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1. INLEDNING 
 
I detta kapitel redogörs för bakgrunden till de problem som behandlas i 
uppsatsen. Begrepp som är vanligt förekommande definieras och slutligen 
presenteras ett syfte. 
 

1.1.  Bakgrund 

”Revisorn företräder ett allmänt intresse, kapitalmarknadens behov 
av objektiva utlåtanden på ekonomisk information eller möjligen 
förvaltning.” 

Källa: Holmquist, 2001, s.21 

Revisionsbranschen har som huvudsaklig uppgift att skapa förtroende för 
ekonomisk information från företag. Förtroendet är nödvändigt för att 
företagen ska kunna attrahera riskkapital. Revisorn ska alltså fungera som en 
garant för att all information som kommer från företagen är sann och säker 
enligt deras professionella och objektiva bedömning. De senaste åren har dock 
skandaler som involverar revisorer uppmärksammats allt mer i media. 
 

”ENRON, WORLDCOM M.M. har som kanske aldrig förr satt 
revisorn och revisionen i debatt- och diskussionsfokus både i 
Sverige och internationellt.” 

 Källa: Larsson, 2003, s.8 

Diskussionen om hur en revisor ska kunna agera opartiskt och självständigt är 
dock inget nytt fenomen. ”Revisorns oberoende har debatterats lika länge 
som det funnits ett revisorsyrke. Debatten har flammat upp med jämna 
mellanrum genom åren”. (Engerstedt och Strömqvist, 2003, s.36) 
 
En av orsakerna till att revisorsyrket ofta hamnar i fokus kan enligt FAR, 
auktoriserade revisorers intresseorganisation, bero på att revisorn har två olika 
roller. I rollen som vald revisor ingår att göra revision och lämna en 
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revisionsberättelse, men det är också vanligt att rådgivning erbjuds i samband 
med revisionen (FARs Revisionsbok, 2002). För mindre bolag är rådgivning från 
revisorn ibland grundläggande för framtida fortlevnad, då den egna 
ekonomiska kompetensen kan vara liten.  
 
Just bristande ekonomisk kompetens gör alltså att ägarleda företag ofta 
efterfrågar två roller från en revisor, att tillfredsställa företagens behov av 
kunskap genom rådgivning samt att göra en trovärdig revision. En revisor 
följer lagar och rekommendationer för att säkerställa en rättvisande bild som 
förser företagets intressenter med korrekt information.  FAR och SRS 
(Sveriges RevisorsSamfund), de största intresseorganisationerna i 
revisionsbranschen, anordnar kvalitetskontroller för sina ledamöter för att 
säkra att de kan bevara en tillräckligt hög kvalitet. För att säkra kundkvalitet i 
form av rådgivning finns dock ingen vägledning från lagar eller regler. 
Revisionsbolagen måste på grund av detta utgå från utbud och efterfrågan från 
kunderna, som vilken annan bransch som helst.  
 
FARs Revisionsbok (2002) beskriver hur fristående rådgivning i Sverige är en 
uppskattad del av revisorns arbete. Däremot har USA skärpt lagstiftningen för 
vad en revisor får utföra på grund av den kritikerstorm som rasade under 2002 
mot revisorernas inblandning i skandaler som exempelvis i fallet Enron. 
Lagen Sarbanes-Oxley Act antogs därför 30 juli 2002, där fristående 
rådgivning så som värdering och internrevision är förbjuden. Även i övriga 
världen reagerade redovisningsorgan på kritiken mot revisorns roll i skandaler 
med att införa nya lagar och regler för att säkra kvalitet och oberoende i 
revisionen. I Sverige får revisorer fortfarande ge råd till sina revisionskunder, 
men en debatt förs om att förbjuda rådgivning även här för att säkerställa 
revisorns oberoende. 
 
Trots att oberoende diskuteras ofta och ingående nämns inte andra aspekter av 
kvalitet i revision lika ofta. Detta trots att oberoende granskning inte är den 
enda aspekten av kvalitet för kunderna, speciellt vad gäller mindre företag. 
Varför diskuteras då inte den affärsmässiga rådgivningen som en del av vad 
kunder upplever som kvalitet i revision? 
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1.2.  Problemdiskussion 
Att förknippas med kvalitet samt att inge förtroende är avgörande för att 
överleva inom revisionsbranschen idag, men det finns uppenbarligen en 
konflikt mellan att agera som oberoende granskare och som engagerad 
rådgivare.  
 
Oberoende ska garantera revisorns förmåga att beakta samtliga faktorer som är 
av betydelse för granskningsuppdraget; att säkerställa informationen till 
företagens intressenter (Engerstedt och Strömqvist, 2003). Den rådgivning som 
revisorn tillhandahåller sina klienter uppskattas genom att den tillför 
kompetens till de företag som inte har ekonomisk möjlighet att anställa 
ekonomipersonal själva. Detta resonemang borde innebära att företagens 
intressenter ser den oberoende granskningen som faktorn som skapar kvalitet 
medan företagen även inkluderar rådgivning när de bedömer kvalitet.  
 

Kvalitet kan enligt Bergman och Klefsjö (1995, s.12) definieras som: 
 

”Kvaliteten på en produkt (vara eller tjänst) är dess förmåga att 
tillfredsställa, eller helst överträffa, kundernas behov och 
förväntningar.”  

 
Med denna definition skulle en kund med tvivelaktiga affärer kunna uppleva 
kvalitet om revisorn inte påvisar befintliga fel i företagets redovisning, medan 
företagets intressenter då inte får någon kvalitet alls.  
 
Den kvalitetskontroll av revisorer som finns idag består i att alla godkända och 
auktoriserade revisorer utför prov vid Revisorsnämnden (RN) minst vart femte 
år (Wennberg, 2001). Kvalitetskontroll säkrar på så vis revisorns kunskaper samt 
att lagar och rekommendationer efterlevs, men inte den andra aspekten av 
kvalitet, rådgivningen. Där finns det som omtalats ingen motsvarande kontroll, 
utan diskussioner förs istället om att införa ett förbud mot att revisorer utför 
rådgivning till de företag som köper revision. I ett samtal med en auktoriserad 
revisor under uppsatsens förstudie framkom följande exempel om ett förbud 
mot rådgivning skulle införas: 
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1. En revisor ute på uppdrag hittar och påpekar ett fel hos en kund.  

2. Kunden frågar vad felet består i samt vad som bör åtgärdas. 

3. Revisorn kan då bara svara på vad som är fel men inte varför om 
inte rådgivning är tillåten. Kunden måste då anlita en annan expert, 
underrätta denne om felet och be den personen om råd för att lösa 
problemet. Detta skulle ta mycket tid och orsaka extra kostnader som 
idag inte behöver uppstå.  

Om ett förslag att förbjuda rådgivning i samband med revision skulle antas, 
hur påverkas då kvaliteten för kunderna? Precis som andra 
näringsverksamheter lever revisorer och revisionsbyråer på att kunder är nöjda 
och betalar; att de upplever sig få kvalitet. Då blir frågan vad kvalitet för 
kunder består av mer exakt. Kvalitet i allmänhet är ofta svårt att definiera på 
grund av sin komplexa natur och detsamma gäller kvalitet i revision. Således 
har denna uppsats för avsikt att klargöra vad kunder anser vara kvalitet i 
revisorns arbete, samt undersöka hur revisionsbyråer arbetar för att hantera 
kvalitet. 
 
Idag finns alltså ett förslag på att förbjuda viss rådgivning i samband med 
revision. Förslaget ska gälla alla aktiebolag med bakgrund i att ett förbud mot 
rådgivning skulle minska risken för byråjäv och således innebära att revisorns 
oberoende stärks (Grönlund, 2003). Byråjäv innebär en risk att inte kunna vara 
oberoende på grund av att personer från samma revisionsbyrå eller samma 
revisor ger råd och granskar ekonomisk information. Frågan blir då om ett 
förbud mot rådgivning verkligen är rätt väg för att säkerställa säker ekonomisk 
information från alla bolag. Borde det inte vara en skillnad mellan större 
börsnoterade bolag och mindre ägarledda bolag eftersom större bolag ofta har 
större resurser, medan mindre bolag på grund av resursbrist istället endast kan 
anlita sin revisor för råd?  
 
Denna skillnad i tillgång på resurser borde innebära att större bolag inte har 
lika stor efterfrågan på den affärsmässiga rådgivningen eftersom de kan 
anställa personal med ekonomisk kompetens. Enligt resonemanget borde 
därmed den affärsmässiga rådgivningen utgöra en mer betydelsefull del av 



 

5 

kvaliteten för mindre bolag som ofta är ägarledda. Problemet med begränsade 
resurser i mindre bolag leder således till att de är mer beroende av sin revisor, 
men uppstår beroende i en sådan mening att den ekonomiska informationen 
från revisionen blir missvisande? Författarna vill därför undersöka om det 
finns en konflikt mellan revisorns oberoende och den affärsmässiga 
rådgivningen i mindre bolag. Om ett förbud mot rådgivning införs kommer 
kvaliteten öka för intressenter i den att granskningen blir mer oberoende, men 
då försvinner även en aspekt av kvalitet för de mindre företagen.  
 
