiljer sig tydligt ifrån den ståndpunkt 

som ligger i förordningsförslaget. I denna presenteras konsulttjänster som ett av de största 

hoten som finns mot oberoende. Det är här en konflikt mellan professionen och den allmänna 

institution som övervakar branschen i Europa. 

Författarna kan se värdet av den kunskap som överförs mellan revisorer och konsulter. Vidare 

kan författarna se fördelen av att kunna agera konsult i andra företag förutom de reviderade 

företagen för att utöka kunskapen. De argument som både empiri och teori framhåller ligger 

mer grundade i den verklighet som finns än vad förslaget från EU verkar göra. Det ses ett 

avståndstagande från revisionsbranschens expertis inom området till fördel för en konceptuell 

verklighet. Visst kan revisionsbranschen ses som oerhört partisk i förhållande till frågan. 

Dock har de även oberoende forskning som stöder dess argument. 

Oberoende är hotat av konsulttjänster. Det är inte något som branschen argumenterar emot. 

Däremot försöker de få fram att hotbilden är överdriven. Även ifall viss forskning säger att 

hotbilden är större än vad branschen menar på pekar större delen av forskningen på en mindre 

hotbild som kan hanteras med de hjälpmedel som finns idag. 

6.2 Samband mellan empiri och teori gällande byrårotation 
Kritiken mot byrårotation har varit rungande. Revisionsbranschen hävdar att det inte finns 

tillräckliga bevis som stöder att oberoendet skulle öka till högre grad än kostnaderna för 



52	  

	  

företaget. Detta har märkts tydligt i empirin. De tre revisorerna vittnar alla hur mycket energi 

och arbete som krävs för att genomföra en förstagångsrevision. Detta innebär att kostnaderna 

under det första året är högre under de nästföljande. Två av dem påpekar en brist på kunskap 

om företaget under de första åren vilket påverkar revisionen negativt då en djupliggande 

förståelse för företagets flöden saknas. Detta i relation till forskningen ger åsikten att 

byrårotation troligtvis skulle försämra kvalitén på revisionerna. Processerna i ett företag är 

komplicerade och ju större företaget är desto mer komplicerade blir de. Lägg till detta än 

mängd dotterföretag och samarbetspartners och situationen blir ännu värre. Det ligger därför 

stöd för att de första årens revisioner skulle vara av sämre kvalité än de senare då det tar 

längre tid än ett år att lära känna företaget. Vidare kan det kommenteras den önskan om större 

konkurrens som ligger i förordningsförslaget. Till att börja med kan det sägas att forskningen 

motbevisar det påstående att byrårotation skulle öka konkurrensen. Den italienska marknaden 

är det mest tydliga exemplet på att det inte fungerar på det sättet. Konkurrensen har minskat 

till två stora företag efter det att reglering om byrårotation infördes. Detta kan även utvecklas 

på ett annat sätt. Det finns tvivel om hur de mindre och mellanstora företagen skulle kunna 

hantera revisioner av de största bolagen. ”The Big Four” har tillbringat årtionden med att 

bygga upp kontaktnät och globala organisationer för att kunna göra rättvisa revisioner. Vidare 

har de över decennierna byggt upp en inneboende kompetens inom företaget gällande 

revisioner av stora börsnoterade företag. Därför finns det tvivel på om kompetensen finns 

inom de mindre byråerna för att kunna genomföra en rättvis revision. En möjlig ökad 

konkurrens hade därmed inte varit en garanti för ökad kvalité och oberoende. Slutligen kan 

det sägas att obligatorisk byrårotation inte behöver innebära att marknaden öppnas upp för fler 

byråer. Vad författarnas empiri föreslår är att en det då finns en risk för att det blir ett fåtal 

byråer som kommer rotera revisionsuppdragen. Regleringen är därmed ineffektiv eller utan 

inverkan. 