Finns det ett sätt att skapa balans mellan de olika aspekterna av kvalitet och 
mellan de olika intressenterna av ekonomisk information? Frågan är vad som 
ger mest samhällsekonomisk nytta, en oberoende granskning av mindre bolags 
ekonomiska information, eller affärsmässig rådgivning som höjer mindre 
bolags ekonomiska kompetens? Dessa tankegångar leder fram till de frågor 
som behandlas i uppsatsen. 
 

Ø Finns det en konflikt mellan revisorns oberoende och den 
affärsmässiga rådgivningen i mindre bolag? 

Ø Hur hanteras eventuella konflikter mellan revisorns oberoende och 
affärsmässig rådgivning idag, och hur bör den hanteras optimalt?  

Ø Vad består kvalitet i en revisors arbete av? 

1.3.  Syfte 
Denna uppsats avser att beskriva och förklara hur revisionsbranschen och dess 
kunder ser på konflikten mellan rådgivning och oberoende i mindre bolag 
samt ge förslag på hur dessa konflikter kan hanteras. Ett syfte är även att 
precisera vad kvalitet i revision är.  
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2. METOD 
I detta kapitel beskrivs hur författarna genom det löpande arbetet förhållit sig 
till vetenskapen samt vilka för och nackdelar som är förknippade med valda 
metoder. 
 

2.1.  Att arbeta vetenskapligt 
Ett undersökningsarbete kräver beaktande av vad som är vetenskapligt arbete. 
Vetenskapliga metoder och perspektiv påverkar utfallet av forskningen varför 
varje handling kräver forskarens eftertanke för att förhindra att resultatet 
påverkas i någon riktning. Vad kännetecknas då en vetenskaplig undersökning 
av? Enligt Lundahl och Skärvad (1999)  kan denna beskrivas som ”dels inriktad 
på att ge teoretiska bidrag och dels upplagd och genomförd med 
vetenskapliga arbetsmetoder” (s.34). 
 
Det teoretiska bidraget i uppsatsen grundas i de undersökningsfrågor som 
redovisas i kapitel ett och som analysen söker svar på. Följande kapitel är till 
för att klargöra vårt förhållande till och syn på vetenskapliga teorier så att 
läsare kritiskt ska kunna granska uppsatsens slutsatser. 
 
Eftersom ingen människa kan vara helt objektiv innehåller uppsatsen 
naturligtvis subjektiva värderingar i vissa avsnitt. Detta är svårt att undvika, 
men författarna har genom att vara medvetna om problemet sökt att minska 
skadliga effekter av att inte kunna vara fullständigt objektiva i alla situationer. 
Ett exempel på detta är att författarna löpande under arbetet stannat upp och 
frågat sig om en uppsatsgrupp från en annan del av Sverige kunnat komma 
fram till samma resultat under samma förutsättningar för att säkra att arbetet 
skett så oberoende som möjligt. Författarna har genomgående strävat efter att 
fokusera på saklighet och att arbeta noggrant för att skapa trovärdighet. Vi är 
emellertid medvetna om att det finns saker som har påverkar vårt sätt att tänka. 
Författarna är bägge uppväxta i välståndets Sverige och är således påverkade 
av den kultur som detta medför. Dessutom befinner sig författarna under 
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uppsatsens skrivande i slutet på en akademisk utbildning. Kunskapen detta har 
medfört kallas för forskarens förförståelse enligt Thurén (2002). För att 
minimera antalet fel på grund av just förförståelse har en noggrann förstudie 
med inläsning på området och samtal med revisorer genomförts, varför 
författarna anser att den bild som målas upp i uppsatsen med stor sannolikhet 
speglar verkligheten. 
 
Att författarna båda har läst kurser inom redovisning och revision samt att 
bägge har förhoppningar om att arbeta i revisionsbranschen kan innebära en 
risk för att inte agera tillräckligt kritiskt. Författarna inser att det finns en risk 
att vara alltför positivt inställda till de intervjuade revisorerna och därmed inte 
kunna sortera ut fakta från personliga värderingar. Likväl anser författarna 
genom ett kritiskt förhållningssätt och en medvetenhet om problematiken att 
risken för fel minimerats, varför detta inte bör påverka de slutsatser som dras. 
Genom att jämföra vad revisorerna svarat och genom att även kontrollera 
svaren mot andra källor anser författarna att fakta till största del har kunnat 
sorteras från subjektiva värderingar. 
 

2.2.  Val av metod 
I planeringsstadiet av uppsatsen stod författarna inför ett val om vilken ansats 
som skulle användas, det vill säga hur vi tekniskt skulle gå tillväga för att 
kunna dra slutsatser om det undersökta området. De ansatser som valdes 
emellan är tvärsnitts- och fallstudieansats. Tvärsnittsansatsen handlar om att 
kunna dra statistiska slutsatser om en population ur ett flertal 
undersökningsområden, medan fallstudieansatsen handlar om att studera ett 
område mer djupgående. (Lekvall och Wahlbin, 2001). Wiedersheim-Paul och 
Eriksson (2001) kallar även fallstudieansatsen för Case, vilket även författarna 
kommer att göra framöver. 
 
Författarna resonerade så att bäst resultat skulle uppnås med en typ av 
Casestudieansats, då arbetet bedrivits mer på djupet än på bredden. För att 
samla in data till arbetet med problemfrågorna valde författarna att använda en 
mer kvalitativ metod på grund av Caseansatsen, eftersom arbetet har skett till 
stor del med text men inte lika mycket med siffror. Däremot har författarna 
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aktivt försökt att använda kvantitativa metoder där det lämpat sig för att söka 
fördelar i att använda båda metoderna, eftersom kvantitativa studier lättare kan 
presenteras i sifferform och analyseras statistiskt medan kvalitativa studier är 
tolkningar av fenomen som svårligen kan kvantifieras. Huvuddelen av 
undersökningen har dock genomförts med kvalitativa metoder eftersom 
exempelvis bedömningar om kvalitet svårligen kan uttryckas matematiskt. 
Lekvall och Wahlbin (2001) beskriver hur kvalitativa studier innebär att tolka 
och förstå och anger att all analys på högre nivå i princip är kvalitativ. 
 

2.3.  Att samla information  
För att undersöka det valda problemområdet behöver information inhämtas. 
Detta har skett dels genom inläsning av relevanta böcker, artiklar och annan 
dokumentation som behandlar vårt område så som promemorior och 
propositioner, och dels genom att inhämta ny information genom intervjuer. I 
en undersökning av denna typ bör bägge dessa sätt användas för att uppfylla 
syfte och akademiska krav. Till exempel har inläst material använts till 
bakgrund samt referensram medan information från intervjuer använts till 
empiri för att kunna dra slutsatser. Litteratur för inläsning och referensram har 
funnits med hjälp av universitetsbibliotekets databas, samt genom tidigare 
uppsatser inom ämnesområdet. Även från genomförda förstudier har många 
tips och idéer om litteratur påträffats. Detta sätt att inhämta information anser 
författarna minska risken för att inte aktuellt material använts. Det kan också 
vara en risk med att få förslag på litteratur från den yrkesgrupp författarna 
senare ska undersöka i studien, men då revisorer måste anses vara de som är 
mest insatta i ämnet samt att litteraturförslagen till stor del handlat om lagar 
och rekommendationer gör att författarna anser att uppsatsen återger en 
rättvisande och trovärdig bild.  
 
För att inhämta data om ett fenomen som det inte finns enhetliga teorier om 
rekommenderar Lantz (1993) att använda kvalitativa metoder, vilket redan 
behandlats, för att kunna ge meningsfulla svar på frågeställningar som 
formuleras under arbetet. Vidare menar Lantz att det bästa sättet att samla 
information då är att genomföra intervjuer för att samla in tillräcklig och 
heltäckande data. På grund av den intensiva studien av de undersökta 
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enheterna måste uppsatsen dock begränsas, dels av resursskäl men även för att 
möjliggöra en god överblick över den insamlade informationen. Denna 
begränsning leder till koncentration på ett fåtal enheter, i vårt fall fyra case 
som baseras på fyra företag i Linköping. Utifrån dessa företag studeras sedan 
de revisorer som anlitas, samt de personer som arbetar som kvalitetsansvariga 
på respektive revisors byrå. För att kunna dra trovärdiga slutsatser om hela 
populationen och göra generaliseringar hade det varit önskvärt att kunna 
genomföra fler och mer utförliga intervjuer. För att ändå säkra tillförlitligheten 
och möjligheten att kunna dra slutsatser har författarna genom arbetets gång 
kvalitetssäkrat arbetsmetodiken, bland annat genom en förstudie som tidigare 
nämnts. Denna bestod av intervjuer med revisorer och företag för att testa att 
frågorna i intervjuerna skulle förstås av respondenten, samt att säkra att 
frågorna kan ge svar på de undersökta problemen. Förundersökningen 
resulterade i att vissa frågor förtydligades, samt att en fråga ströks helt då den 
inte tillförde någon ny kunskap. Detta anser författarna har medfört att 
undersökningen bättre speglar de problemområden som utforskats. 
 

2.4.  Kontakt med respondenter 
Uppsatsen har en begränsad budget vad gäller ekonomi och tid varför 
bekvämlighetsurval genomfördes genom att avgränsa till företag belägna i 
Linköping. Företag har slumpats fram via databasen Affärsfakta på 
Linköpings Universitetsbibliotek. Företagen söktes fram med vissa fastställda 
kriterier. Dessa kriterier valdes utifrån att de undersökta företagen behöver 
vara så stora att de har en verksamhet där betydande ekonomifrågor 
uppkommer, samt att ägandet inte ska vara spritt. Därför avgränsades 
sökningen i databasen till företag som har mellan tio och femtio anställda, 
samt med maximalt fyra ägarposter. Revisorer valdes i sin tur efter vilka de 
utvalda företagen anlitade för revision verksamhetsåret 2003. 
Kvalitetsansvarig för respektive revisionsbyrå kontaktades sedan för intervju 
om kvalitetskontroll. 
Företagen från urvalet kontaktades genom telefonsamtal där syftet med 
uppsatsen presenterades för ekonomichefen, med en förfrågan om de hade 
möjlighet att ställa upp för en intervju. Två företag tackade nej på grund av 
tidsbrist och ett företag på grund av att denne medverkat i en uppsats förra året 
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och upplevde sig ”gjort sitt”. Det gick ändå lätt att hitta företag som uppfyllde 
uppställda kriterier och ville ställa upp för en intervju. En majoritet av 
intervjuerna med företagen genomfördes på företagens kontor på grund av att 
detta var deras önskemål samt att det oftast var den enklaste och mest 
ekonomiska lösningen. 
 
För att höja tillförlitligheten i Casestudien har författarna valt att intervjua de 
som är ansvariga för kvalitetskontroll inom revision på respektive intervjuad 
revisors byrå för att få en bild av hur kontrollsystem fungerar på nationell 
basis. I fallet med Ernst & Young hade kvalitetsansvarig efter många 
ombokade tider tyvärr inte möjlighet att ställa upp på intervju varför 
författarna istället valde att uppsöka en kvalitetsansvarig på ett bolag som 
liknar Ernst & Young. Valet föll på grund av storlek och kundbas på Deloitte, 
där intervju med kvalitetsansvarig genomfördes. Vi valde en liknande byrå 
hellre än att intervjua någon annan anställd inom Ernst & Young därför att 
författarna anser det viktigare för jämförelsen att få en uppfattning av en 
expert på kvalitetskontroll än att fråga någon som inte är lika insatt men 
tillgänglig på Ernst & Young. Den som är ansvarig för ett område är ofta den 
ende i företaget som kan svara så detaljerat på frågor att svaren blir relevanta 
för att göra jämförelser. Författarna anser att Ernst & Young och Deloitte är 
tillräckligt lika för att minimera risken att resultatet blir lidande. En översikt 
över genomförda intervjuer presenteras sist i kapitlet. Presentation av 
medverkande företag finns i kapitel fyra. 
 

2.5.  Val av intervju 
Standardiserade intervjuer, att alla respondenter får samma frågor, används för 
att fånga ett redan definierat problemområde som önskas undersökas enligt 
Holme och Solvang (1991). Detta passar in på de intervjuer som genomförs om 
kvalitetssäkring då ämnet är väl känt för respondenterna. Till intervjuer med 
företag har riktat öppna intervjuer använts, då det inte finns någon omfattande 
forskning sedan tidigare om vad kvalitet i revisionen kan innebära ur kundens 
perspektiv. Att inte helt öppna frågor använts beror på att respondenterna 
arbetar med en mängd frågor inom ekonomi, varför de inte kan kallas 
specialister, utan behöver en viss riktning på frågorna. Att använda 
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strukturerade frågor var dock uteslutet då det finns risk att frågorna är ledande 
och därmed hämmar syftet, eftersom respondenternas egen uppfattning om 
ämnet önskades. Även till de intervjuade företagens revisorer har riktat öppna 
frågor ställts för att kunna anpassa frågorna efter insamlad information, men 
ändå kunna fånga de enskilda revisorernas uppfattning. Enligt Lundahl och 
Skärvad (1999) är syftet med riktat öppna frågor alltså inte lika snävt definierat 
och inriktningen bredare än vid standardiserade frågor, vilket underlättar 
möjligheten att få del av respondentens attityd och värderingar. Rosengren och 
Arvidsson (2001) förespråkar även de att ostrukturerade intervjuer används när 
forskare vet lite om ämnet och vill vara öppen för alla intryck. Svaren ger då 
ett stort inflytande om vad frågorna ska handla om, vilket utgår ifrån idén om 
att det är respondenten som bär på ”hemligheten”, den information som 
eftersöks. Författarna menar även att riktat öppna intervjuer ger högre validitet, 
reliabilitet och svarsfrekvens än till exempel en enkät, dels genom att frågorna 
prövas i förstudien och dels att man i intervjun kan förtydliga frågor för 
respondenten och ställa följdfrågor. Även Lantz (1993) skriver om hur den 
riktat öppna intervjun får respondenter att beskriva sin bild av den undersökta 
verkligheten. En intervju ger då data som ökar förståelsen för människors 
subjektiva erfarenheter; vilken mening och innebörd individen ger det 
undersökta fenomenet. 
 

2.6.  Sammanställning av intervjuer 
Intervjuer genomfördes under fem veckor i mars och april 2004. Tiden för att 
gå igenom intervjumallen som användes till de riktat öppna intervjuerna 
varierade mellan 45 minuter till 105 minuter. Vanligast var dock 60 minuter 
då detta var den tid som avtalats, och den genomsnittliga tid som utmätts vid 
förundersökningen. Alla intervjuer bandades utom vid ett tillfälle då 
respondenten avsade sig bandupptagning, varför anteckningar fick göras 
istället. Vid alla intervjutillfällen var författarna beredda på att en respondent 
kunde neka bandning varför mycket utrymme för anteckningar lämnats i 
intervjumallen. Dessutom frågade författarna upprepade gånger om 
respondentens svar uppfattats korrekt vid otydliga eller långa svar. Vi valde 
annars att banda intervjuer för att kunna gå tillbaka och lyssna vid ett senare 
tillfälle i syfte att säkra all relevant information, samt att kunna citera 
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respondenter. Dessutom ges en möjlighet att fokusera på intervjun och kunna 
ställa följdfrågor enligt Lantz (1993). Samtalen från banden skrevs till en 
början ut i fulltext, men författarna valde sedan att skicka sammanfattningar 
av intervjuerna för godkännande till samtliga respondenter. Sammanfattningar 
valdes framför fulltext för att underlätta läsningen för respondenterna, men 
även för att se om personens åsikter uppfattats korrekt. Citat skrevs dock ut i 
fulltext så att respondenten kunde ge sitt godkännande. Ett fåtal gjorde 
ändringar i den löpande texten för att förtydliga eller rätta till något, men 
ingen av dessa justeringar påverkade innehållet av intervjuerna i stort. Att 
texten sammanfattades beror delvis även på att intervjuerna hade en öppen 
karaktär, varför det behövs en metod för att strukturera informationen och för 
att ha ett hanterligt material. Lantz (1993) kallar denna metod för datareduktion. 
Texten sammanfattades utifrån relevanta områden efter kapitlet om revisorns 
begreppsvärld för att underlätta analysarbetet. Genom detta arbetssätt anser 
författarna att den insamlade empirin till största del har kunnat hållas fri från 
egna värderingar och tolkningar och speglar respondenternas verkliga 
uppfattning. 
 

2.7.  Generaliserbarhet 
I vår uppsats eftersträvas allmän kunskap för att kunna göra generaliseringar 
vad gäller de undersökta företagen. För att åstadkomma detta krävs en bredd 
och ett djup enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson (2001) som författarna 
genom att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder anser oss ha 
uppnått. I en kvantitativ studie kan enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson 
(2001) generaliseringar göras från urvalet om de kan ses som representativa för 
populationen. Detta är svårare i en kvalitativ studie, men teoretiska 
generaliseringar, att kunna uttala sig om hur och varför fenomen kan tänkas 
uppkomma, är möjligt då de som forskar är mer insatta i processerna som styr 
det undersökta området. Det vill säga att forskarna kan generalisera genom att 
tänka sig att beteenden som observerats i undersökningen även kan antas 
uppstå i organisationer som arbetar i liknande miljöer och under samma 
villkor. En fallstudie söker analytiska generaliseringar mer än statistiska, 
vilket ger tillfälle att utveckla teorier och dessutom att generalisera dem. Vi 
anser utifrån detta resonemang att det är möjligt att dra slutsatser som är 
applicerbara på ägarledda företag eftersom de undersökta företagen är goda 
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representanter för mindre bolag då de är en relativt homogen grupp. Även de 
undersökta revisorerna tillhör en jämförelsevis homogren yrkesgrupp och 
författarna anser därför att även kan ses som goda representanter för revisorer 
i Sverige. Ytterligare en anledning att kunna dra generella slutsatser är att det 
finns uttalade bestämmelser om god yrkessed som auktoriserade revisorer ska 
rätta sig efter, samt lagar och regler. Detta ökar troligheten att dragna 
slutsatser är applicerbara på de undersökta fenomenen. 