6.3 Syftet med revisioner och revisorns oberoende 
Författarnas empiri påvisar en gemensam syn på vad som är syftet med revisioner. Dessa ska 

fungera som en försäkran för intressenter att företaget hanterar sin redovisning på ett sätt som 

ligger i linje med de regleringar och etiska koder som existerar i samhället. Denna syn ligger i 

linje med ”Theory of Inspired Confidence”. (Carmichael, 2004) Revisorerna erkänner att de 

har en form av samhällsansvar och att de fungerar som en legitimeringsgivare när de skriver 

under en revisionsberättelse. Omfattningen av det här ansvaret är däremot uppe i debatt. Det 
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finns en känsla av att revisorns uppgift ska förändras till att slå larm om felaktigheter i en 

variant av polismansteorin snarare än ge en opartisk bedömning av redovisningen. Det 

samhällsansvar som revisorerna har borde inte ligga som polisstyrka. Detta hade minskat 

förtroendet för revisorerna hos företagen och hade förstört en av de grundläggande 

principerna inför revisionen. Ett samhällsansvar föreligger i revisorns uppgifter däremot 

ligger det till större grad som en legitimeringsgivare än en polis. 

Vidare kan det diskuteras huruvida begreppet komfort kan påverka oberoendet negativt. I 

grunden finns det anledningen till att tro att oberoendet påverkas då det finns en risk för 

anpassning i ett försök att prioritera intressenternas komfort. Däremot finner författarna inga 

bevis för ett större hot. Inneboende i en revisor skapas det en gräns för var de känner sig 

bekväma med att skriva under en revisionsberättelse. Denna kommer inte att skrivas under 

såvida revisorn inte känner sig bekväm nog med att sätta sitt godkännande. Gränsen påverkas 

sällan av en vilja att ge intressenterna komfort. Dock kan det förekomma en tendens till att 

rucka på gränsen vid kvartalsredovisningar och liknande för att undvika att ge marknaden 

signaler om situationer som kan vara annorlunda vid tiden för årsredovisningen. 

Intressenternas komfort är här i högre intresse. Däremot saknas tydliga bevis för detta vid 

årsredovisningarna. Det författarna har funnit är en vilja till att ge intressenterna komfort 

genom att inte avslöja de svårigheter som uppkommit på vägen till årsredovisningen, men 

vilka inte har en inverkan på själva årsredovisningen. (Carrington, 2010) 

Analysmodellen är den modell som i nuläget är det som styr processerna inom oberoende. 

Denna fungerar som en manual som ger signaler när oberoendet hos en revisor är hotat. 

Åsikterna om modellen skiljer sig från de som anser att modellen behöver uppdateras och är 

antik till de som anser att det är den perfekta lösningen. Modellen försöker att ta i beaktning 

alla möjliga hot mot oberoende som kan uppkomma i revisionssituationer. Den används varje 

dag och ger ofta signaler om att oberoendet är hotat. Hur byråerna hanterar detta hot är dock 

olika. Möjligheterna varierar från att låta byrån helt avstå från uppdraget till att låta ett annat 

team sköta uppdraget. Det kan sägas att ifall uppdraget behålls inom byrån är det ett försök att 

kringgå modellen. Varningarna tas inte alltid i hög beaktning utan anpassas för att passa 

byrån. Däremot kan det också ifrågasättas ifall hotet inte försvinner när hotbilden förändras, 

det vill säga även ifall det är endast teamet som byts ut så har hotbilden ändå ändrats och kan 

vara neutral. Forskning borde fortgå för att hitta en bättre modell, men i nuläget är det en 

fungerande lösning för att fånga upp hotbilder. (FAR, 2005) 
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6.4 Slutliga kommentarer 