2.8.  Översikt av respondenter 
 
Företag Håmex Linköpings Blomberg &  NIRA 
 Hårdvaru- Rostfria AB Jonsson Dynamics AB 
 metall AB  Måleri AB  

Namn Jan Åke Magnus Agneta  Erik 
  Uppman Egnell Gunnarsdotter Påfvels 
Titel Ekonomichef Ägare Ekonomichef Ekonomichef 
Intervju Personlig Personlig Personlig Personlig 
Tid 60 minuter 45 minuter 60 minuter 60 minuter 
     
Revisor Torkel Roger Mats Carl-Gustaf 
  Frostell Thapper Brindelid Gutberg 
Revisions - Lindebergs KPMG Skarin &  Ernst & Young 
byrå   Brindelid   
Titel Auktoriserad Auktoriserad Godkänd Auktoriserad 
Intervju Personlig Personlig Personlig Telefon 
Tid 60 minuter 105 minuter 45 minuter 45 minuter 
     
Kvalitet Clas Ola Mats Lars 
  Niklasson Forsberg Brindelid de Mander 
Revisions - Lindebergs KPMG Skarin &  Deloitte 
byrå   Brindelid   
Titel Auktoriserad.  Auktoriserad Godkänd Auktoriserad 
Intervju Personlig Telefon Personlig Telefon 
Tid 60 minuter 60 minuter 45 minuter 45 minuter 

 
Tabell 1: Översikt av respondenter 
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3. REVISORNS BEGREPPSVÄRLD 
I detta kapitel presenteras lagar, regler och teorier som en revisor förhåller 
sig till i sitt dagliga arbete. 
 

3.1.  Lagar, regler och rekommendationer för revisorn 
Revision ska säkra att den ekonomiska informationen från företag är 
rättvisande och tillförlitlig varför det finns många intressegrupper, som 
sammanfattas i följande figur: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisor är en yrkesbenämning som är lagskyddad genom titlarna auktoriserad 
och godkänd revisor och kan beskrivas som en person som: 
” 

Ø är vald revisor i ett bolag, en förening eller annan 
sammanslutning. 

Ø yrkesmässigt sysslar med revisions- och redovisningsfrågor och 
närliggande uppgifter.” 

Källa: FARs Revisionsbok, 2002, s.13 

Många är beroende av den information som revisorn granskar och för att 
informationen ska vara säker och oberoende får revisorn inte vara partisk eller 

Revision 

Stat och kommun Ägare Kreditgivare 

Leverantörer Styrelse och 
företagsledning 

Anställda och 
kunder 

Figur 1: Revisionens Intressenter, FARs Revisionsbok, 2002, s.17 
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på något sätt bunden till företaget som revideras. För att säkerställa detta finns 
lagar som styr revisorns arbete, samt rekommendationer från revisorernas 
intresseorganisation FAR. Här följer en översikt av det som påverkar 
uppsatsens problemområde. 
 
Oberoende, som mer korrekt benämns opartiskhet och självständighet är 
tillsammans med tystnadsplikt grundkraven för en revisors förtroende från 
omvärlden. Läsaren av en revisionsberättelse ska känna sig säker på att inga 
andra intressen påverkat revisorn än att göra en bra revision. (FARs 
Revisionsbok, 2002) 
 
Begreppen opartiskhet och självständighet måste säkerställas ur två aspekter, 
den faktiska och den synbara. Med faktiskt oberoende menas att revisorn 
har ”förmåga att ta hänsyn till samtliga omständigheter som är av betydelse 
för granskningsuppdraget men inte ta hänsyn till några andra” 
(Prop.2000/01:146, kap 10.1) . Synbart oberoende arbete betyder att omvärlden 
inte har någon anledning att ifrågasätta revisorns förmåga till objektivitet. 
Dessa begrepp överensstämmer med International Federation of Accountants 
(IFAC) Code of Ethics for Professional Accountants begrepp independence in 
fact och independence in appearance. (Prop.2000/01:146) 
 
Förutom opartiskhet och självständighet ska revisorn vara objektiv i sina 
ställningstaganden i revisionsverksamheten. Revisorn ska även organisera sig 
så att denne säkerställer sin opartiskhet, självständighet och objektivitet. 
(Revisorslagen 20 §) Hur ska då revisorer organisera sig för att säkerställa detta? 
I förarbetet till den nya Revisorslagen finns en diskussion som framhåller att 
det viktigaste är kvalitetssäkrande åtgärder som ska göra att revisorer kommer 
att upptäcka hot mot det faktiska och synbara oberoendet (Prop.2000/01:146). 
 
Eftersom undersökningen omfattar aktiebolag behandlas vidare vad 
Aktiebolagslagen (ABL) säger om revisorn uppgifter, opartiskhet och 
självständighet. Enligt ABL 10 kapitlet 3 § består revisorns uppgifter i att 
granska klientens årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning. Vidare ska revisorn i samband med 
revisionen framställa erinringar och göra påpekanden som följer av god 
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redovisningssed till styrelsen och den verkställande direktören, enligt ABL 10 
kapitlet 6 §.  
 
I ABL behandlas revisorns jäv och här uppges olika situationer då en revisor 
inte får väljas av bolagsstämman. En revisor som inte får ha ett bolag som 
klient på grund av jäv får heller inte vara revisor i dess moderbolag. (ABL 10 
kapitlet 16 §) 
 

3.2.  Lagar, regler och rekommendationer vid revision 
Nedan följer en kort presentation om de regler och riktlinjer som ska iakttagas 
vid revision. Om ingen källa anges åsyftas FARs Revisionsbok (2002). 
 
Revision innebär att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om redovisningen 
och förvaltningen, och ska utmynna i en revisionsberättelse. Där uttalar sig 
revisorn om bokföring, årsredovisning samt om förvaltning av styrelse och 
VD. Revisionsberättelsen är således målet med revision. Revisionsberättelsen 
tillsammans med årsredovisningen är sedan det som utgör beslutsunderlag för 
bolagets intressenter. 
 
Revisionen kan delas upp i tre olika moment; förstå, granska och rapportera. 
Med förstå menas att revisorn skaffar sig goda kunskaper om företaget och 
dess verksamhet. Konkret består detta arbete i att utforma en företagsanalys 
som innehåller omdömen om risker, interna kontroller och redovisningssystem. 
Risk tillsammans med väsentlighet är de viktigaste begreppen i revision. 
Utifrån dessa begrepp bestämmer revisorn vad som ska granskas mest 
ingående och är alltså basen för den planering av arbetet som sker. FAR 
definierar väsentliga fel som:  

”Fel i årsredovisningen kan betecknas som väsentliga om de är av 
sådan omfattning eller art att de, om de varit kända för en 
omdömesgill intressent/bedömare, hade påverkat dennes 
ställningstagande.” 

Källa: FARs Revisionsbok, 2002, s. 471 
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Revisionsrisk är risken att revisorn gör ett felaktigt uttalande i 
revisionsberättelsen och den i sin tur påverkas av tre andra faktorer: 
” 

Ø Inneboenderisk; risken för att det blir fel i redovisningen eller 
brister i förvaltningen på grund av bolagets verksamhet. 

Ø Kontrollrisk; risken för att fel inte upptäcks och tas om hand av 
bolagets eget system för intern kontroll. 

Ø Upptäcktsrisk; risken för att väsentliga fel inte upptäcks vid 
revisionen. ” 

Källa: FARs Revisionsbok, 2002, s. 24ff 

En revisor måste ha god kunskap om företaget och dess verksamhet, vilket 
ofta betyder att revisorn måste vara ute hos företaget som ska revideras. Detta 
är också ett led i att revisorn måste känna ett företag och dess rutiner väl för 
att ”förvissa sig om att företagsledaren tar aktiv del i redovisning, 
medelsförvaltning och kontroller” (FARs Revisionsbok, 2002, s. 48) Detta blir 
extra viktigt i mindre företag, eftersom de oftast saknar interna kontrollsystem 
med ansvars- och arbetsfördelning. I mindre företag måste revisorn göra mer 
omfattande substansgranskning för att säkerställa att balans- och 
resultaträkningens poster och alla transaktioner är felfria. Motsatsen till 
substansgranskning är internkontrollgranskning, att kontrollera företagets 
kontrollsystem. Om kontroller i ett företag fungerar bra kan revisorn med hög 
sannolikhet förvissa sig om att redovisningen är fullständig och korrekt. 
 
Revisorer lämnar ofta rapporter till olika beslutsfattare hos revisionsklinten, 
som kan innehålla synpunkter på brister och förslag till förbättringar. Detta 
gör att en öppen kontakt mellan revisor och företagsledningen är viktig. Den 
viktigaste rapporten är revisionsberättelsen, eftersom den offentliggörs. Där 
ska framgå om årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen 
och om det finns väsentliga fel. Dessutom ska revisorn tillstyrka eller avstyrka 
i revisionsberättelsen att: 
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Ø Resultaträkning och balansräkning har fastställts. 

Ø Vinst disponerats enligt förslag i förvaltningsberättelsen. 

Ø Styrelse och VD beviljats ansvarsfrihet. 

Källa: FARs Revisionsbok, 2002, s. 62 

Revisionsberättelsen är dock inte någon garanti för att allt är rätt i företaget. 
Det är en försäkran om att revisorn genom planering och genomförande i 
rimlig grad kan uttala sig om att det inte finns några väsentliga fel.  
 

3.3.  God yrkessed 
Revisorn ska till alla tider bruka god yrkessed. Detta innebär i revisionen att 
följa god revisionssed och övergripande i arbetet följa god revisorssed. Här 
redogörs därför kort för dessa begrepp.  
 
God sed kommer enligt FAR till uttryck i yrkesetiska regelverk och praxis.  
Code of Ethics for Professional Accountants från IFAC är det ledande 
reglerverket för branschen. Även Europeiska kommissionen har även utfärdat 
rekommendationen om Revisorers oberoende i EU: Grundläggande principer. 
För att underlätta och ge vägledning i vad som är god yrkessed har FAR  
utvecklat yrkesetiska regler som grundas på IFAC och kommissionens 
regelverk. Reglerna ger inga direkta svar på frågor som kan uppstå och ska 
inte heller vara uttömmande, men kunna ge vägledning.  
 

3.4.  Kvalitetskontroll av revisionsbyråer och revisorer 
I Revisorslagen finns metoder för att säkerställa revisorns opartiskhet och 
självständighet. Nedan beskrivs dessa metoder samt redogöra för RN:s 
ansvarsåtgärder. 
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3.4.1. Analysmodellen 
1 januari 2002 trädde en ny Revisorslag i kraft. Lagen är ett tydliggörande av 
kraven på revisorns oberoende främst vid de hot som kan förekomma när en 
revisionskund även får fristående rådgivning. Oberoendefrågor behandlas i 20 
till 23 §§. Här återfinns analysmodellen, som en revisor är tvungen att 
använda innan antagande av ett uppdrag och ska underlätta upptäckten av 
eventuella hot mot oberoendet. (Grufberg och Bengtsson, 2003) 
 
I de fall där revisorn finner hot mot opartiskhet och självständighet ska denne 
avsäga sig uppdraget. I revisorslagen återfinns fem omständigheter då revisorn 
ska göra så. Dessa är: 
” 

Ø egenintressehotet: revisorn har ett eget ekonomiskt eller annat 
intresse i klienten. 

Ø självgranskningshotet: revisorn måste granska och ta ställning 
till sitt eget arbete, t.ex. ett råd som han eller hon tidigare har 
lämnat klienten. 

Ø partställningshotet: revisorn har tagit ställning för eller emot 
klienten, t.ex. i en förhandling, och därför framstår som 
kopplad till klienten. 

Ø vänskaps-/förtroendehotet: revisorn har starka personliga 
relationer till någon som ska granskas eller låter sig invaggas i 
ett okritiskt förhållningssätt till det klienten gör. 

Ø Skrämselhotet: revisorn riskerar att påverkas av en 
dominerade personlighet hos någon som ska granskas eller av 
yttre påtryckningar.” 

Källa: FARs Revisionsbok, 2002 s.86 
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I Revisorslagen finns även en generell regel som reglerar övriga situationer då 
en revisor ska avstå från ett uppdrag. Lagen lyder: ”om det föreligger något 
annat förhållande av sådan art att det kan rubba förtroendet för revisorns 
opartiskhet eller självständighet” (Revisorslagen, 21 § 2 punkten). 
 
Om en revisor anger att något av dessa hot föreligger finns likväl möjligheten 
att vidta motåtgärder. Av motåtgärderna eller genom andra omständigheter ska 
en ”kunnig och omdömesgill person med kännedom om alla relevanta 
omständigheter inte kunna se anledning att ifrågasätta revisorns opartiskhet 
eller självständighet”. (FARs Revisionsbok, 2002, s. 86)  
 
Organisatoriska åtgärder; särskilda rutiner, särskild arbetsfördelning samt 
intern eller extern kvalitetskontroll är exempel på motåtgärder som kan vidtas. 
Om ett revisionsuppdrag antas ska alla omständigheter vid prövningen av 
oberoende dokumenteras, så att vid tidpunkten rådande omständigheter kan 
bedömas även i efterhand. (FARs Revisionsbok, 2002) 
 
För att vara säker på att oberoende är säkerställt kan revisorn ansöka hos RN 
om ett förhandsbesked, om det i enskilda fall eller om det på grund av 
motåtgärder råder sådana förhållanden att uppdraget inte behöver avsägas eller 
avböjas. Ett beslut från RN i dessa frågor kan endast upphöra om det blir 
förändrade förutsättningar eller författningsändringar i denna fråga. 
(Revisorslagen, 22 §) 
 
Det finns ett undantag från 21 § i Revisorslagen 1 punkten om 
självgranskningshot vid revisionsrådgivning. Med det menas sådan rådgivning 
som följer av att revisorn hjälper klienten med råd om hur denne ska rätta till 
fel och brister som revisorn har upptäckt vid revisionen. Dock anses det ändå 
vara god sed att revisorn prövar vad ett sådant självgranskningshot kan leda 
till. (FARs Revisionsbok, 2002) 
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3.4.2. FAR 
Sedan 1997 har FAR och SRS genomfört kvalitetsprogram för sina ledamöter. 
FARs stadgar 49 § lyder: 
 

”En ledamot ska vart femte år visa att ledamoten under de gångna 
fem åren har genomgått kvalitetskontroll på det sätt som följer av 
dessa stadgar, den ordning för kvalitetskontrollen som kan 
fastställas av stämman och de tillämpningsanvisningar som kan 
utfärdas av kvalitetsnämnden.”  

Källa: FARs Samlingsvolym 2004 del 2, s.105 

Detta betyder att varje FAR-ledamot vart femte år ska kunna visa att han eller 
hon är verksam vid en byrå som genomgått kvalitetskontroll. Har 
revisionsbyrån ett internt kvalitetskontrollsystem ska FAR godkänna även 
detta. I FAR finns två typer av interna kvalitetskontroller, uppdragsanknutna 
kontroller och allmänna kontroller. Uppdragsanknutna kontroller sker då 
revisorn i det enskilda uppdraget följer vissa rutiner. Bland annat kan dessa 
rutiner bestå i att revisorn gör granskningen med stöd av checklistor och andra 
instruktioner samt att revisorn kontrollerar medarbetarnas slutsatser och i 
besvärliga frågor har en erfaren kollega att rådgöra med. Allmänna kontroller 
innebär att granska revisorernas relation till klienter, byråns administrativa 
rutiner samt fastställa att intern utbildning finns. (FARs Revisionsbok, 2002) 
 

3.4.3. Revisorsnämnden 
”Övergripande mål för RN:s verksamhet är att tillgodose 
samhällets behov av kvalificerade och oberoende externa revisorer 
och revisionsbolag samt att säkerställa att dessa bedriver 
revisionsverksamhet av hög kvalitet och uppfyller höga etiska 
krav.” 

Källa: Revisorsnämnden, 2004, Om Revisorsnämnden 

Sedan en lång tid tillbaka har lagstiftare krävt en särskild nivå på revisorns 
kvalifikationer. Denna kompetensnivå upprätthålls genom att revisorer först 
måste godkännas eller auktoriseras av RN. Enligt revisorslagen ska revisorer 
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för att bli godkända uppfylla de krav som 4 § återger, däribland avlägga 
revisorsexamen (Revisorslagen, 4 § 5 punkten). För att bli auktoriserad revisor 
måste kraven i Revisorslagen 5 § uppfyllas samt att avlägga högre 
revisorsexamen. RN gör sedan löpande kontroller av revisionsbyråernas 
ägande och styrelsesammansättning, så att kraven uppfylls. I de löpande 
kontrollerna tittar även RN på att godkända och auktoriserade revisorer 
fortfarande är verksamma och gör en kontroll över revisorns yrkesverksamhet 
och redbarhet. 
 