Konsulttjänster och byrårotation är inom revisionsbranschen två konkreta hot vars existens 

bekräftas både av forskning och av praktiker. Styrkan i hoten är den största skillnaden mellan 

parter. De parter som förespråkar förbud och rotation ser hoten som stora med möjlighet att 

orsaka kollapser i revisionssystemet. Genom att frivilligt utsätta sig för situationer som kan 

påverka revisorns oberoende minskar förtroendet för branschen och säkerhetsrisker uppstår 

när förhållande mellan företag och revisor blir för starkt. Separation mellan dessa parter kan 

därför bara öka oberoendet och därmed styrkan i branschen. Vidare blir dessa åtgärder 

förebyggande och kommer att öka kvalitén på revisionerna då oberoende kan näst intill 

garanteras i förhållande till idag. Denna syn är något som motståndarna till 

förordningsförslaget inte stödjer. Tidigare forskning visar på hur både förbud och obligatorisk 

rotation minskar kvalitén på revisioner och stödjer inte oberoende till den grad som 

rättfärdigar kostnaderna. Genom både konsulttjänster och längre kontraktsperioder byggs det 

upp en kunskapsbas på revisionsbyrån. Dels så ger konsulter ett stöd för revisorer endast 

genom deras närvaro och förmågan att på enklast möjliga sätt få svar på redovisningsfrågor. 

Dessa frågor, även ifall de är anknutna till företaget, innebär i regel ingen rådgivning för 

företaget utan fungerar som revisorsupport. Detta innebär att konsulterna i sig inte presenterar 

ett hot. Vad konsulterna utnyttjas till kan däremot vara ett hot ifall de fritt kopplas direkt till 

företagsfall i ett rådgivningssyfte snarare än ett supportsyfte. Dels så ger långa kontraktstider 

en ovärderlig kunskap om företaget vilken förkortar revisionstiden, kostnaderna och ökar 

kvalitén på revisionerna. Detta emotsäger påståendet att långa kontraktstider automatiskt 

minskar oberoendet. Oberoendet kan minska, detta erkänns. Däremot krävs det i regel i 

företag av allmänt intresse en större arbetsinsats än i mindre företag. Större kunskap om 

företaget ger därför bättre revision och lägre kostnader. Vidare kan det sägas att ifall en 

revisor vill vara partisk så kommer varken konsulttjänstförbud eller obligatorisk byrårotation 

att hindra revisorn.  

När det gäller revisorns roll så är rollen som försäkrare och legitimeringsgivare den mest 

framträdande i praktiken. Den version av samhällsansvar som revisorn har kan debatteras. I 

vissa instanser anses ansvaret utgå från en övervakningssynpunkt där det måste bli tydligare 

när företaget gör fel. Revisionsberättelsen behöver bli mer nyanserad och fokusera mer på de 

problem företaget har och de felaktigheter som görs. Samhällsansvaret kan redan sägas 

innefatta delar av detta. Revisorn fungerar som en försäkring. Däremot anser professionen 
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inte att de ska agera övervakare och delge företagets interna styrning för världen. Vad de 

anser att de ska göra är att arbeta för rättvisa årsredovisningar som följer lagar och normer. 

Revisorn behöver ha dels distans dels närhet till företaget. Tillgången till information och 

samarbetet med företaget är nödvändig för att revisionen ska hålla god kvalité. Företagens 

samarbetsvilja kan dock minska ifall revisorns roll skulle förvandlas så att mer information 

läcker ut om företaget.  

Analysmodellen är en både kritiserad och hyllad modell. Den är i olika varianter ett måste för 

revisionsbyråer och dessa har sina egna upplagor av modellen. Den fungerar på det sätt att 

den ska filtrera bort de uppdrag där det uppstår en intressekonflikt för byrån. Kritik har dock 

framkommit om att den fungerar som en kryphålsmodell. Genom att använda modellen kan 

byråer ge stöd för att ta uppdrag som de kanske inte borde ha tagit. Modellen ger vägar runt 

oberoendekonflikter vilket innebär att oberoendet kan komprometteras med stöd från den 

modell som ska förhindra möjligheten för oberoendet att komprometteras. Revisorerna vi 

intervjuat ger stöd för detta då de förklarar att de då ett uppdrag riskerar att refuseras försöker 

ändra situationen så att uppdraget kan accepteras. Detta kringgående ger anledning till att 

betvivla styrkan i analysmodellen. Däremot är anledningen till att uppdraget går igenom att 

oberoendehotet neutraliserats. Hade denna situation uppkommit från början hade där aldrig 

varit ett hot. Därmed kan det sägas att även ifall situation nummer två framtvingats ger den 

inte större hot än vad den hade gjort som första alternativ. 
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7. Slutsats 

I detta kapitel presentera författarna de slutsatser som de kommit fram till efter analys av 

materialet i teori och empiri.  