RN är den myndighet som sköter tillsynen av revisorer och revisionsbyråer. 
Det vill säga de utreder alla anmälningar mot enskilda revisorer och 
revisionsbyråer. RN gör även andra utredningar som en följd av egna 
kontroller eller om det framkommit information i media om att någon revisor 
eller revisionsbyrå misstänks ha åsidosatt sina skyldigheter. Dessa egna 
utredningar benämns systematisk uppsökande tillsyn (SUT). Som 
tillsynsmyndighet kan RN även vidta disciplinära åtgärder. Dessa är erinran, 
varning eller upphävande. (Revisorsnämnden, 2004) 
 

3.5.  Rådgivning i samband med revision 
Revisionsbyråer utför ofta en rad olika tjänster. Därför bör det skiljas mellan 
vilka tjänster som tillhör revision och vilka som klassificeras som rådgivning 
för att se eventuella motsättningar. I lagtext stadgas vad revisionsverksamhet 
får innefatta för tjänster, varför tjänster som faller utanför revision istället 
kallas rådgivningstjänster.  
 

3.5.1. Revisionsverksamhet 
Innan 2002 års revisorslag fanns det inte någon lagstadgad definition på vad 
revisionsverksamhet ska innefatta. Auktorisationsutredningen lämnade på 
1970-talet en definition, som har varit gällande i praxis fram tills nu. Denna 
definition uttalar att revisionsverksamhet ska förstås som revision, redovisning, 
organisation samt därmed sammanhängande rådgivning, däribland 
skattekonsultation, med tillägget att begreppet ska tolkas vidsträckt. (Prop. 
2000/01:146)  
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Idag finns i Revisorslagen 2 § 7 punkten en lagstadgad definition på begreppet 
revisionsverksamhet: 
” 

Ø verksamhet som består i sådan granskning av förvaltningen 
eller ekonomisk information som följer av författningen, 
bolagsordningen, stadgar eller avtal och som utmynnar i en 
rapport, eller någon annan handling som är avsedd att utgöra 
bedömningsunderlag även för någon annan än 
uppdragsgivaren, samt 

Ø rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid 
granskning enligt punkten ovan.” 

Källa: Revisorslagen, 2 § 7 punkten 

I proposition 2000/01:146 finns vägledning om vilken sorts rådgivning som 
avses i andra punkten. När Justitiedepartementet arbetade fram en definition 
av revisionsverksamhet utgick de från revisorers traditionella kärnverksamhet 
samt ett samhällsperspektiv. Den traditionella verksamheten består av ”olika 
slag av granskning och verksamhet som har ett nära samband med 
granskning” (Prop. 2000/01:146, kap 6.2). Samhällsperspektivet syftade till att 
innefatta revision som följer av lag eller annan författning och andra typer av 
tjänster som har anknytning till och har samma karaktär som lagstadgad 
revision (Prop. 2000/01:146). 
 
I proposition 2000/01:146 finns några exempel angivna. Bland annat bör 
revisionsrådgivning ses som en del av revisionsuppdraget och därmed 
innefattas i begreppet revisionsverksamhet. Sedan beskrivs en rad olika 
granskningsuppgifter som inte omfattas av någon lag, t.ex. revidering i en 
ideell förening och vissa andra lagstadgade tjänster, t.ex. yttranden om 
emissionsprospekt, som också bör ses som revisionsverksamhet. Det sista 
området propositionen behandlar är avtalsmässiga tilläggsuppdrag som är 
avsedd till andra än revisionsklienter, t.ex. Stockholmsbörsens noteringsavtal. 
(Prop. 2000/01:146) 
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I proposition 2000/01:146 anges även de tjänster som inte ska innefattas i 
begreppet revisionsverksamhet. Exempel på detta är rådgivning i 
redovisnings-, skatte- och organisationsfrågor. Revisorn kan likväl utföra vissa 
granskningsuppdrag som inte är avsedda till tredje man, t.ex. internrevision, 
som inte heller ses som revisionsverksamhet. Uppdrag som en revisor tar 
utanför yrkesrollen ska inte innefattas i revisionsverksamheten, så som 
styrelseuppdrag. 
 
Redovisnings-, skatte- och organisationsrådgivning brukar benämnas 
sidoverksamhet. Denna rådgivning är inte förbjuden enligt lag, men enligt 
Revisorslagen är denna verksamhet förbjuden om det på något sätt är 
förtroenderubbande för revisorns opartiskhet, självständighet eller ”på annat 
sätt är oförenlig med den ställning som följer av behörigheten att utföra 
lagstadgad revision” (Revisorslagen 25 § 2 p.). Det samma gäller för övriga 
verksamheter som revisorer kan bedriva och särskilt för de verksamheter som 
saknar ett naturligt samband till revisionen. I Revisorslagen 10 § slås fast att 
endast den verksamhet som har ett naturligt samband med revisionen får 
bedrivas i ett och samma bolag, vilket innebär att sidoverksamheten utan detta 
samband måste bedrivas i ett annat bolag. Proposition 2000/01:146 tydliggör att 
rådgivning i redovisnings- och skattefrågor som har ett naturligt samband med 
revisionen kan bedrivas i samma bolag. Denna rådgivning kallas för fristående 
rådgivning (FARs Revisionsbok, 2002).  
 
Hur vet då revisorn vad som är förtroenderubbande sidoverksamhet? Enligt 
Revisorslagen 22 § och 25 § kan revisorn även i dessa fall ansöka om ett 
förhandsbesked hos RN. När detta förhandsbesked vinner laga kraft är det 
bindande och kan endast upphöra om förutsättningarna eller författningen i 
denna fråga ändras. Revisorn ska även själv kontrollera att den fristående 
rådgivningen inte är förtroenderubbande genom analysmodellen (FARs 
Revisionsbok, 2002).  
 
Fristående rådgivning som ges till en klient som inte är revisionsklient är i 
regel alltid acceptabelt, om revisorn följer de grundläggande yrkesetiska 
reglerna. och ”alltid måste utöva sitt yrke självständigt och objektivt och visa 
sig värd det förtroende som yrket kräver”. (FARs Revisionsbok, 2002, s. 108)  



 

25 

3.5.2. Varför använda revisorn som rådgivare? 
Genom sitt uppdrag har revisorn en insyn i företaget som få utomstående har. 
Detta innebär att en revisor inte behöver mycket tid att sätta sig in i ett 
problem som klienten frågar om. Därför blir inlärningstiden kortare än om en 
utomstående part skulle anlitas. (FARs Revisionsbok, 2002)  
 
Genom rådgivning får en revisor bättre kännedom om och förståelse för 
interna kontroller och olika risker, vilket gör att revisorn kan göra revisionen 
bättre. Genom rådgivningen bidrar även revisorn till att lagar och förordningar 
följs genom att de råd revisorn ger bygger på dessa. (FARs Revisionsbok, 2002) 
 

3.6.  Förväntningsgap 
I FARs Revisionsbok (2002)  beskrivs förväntningsgap. Detta är intressant 
eftersom det påverkar uppfattningen om vad kvalitet är och därmed viktigt att 
känna till inför undersökningen. 
 
Då revision har många intressenter finns en inbyggd konflikt i revisorns roll, 
då intressenter har olika behov av revisionen. Som exempel nämner FARs 
Revisionsbok att ett förväntningsgap lätt uppstår då ”olika intressenters 
förväntningar på revisorn inte svarar mot vad revisorn faktiskt kan och får 
göra”. (FARs Revisionsbok, 2002, s.111) Ett förväntningsgap kan leda till 
missförstånd och oklarheter. Det finns olika sätt att komma till rätta med ett 
förväntningsgap. På sikt kan det lösas genom att god revisionssed innefattar 
det intressenterna efterfrågar. Det går även att minska gapet genom att 
informera om vad en revisors uppgifter består i samt genom att tydligare 
påvisa skillnaden mellan revisorns, styrelsens och VD:s ansvar. (FARs 
Revisionsbok, 2002)  

3.7.  Vad är kvalitet? 
Efter att revisionsprocessen beskrivits följer nu en diskussion om 
förutsättningar för att skapa och bedöma kvalitet. 
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Ordet kvalitet kommer enligt Nationalencyklopedin från latinets "Qua litas" 
som betyder "av vad", som senare blev den mer allmänna betydelsen 
"beskaffenhet". Stenhufvud (1998) påpekar att det kan tyckas som om det finns 
lika många definitioner av kvalitet som det finns människor som uttalar sig på 
området, men att en gemensam definition i Europa kan sägas vara att: ”det 
föreligger en överensstämmelse mellan kundens behov och förväntningar på 
ett företags tjänst och kundens erfarenhet och sammanfattade intryck av dessa 
tjänster, efter det att kunden inhandlat och konsumerat tjänsterna” (Stenhufvud, 
1998, s.16). 
 
I USA fortsätter Stenhufvud: 

”tycks man ha en något mer generös och ambitiös definition, där 
talar man i regel om att överträffa kundens förväntningar och om 
att glädja kunden (customer delight).”  

Källa: Stenhufvud, 1998, s.17 

Andra vanliga definitioner på kvalitet kan vara: 

Ø Alla sammantagna egenskaper hos en produkt (vara eller tjänst) som 
ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda 
behov. (Bergman och Klefsjö, 1995) 

Ø Förmåga hos en uppsättning inneboende egenskaper hos en produkt, 
ett system eller en process att uppfylla krav från kunder och andra 
intressenter. (Swedish Standards Institution, 2004) 

Ø Fitness for use. (Juran, 1999) 

Ø Conformance to user requirements. (Crosby, 1979) 

Ø Uppfylla eller överträffa kunders förväntningar. (Grönroos, 1996)  
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3.8.  Revision: produkt eller tjänst? 
I världen idag är det mindre vanligt med enbart producerande företag, utan 
många erbjuder istället en blandning av produkter och tjänster. Revision har 
traditionellt uppfattats som en tjänst, men finns det aspekter som tyder på att 
revision kan ses som en produkt? 
Revisorns uppgift består enligt FARs Revsisionsbok (2002) i att förstå, granska 
och rapportera. I en traditionell flödes modell blir då input det arbete som 
revisorn utför och output blir verifikationen av den granskade ekonomiska 
informationen, en revisionsberättelse. 
 
Kotler (1999) skriver om vad som är utmärkande för en produkt;  

Ø Materiell.  

Ø Kan säljas vidare. 

Ø Produktion, försäljning och konsumtion kan ske på olika platser. 

Ø Går att lagras. 

Revisionen slutar i en revisionsberättelse som är materiell och kan ägas, men 
den kan knappast säljas vidare. Det är heller inte möjligt för revisorn att 
producera revisionsberättelsen på en annan plats eller utan kontakt med det 
reviderade företaget. Detta betyder att revision svårligen kan ses som en 
produkt. Istället stämmer de kriterier som brukar karakteriserar en tjänst enligt 
Edvardsson och Gustavsson (1999)  bättre in: 

Ø Finns inte före köp och kan inte testas eller jämföras innan 
konsumtion. 

Ø Kan inte transporteras eller lagras. 

Ø Köparen är oftast en viktig del i tjänsten. 

Ø Kunden bedömer tjänsten som helhet även om det ingår olika delar.  
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Grönroos (2002) har en mer utvecklad definition av vad en tjänst är;  

Ø "En tjänst är en aktivitet …som äger rum i interaktionen mellan 
kunden och tjänsteföretagets medarbetare…De tillhandahålls som 
lösningar på kundens problem.” 

Grönroos har alltså en mer användarbaserad syn på tjänster, vilket innebär att 
kvalitet fokuserar på att lösa problem för kunden. Dessa problem kan då sägas 
ha två delar i revision. Dels att företagen behöver en oberoende granskning för 
att skapa och upprätthålla förtroendet hos intressenter och dels att revision i 
Sverige är tvingad genom lagstiftning. 
Därför anser författarna att revision torde ses som en tjänst. Dessutom består 
revisorns arbete idag av mer än revision, enligt en artikel av Imhoff i 
Accounting Horizons är rådgivning numer den största inkomstkällan för de 
internationella revisionsbolagen. 
 

3.8.1 Vad är kvalitet i tjänster? 
Stenhufvud (1998) har tagit upp fyra förutsättningar för att tjänstekvalitet ska 
kunna skapas: 

Ø Den som beställer och de som utför tjänsterna måste ha samma 
uppfattning om kundens verkliga behov och förväntningar.  

Ø Tjänsteföretaget måste kunna omvandla denna kunskap till ett 
attraktivt tjänsteutbud. 

Ø Tjänsteföretaget måste få alla i organisationen att uppträda i enlighet 
med företagets fastlagda plan.  

Ø Alla medarbetare i tjänsteföretaget måste inse och leva upp till 
företagets åtagande till kunden och skapa ett förtroende. 

Källa: Stenhufvud, 1998, s.17 

Edvardsson (1996) menar istället att kvaliteten inte ligger i tjänsten eller 
kunden specifikt, utan i relationen mellan dem. Han fortsätter att beskriva hur 
kundupplevd kvalitet uppstår ur en blandning av förväntad och upplevd tjänst. 
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Eftersom förväntningar är påverkbara menar Edvardsson vidare att företag ska 
försöka påverka kundernas förväntningar och därmed underlätta för kunden att 
bedöma kvaliteten. Detta kan göras genom att synliggöra bitar av 
tjänsteprocessen och därigenom ökas kundens förståelse för tjänsten och ger 
mer realistiska förväntningar på vilket resultat som kommer att erhållas. 
 

3.8.2 Vad är kvalitet i Revision? 
Doktorand Eklöv skriver i sin Licentiatuppsats Kvalitet i revision, immanens 
eller transcendens? (1996) att det inte finns någon gemensamt antagen 
definition på vad kvalitet inom revision är. De Angelo (1981) definierar 
kvalitet som marknadens uppskattning av sannolikheten att revisorn upptäcker 
och rapporterar en brist hos klienten. Penman (2003) anser att kvalitet i 
samband med revision beror helt på användaren. Därmed blir det en prioritet 
att få kvalitetsarbete att genomtränga hela organisationen. 
 

3.9.  Hur kan kvalitet säkras? 
Ordförande i FAR, Anders Malmeby, pekar på ständig kompetensutveckling, 
riskanalys av klienter samt tillgång till specialister som viktiga faktorer för att 
undvika misstag och för att säkra kvaliteten. Han diskuterar även hur bolagen 
satsat mer på kvalitetssäkring efter Enronaffären. (Almgren, 2003) 
 
Kvalitetssäkring innebär att förhindra att fel uppstår och dessutom försäkra sig 
om att arbetet görs rätt från början och vidare genom hela arbetsprocessen. 
Det har under senare år diskuterats om olika sätt att uppnå kvalitetssäkring. 
Författarna har valt att diskutera de processer som är mest använda i Sverige; 
TQM och standardisering.  
 

3.9.1. TQM 
TQM, total quality management, har en bred syn på kvalitet. Modellen är 
komplicerad och kan inte enkelt förklaras, men författarna gör här ett försök 
att ge en kortfattad översikt. 
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I TQM fokuseras enligt Thomsen (1996) det på tre styrande områden; 

Ø Kundfokusering.  

Ø Ständiga förbättringar av produkter och tjänster. 

Ø Att hela organisationen är delaktig.  

Klevsjö (1995) beskriver istället TQM ur fem utgångspunkter; kundfokus, 
delaktighet/teamwork, ständiga förbättringar, processtänkande och 
faktabaserat agerande. Klevsjö ger TQM översättningen ”offensiv 
kvalitetsutveckling” 
 
TQM fokuserar alltså på företagets kunder eftersom de ses som anledningen 
till att företaget existerar. Det är mycket viktigt att detta synsätt genomsyrar 
hela organisationen så att alla anställda förstår betydelsen av kvalit etsarbetet. 
Kunden måste bli tillfredsställd och helst ska dennes förväntningar överträffas. 
I TQM ska enligt Thomsen (1996) företaget dessutom använda den kunskap 
om vad som skapade kundens belåtenhet för att kunna fortsätta med att göra 
sina kunder nöjda. Därmed ska företagets överlevnad säkras i längden. 
Optimalt bör företaget söka kunskap även om de kunder som avbryter köp, 
eller de som väljer att inte vara kunder alls för att se vad som skapar kvalitet. 
Grunden är alltså att samla data för lärande och en ständig återkoppling för att 
skapa kunskap om kvalitet. 
 
Enligt Edvardsson och Gustavsson (1999) är TQM utbrett i Sverige, bland 
annat beroende på att de företag som lyckas med TQM får mycket 
uppmärksamhet och fungerar som goda exempel i media. En annan orsak 
menar författarna är att det funnits en dålig förståelse och/eller missförstånd 
kring ISO certifiering. Även det faktum att TQM fokuserar på människor i 
organisationen och deras beteende, vilket blivit allt mer i blickpunkten under 
senare år har gjort TQM till ett framgångsrikt koncept. 
TQM har utvecklat en mängd tekniker för att söka åskådliggöra hur kvalitet 
ska mätas och vad kvalitet består i, men Stenhufvud (1998) framhåller att det i 
slutändan är den enskilde kunden som bedömer vad som är kvalitet och om 
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denne upplevt sig erhålla det. Han menar att det inte finns ingen objektiv ”de 
facto” kvalitet för tjänster.  
 
Kritik har framförts mot TQM och enligt Edvardsson och Gustavsson (1999)  
kan det bero på att företag inte arbetar med TQM på rätt sätt. Bland annat 
genom att: 

Ø En del företag hoppar bara på en trend och arbetar inte igenom 
konceptet. 

Ø Ledningen är inte engagerad.  

Ø Oftast enklare att fokusera på verktyg än mjuka värderingar. 

Ø Kostar ibland mer än det smakar. 

Ø Kvalitetsarbete kan inte bedrivas i tidsbegränsade projekt. 