Den fråga som författarna till denna uppsats försökt att besvara har varit: 

Finns det stöd i forskning och praktik för att anta att revisorns oberoende påverkas på det sätt 

som åsyftas genom de förslag på byrårotation och konsulttjänstförbud som föreslås i 

förordningsförslaget samt vad anser revisionsbranschen om dessa åtgärder? 

Förordningsförslaget från EU är ett försök till att förbättra kvalitén på revisioner och öka 

oberoendet i branschen. De senaste decenniernas skandaler har skadat revisorernas anseende 

och deras förmåga att ställa sig oberoende till sina klienter har ifrågasatts. Genom de åtgärder 

som föreslås i förslaget hoppas kommissionen bygga en bättre marknad med mer konkurrens 

och större oberoende. Författarna anser dock att de missar målet. Större delen av den tidigare 

forskningen inom området ställer sig tvivelsam till både konsulttjänstförbud och byrårotation. 

Enligt forskningen kommer troligtvis de möjliga fördelar som skulle komma i form av ett ökat 

oberoende övervägas av de kostnader som uppkommer i samband med åtgärderna. 

Revisionerna kommer troligtvis att bli mer kostsamma och få en sämre kvalité ifall förslaget 

skulle gå igenom, något som revisionsbranschen försöker uppmärksamma kommissionen om. 

Förslaget är uppbyggt utan referenser till forskning och den forskning som finns emotsäger 

det förslaget påstår. Därför anser författarna att tidigare forskning, trots potentiell partiskhet, i 

samband med praktik inte stödjer den effekt på revisorns oberoende som presenteras i 

förordningsförslaget. Författarna tror därför inte att förslaget kommer ha någon effekt på 

oberoendet utan kommer att orsaka högre revisionskostnader och sämre revisionskvalité. 

Författarna kommer nedan att svara på de frågor som ställts i anknytning till 

problemformuleringen. 

Hur ser den generella forskningen på konsulttjänster och byrårotation i förhållande till 

oberoende? 

och 

Anser revisorer att förordningsförslaget kommer att påverka oberoendet positivt? 
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Byrårotation är ett av de ämnen som orsakar störst kontroverser. Ur intressenters synvinkel 

kan konceptet vara relevant och ge stöd till oberoende. Dock ifrågasätter författarna i likhet 

med forskarna till hur stor del rotationen kommer att hjälpa. Oberoende är en inre kvalité och 

ifall denna kvalité saknas gör det ingen skillnad hur länge revisorn varit kontrakterad. Vidare 

anser författarna att kommentarerna från revisorerna stödjer åsikten om att byrårotation är en 

förändring som kommer att orsaka för höga kostnader i förhållande till vinsterna i potentiellt 

oberoende. Dessutom, då förslaget endast påverkar företag av allmänt intresse, är storleken på 

företagen så stor att kvalitén på revisionen kan sjunka då ett år är för kort tid för att lära känna 

företaget till den grad man som revisor är tvungen till. 

Konsulttjänster kan ses som en tjänst som finns till endast för monetära skäl. 

Förordningsförslaget drar parallellen att erbjudandet av dessa tjänster automatiskt minskar 

oberoendet. Författarna förstår tankegången, men saknar stödet från forskning. Återigen pekar 

majoriteten av forskningen på att risken är mindre än förordningsförslaget ger sken av. Att 

som revisor direkt erbjuda andra tjänster som påverkar årsredovisningen är något som direkt 

hotar oberoendet. Denna situation hanteras dock av analysmodellen för att filtrera bort 

uppdrag med intressekonflikter. Vidare anser författarna att rena revisionsbyråer till stor del 

blir en större byråkratisk omväg. Då det generellt behövs råd och hjälp under en revision 

fungerar konsultavdelningen som ett stöd för revisorerna. Dessa råd innebär inte att företaget 

som revideras får hjälp, utan är en stödfunktion. Rena revisionsbyråer hade tagit bort detta 

stöd och gjort det mer tidskrävande att reda ut komplexa redovisningssituationer. Författarna 

anser även att den konkurrenssituation som efterstävas inte är garanterad av förslaget. 

Byrårotation blir därmed endast en komplicerande procedur vars värde understiger 

kostnaderna. 

Finns det en allmän ståndpunkt i revisionsbranschen i förhållande till förslaget? 

Revisionsbranschen är inte helt överens om förordningsförslaget. På sina håll är den splittrad 

och grupperingar syns. De medelstora byråerna är mer positiva till förordningsförslaget vilket 

kan ses som en positiv reaktion på en marknadsmöjlighet. Likaså är de större byråerna väldigt 

negativa då de känner sig hotade av förslaget. Båda dessa anledningar tycker författarna föds 

mer ur ett konkurrensperspektiv än ett oberoendeperspektiv. Ingen av parterna kan ses som 

opartisk och basera sitt beslut fullständigt ur förordningsförslagets effekt på oberoende. 

Därmed är det svårt att ge ett direkt svar på revisionsbranschen reaktion på förslaget. Vad 
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författarna vill säga är dock att den generella reaktionen på förslaget har varit negativ från 

branschen. Vissa delar av förslaget är däremot mer accepterade än andra. 

Författarna vill på grund av denna branschsplittring ställa frågan ifall förordningsförslaget är 

konkurrensinriktat eller oberoendeinriktat. Forskning och empiri stödjer inte teorin om att 

förordningsförslaget ska hantera revisorns oberoende när det gäller byrårotation och 

konsulttjänster. Där saknas solid grund för påståendena. Däremot stödjer splittringen den teori 

som säger att förslaget är konkurrensinriktat. Kommissionen erkänner själva att 

marknadssituationen är en ytterligare anledning till förordningsförslaget. Denna del är enligt 

författarna den mest framträdande anledningen till förslaget och ger därför skäl till att 

ifrågasätta validiteten och verklighetssynen i de föreslagna åtgärderna i förslaget. 

Hur ser revisorer på begreppet komfort och att vara bekväm med revisionen? 

Komfort är ett ytterligare begrepp som författarna insett vikten av. Den tyngd som revisorer 

lägger på komfort och vikten av att vara bekväma med sin bedömning ger ett förtroende för 

revisorers bedömning av sitt oberoende. Viljan att ha komfort eller att ge komfort präglar 

yrkesgruppen. I sista instans är det revisorn som ska kunna känna sig bekväm med sin 

bedömning och vara komfortabel med sin insats. Delårsredovisningar och 

halvårsredovisningar har inte samma grund i revisorns komfort utan värderar intressenternas 

komfort högre. Detta innebär att vissa redovisningsåtgärder inte är att förknippa med god 

redovisningssed utan tangerar linjen. Huruvida denna brist på övervakning kan anses vara 

skadande för revisorns oberoende kan ifrågasättas, dock är revisorerna tydliga i sin 

bedömning att vid årsredovisningarna så är det revisorn som ska vara komfortabel med 

revisionen.  

Sammanfattningsvis så skulle författarna vilja säga att de inte funnit klart stöd i vare sig teori 

eller praktik för att obligatorisk byrårotation och konsulttjänstförbud skulle påverka revisorns 

oberoende på de sätt som EU:s förordning föreslår. Forskningen tyder på att kostnaderna för 

förändringarna kommer att bli större än vinsterna. 

Slutligen skulle författarna vilja föreslå att det görs ny forskning om konsekvenserna av 

förslaget i det fall det går igenom, eller i det fall förslaget inte går igenom, en undersökning 

varför förslaget förlorade i omröstningen. Detta kan närmare belysa de punkter författarna 

tagit upp i uppsatsen och kan grundas i en större empirisk grund då beslut tagits. Vidare kan 

det bedrivas forskning i huruvida förslaget är ett konkurrensförslag eller ett oberoendeförslag.  
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Appendix	  A.	  Frågor	  till	  intervju	  med	  revisorer	  
Inledande frågor med teorier. 

Vad skulle ni säga är syftet med revisioner? 

Förslaget verkar enligt oss låta syftet med revisionen vandra tillbaka mot en polismansteori; 
att revisorns uppgift är att hitta fel och bedrägerier. Kan ni förstå vår tankegång? 

Direktören för PCAOB sa vid uppstartandet av organisationen att Limpbergs Theory of 
Inspired Confidence är en av de teorier som bäst speglar en revisors uppdrag. Uppgiften är att 
inge förtroende hos intressenterna och inte inge större förhoppningar om revisionen än vad 
som kan vara möjligt. Det sociala och samhälleliga ansvaret är störst. Håller ni med? 

Agent teorin är en av de mer använda teorierna om revisioner. Kan ni hålla med om att det 
förhållande som skapas mellan revisor och företag enligt teorin skadar oberoendet? 

Thomas Carrington har introducerat komfortteorin om revisioner. Enligt denna måste både 
intressenter och revisor känna sig komfortabla med redovisningen och revisionen. Tror ni att 
intressenternas komfort väger tyngre än revisorns komfort och därmed riskeras oberoendet att 
komprometteras? 

Analysmodellen är den främst använda modellen i Sverige för att bedöma påverkan på 
oberoende. Känner ni att denna är tillräcklig? 

Förordningen 

EU:s förordningsförslag angående revision med ny reglering för branschen har upprört många 
revisorer. Vad är er generella reaktion på förslaget?` 

Anser ni att förslaget förbättrats sedan grönboken?  

Vår uppsats fokuserar endast på regleringen av konsulttjänster och byrårotation och dess 
påverkan på revisors oberoende. Vad tycker ni om den reglering som kommissionen vill 
genomföra? 

Hur ser ni på oberoende? Tycker ni att det faktiska oberoendet påverkas av förslaget? 

Håller ni med kommissionen om att regleringar behövs inom dessa två områden för att 
förstärka oberoendet? 

Konsulttjänster 

Begränsningen av konsulttjänster är en stor del av förslaget. Tycker ni att dessa ska begränsas 
för att öka oberoendet? 

SEC, SOX och PCAOB har en relativt strikt syn på tillåtna konsulttjänster. Tror ni 
kommissionen influerats av dessa? 
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Forskning inom området har pekat på att konsulttjänster ökar risken för att oberoendet 
förstörs. Tror detta verkar de flesta forskare anse att risken inte är tillräckligt stor för att 
reglering ska behövas. Håller ni med om detta? 

Benito Arruñada påstår i sin artikel Provision of Non-Audit Services att det är bättre för 
företag att anlita samma företag för både revisions- och konsulttjänster då det blir en bättre 
kunskapsöverföring. Kan ni hålla med honom i detta? 

Frankrike har rena revisionsbyråer. Vad tycker ni om deras lösning att dela upp revision och 
konsultering till olika företag inom samma koncern? 

Byrårotation 

Det andra stora området som behandlas i förslaget är byrårotation. Hur känner ni inför det? 
Tycker ni att rotation av huvudrevisor räcker för att försäkra oberoende? 

Återigen så verkar forskningen gå åt samma håll och anser att de fördelar som byrårotationen 
innebär kostar för mycket för att ge nytta. Tror ni att kostnaderna överstiger fördelarna? 

Dan Brännerström gick ut och sa att EU nu blir mer komplicerat för företag än den 
amerikanska regleringen. Låter detta troligt? 

Italien har länge haft byrårotation, men har inte sett någon positiv inverkan varken på 
oberoendet eller på firmakoncentrationen. Tycker ni detta är ett exempel på de möjliga 
effekterna av förslaget? 

Avslutande frågor 

Tror ni att regleringen kommer att påverka oberoendet positivt? 

Det har förekommit flera åsikter i pressen som anser att det finns bättre lösningar för att få en 
bättre revision. Håller ni med om detta? 

Har ni något ni skulle vilja tillägga i diskussionen?	  
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Appendix B. Debattartikel 
EU:s förordningsförslag saknar stöd i forskning 
Det förordningsförslag som baserar sig på grönboken Revisionspolitik: Lärdomar från krisen 

presenteras av EU kommissionen som en lösning på de brister på oberoende som uppdagats 

efter finanskrisen. Kommissionen försöker genom obligatorisk byrårotation och 

konsulttjänstförbud att förhindra de situationer där en brist på oberoende kan förekomma. 

Betyder detta att förordningsförslaget är en bra lösning? 

 

Vi har undersökt vad forskningen har att säga om de båda åtgärderna och har även gjort 

intervjuer med praktiker för att få en bättre bild av förslaget. Varken inom forskning eller 

inom praktik har vi funnit ett majoritetsstöd för byrårotation och konsulttjänster. Däremot har 

vi funnit att majoriteten av forskningen sammankopplat med uppfattningarna från praktiker 

emotsäger förslaget. Förordningsförslaget saknar därmed grund i forskning. 

 

Förslaget presenterar byrårotation som ett sätt att garantera att långa kontraktstider inte 

påverkar revisorns oberoende samt att det fungerar som ett avskräckningsmedel. Ifall en 

revisor vet om att uppdraget kommer att avslutas inom en begränsad tid kommer han 

teoretiskt sett att vara mer distanserad från företaget och ha en mindre benägenhet att 

medvetet tillåta felaktigheter. Kvalitén på revisionerna kommer att öka. Forskning menar 

däremot på att obligatorisk byrårotation ger ökade kostnader för företagen som inte vägs upp 

av en vinst i oberoende. Revisionskvalitén kommer dessutom troligen att försämras då det vid 

förstagångsrevisioner saknas tillräcklig kunskap om företaget och arbetstid för att kunna göra 

en bra revision. 

 

Förslaget vill även få fram ett konsulttjänstförbud. Även om revisionsbranschen verkar 

välkomna en lista på vad som är tillåtet och inte tillåtet anser de fortfarande att 

analysmodellen fungerar lika bra. Även om forskning stödjer att oberoende kan öka om 

konsulttjänster tas bort så menar majoriteten på att den vinst i kunskapsbas som finns inom 

byrån är värd mer. Att ha lätt tillgång till konsulter för hjälp är ett stöd för revisorerna. 

 

Vi kan se att åsikterna om förlaget går lite isär och det kan även ses ett mönster i olika byråers 

åsikter om förslaget enligt oss. Däremot verkar de flesta vara överens om att allt inte är bra i 
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förslaget. Vi har valt att endast undersöka byrårotation och konsulttjänstförbud för vilka det 

finns mest forskning. Även ifall det erkänns i de flesta artiklar och studier att både 

byrårotation och konsulttjänstförbud kan öka oberoende menar forskare på att det förloras mer 

än det vinns på att införa dessa. När det gäller byrårotation kan vi i verkligheten referera till 

Italien och den begränsade framgång som byrårotation haft på oberoendet där. De rena 

revisionsbyråerna i Frankrike kan ses som en grogrund för lustiga koncernuppbyggnader där 

mycket arbete görs för att kringgå regleringen. 

 

Vad vi kan se utifrån vår undersökning så saknar EU stöd i forskningen för sitt förslag. De 

refererar inte på någon punkt till forskning som stöder deras förslag och majoriteten av 

remissvaren har något problem med hur förslaget ska fungera i praktiken. Visst det kan sägas 

att forskningen till viss del är partisk då kopplingen till revisionsbranschen är stark. Däremot 

är avsaknaden av konkreta bevis på de påståenden som ställs i förslaget det som är mest 

negativt. EU verkar snarare ha en idé som de tycker är bra men som missar målet. Nära 

skjuter ingen hare som sagt, och frågan är hur revisionsbranschen kommer att se ut om 

förslaget går igenom. 
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