3.9.2. Standardisering 
Europeiska gemenskapernas kommission skriver i dokumentet Forskning och 
Standardisering från 1998 hur standarder ska användas som ett 
kvalitetsfrämjande verktyg och innehar en strategisk plats för att gynna hållbar 
utveckling, konkurrens och kompatibilitet mellan produkter och tjänster. 
Dessutom framhålls hur kvalitetsarbete är ett strategiskt instrument framför 
alla andra och hur det därför blivit en avgörande faktor för företagens 
konkurrenskraft. Det beskrivs vidare hur kvalitet ska vara en garant för 
konkurrens inom de tjänstesektorer som har nära samband med de europeiska 
medborgarnas hälsa, säkerhet och miljö. EU anser alltså att standarder är ett 
bra sätt att säkra kvalitet, både i produkter, tjänster och forskning. 
Enligt en undersökning av Manson med flera som redovisas i Accounting, 
Auditing & Accountability Journal kan standardisering av revisionsarbete 
används som kvalitetssäkring. Dessutom skapas ett mervärde genom 
marknadsföring, både internt och externt. Forskning visar även att 
standardisering i revision ger fördelar för ledningens övervakning och styrning, 
samtidigt som den skapar en plattare och mer informell organisationsstruktur. 
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Det vanligaste sättet att standardisera tillverkningsprocesser av produkter i 
Sverige idag är genom ISO certifiering.  
 
ISO, International Organization for Standardization startade 1979 en kommitté 
som gavs uppgiften att ta fram ett antal kvalitetsstandarder. 1987 framlades så 
resultatet fram i tre standarder; ISO 9001, ISO 9002 och ISO 9003. Dessa 
standarder är uppbyggda som checklistor som visar hur bolag via system och 
rutiner kan säkerställa att inga fel ska kunna uppstå samt att mål, processer 
och resultat ska kunna verifieras. ISO har vissa likheter med TQM, bland 
annat betonas processynen i bägge. I ISO 9001 ska till exempel de processer 
som anses vara mest kvalitetspåverkande prioriteras och utsättas för ständiga 
förbättringar.  
 
För att bli certifierad enligt ISO kan antingen interna revisorer kontrollera att 
företagets säkringssystem fungerar, eller så sker en utvärdering mot kund. Ett 
tredje sätt är att anlita ett utomstående certifieringsorgan, som till exempel 
Den norske Veritas. I Sverige får idag 700 företag årligen någon form av ISO-
9000 per år och totalt är cirka 4800 företag certifierade. (Swedish Standards 
Institution, 2004) 
 

3.10. Två aspekter av kvalitet i revision 
Grönroos (1996) skriver om hur det finns inre och yttre kvalitet inom ett 
företag och dess produkter eller tjänster. Inre kvalitet som Grönroos avser kan 
beskrivas som förmågan att på ett optimalt vis nyttja de resurser som finns i 
verksamheten. För en revisionsfirma skulle detta innebära att utbilda 
personalen för att ha rätt kompetens, både inom de lagar och regler som gäller 
för revision, och dessutom utbilda personalen så att de kan klara 
kvalitetskontrollen. Om den inre kvaliteten försummas kan kostnader uppstå 
till exempel i det fallet viss personal får mer utbildning än de behöver, medan 
andra får mindre än de skulle behöva. 
 
Den yttre kvaliteten är enligt Grönroos (1996) förmågan för ett företag att 
kunna erbjuda vad kunder efterfrågar. Hos revisionsbolag uppstår då en 
speciell situation eftersom revision är lagstadgad och därför inte följer vanliga 
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modeller för tillgång och efterfrågan. De konkurrerar dessutom med andra 
revisionsbolag som erbjuder exakt samma tjänst. Det som skiljer de olika 
bolagen åt då blir nära kopplat till vilka tjänster som kan erbjudas förutom 
revision, samt det samlade intrycket, ”imagen”, och det rykte som arbetats upp.  
 

3.11. Varför bör revisionsbolag arbeta med kvalitet? 
Zeithaml (1990) beskriver hur företag som har skapat kvalitet i tjänster för sina 
kunder får nöjda kunder som kommer att använda samma firma igen och 
dessutom berätta för andra hur nöjda de blivit. Zeithaml fortsätter att berätta 
hur felkostnader på grund av bristande kvalitet i tjänster äter upp företagens 
vinst, medan de företag som arbetar aktivt med kvalitet har samma kostnader 
som sina konkurrenter trots att de investerar mer pengar i kvalitet. Detta beror 
enligt PIMS konceptet på att ökade marknadsandelar driver ned kostnader, att 
företags lönsamhet är en funktion av kvalitet och marknadsandel. (Zeithaml, 
1990) Därför är det extra viktigt för revisionsbolag och andra branscher som 
opererar under i en hård priskonkurrens att aktivt arbeta med kvalitet.
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4. FYRA CASE OM REVISORNS 
ARBETE 

I detta kapitel presenteras de fyra Caseföretagen, deras revisorer och de 
kvalitetsansvariga som intervjuats.  
 

4.1. Case Håmex Hårdmetallverktyg AB  

4.1.1. Företagspresentation av Håmex Hårdmetallverktyg AB (Håmex) 
Håmex grundades 1964 i Göteborg, men flyttade under 70-talet till Linköping. 
Under 80-talet såldes företaget till MG instrument, och blev 2001 helägt 
dotterbolag till LPG Telecom Group. Antalet anställda är 50, med VD Lars 
Hurtig. Omsättning 2002 var 48,8 Mkr. Den huvudsakliga verksamheten 
består av tillverkning av verktyg i hårdmetall, och ca 60 % av omsättningen 
exporteras, framför allt till Europa och USA. Företaget är certifierat enligt ISO 
9001. (För mer information se www.hamex.se) 
 
Vi har intervjuat Jan Åke Uppman (Uppman) som är ekonomiansvarig på 
Håmex, vilket innefattar bland annat bokslut och personalfrågor. Han har 
arbetat på Håmex sedan 1986. Intervju genomfördes i Håmex lokaler i 
Linköping 14.00- 15.00 2004-03-30. 
 

4.1.2. Intervju med Jan Åke Uppman, Håmex 
Håmex anlitar sedan maj 2003 Lindebergs Grant Thornton (Lindebergs) i 
Stockholm eftersom moderbolaget anlitar dem. Revisorn i Stockholm anlitar i 
sin tur en revisor på Lindebergs i Linköping för att sköta det löpande arbetet. 
Innan Lindebergs har Håmex anlitat Deloitte och Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers, men bytte revisionsbyrå efter att ägarstrukturen 
förändrades. Uppman anger att Håmex är ett förhållandevis lätt bolag med så 
enkla uppgifter att de inte kräver så mycket av en revisor, varför alla större 
revisionsbyråer skulle kunna anlitas. Han anser dock inte att det är bra att byta 
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revisor då det är så stora inkörningskostnader för företagen, även om det finns 
risk att revisorer blir hemmablinda om de har uppdraget för länge. 
 
På små företag som Håmex vill man ha revisorn som bollplank, att använda 
till finansierings- och strategifrågor eller vad det nu kan vara säger Uppman. 
Dels på grund av brist på kompetens, men även om man bara vill stämma av. 
Kontakt med revisorn sker huvudsakligen i samband med bokslutet och vid 
enstaka tillfällen under året. Revisorn ska kunna skatteplanering och 
skattekonsekvenser, kunna göra vinstdispositioner om det blir något överskott. 
Revisorn ska också kunna bistå vid årsredovisningstillfället och 
deklarationstillfället. Det är svårt att veta själv om de olika sätt som finns att 
avsluta ett år, menar Uppman. 
 
Viktigt är även samarbetet, revisorns engagemang, samt sekretess. 
Personkemin och att revisor känner för företaget uppskattar Håmex, men det 
som kan brista är engagemanget då revisorn har så många uppdrag att tiden 
inte räcker till. Uppman önskar även mer affärsmässighet, att revisorn ser nya 
expansionsmöjligheter för företaget och använder sina kontakter till hjälp för 
kunderna. 
 
Kvalitet i revisionen anser Uppman innebär professionella jobb; att så optimalt 
som möjligt, avsluta ett år ekonomiskt, samt att utnyttja de möjligheter som 
finns till avsättningar. Kvalitet är även att de inte missar några väsentliga 
saker, att arbeta standardiserat är olyckligt, utan det krävs anpassning. 
Revisorn måste se vad som är bäst för företaget tillägger Uppman och säger 
att ”skatt… det är mycket det som det handlar om”. Kvalitet för en revisor tror 
Uppman är främst ordning och reda. Han tror även revisorer uppskattar 
engagemang från kunderna, men att ägarna i små företag är inte så 
intresserade på grund av dåliga kunskaper om ekonomi och redovisning. 
Uppman har inte märkt att revisorer arbetar aktivt med kvalitet. 
 
Revisorns oberoende anser Uppman är att denne inte ska vara i ett sådant 
förhållande att han gynnas på något sätt. Revisorn ska inte ha några fördelar 
förutom sitt arvode. Revisorn ska inte heller vara med att fatta beslut som 
gynnar honom själv. Uppman menar däremot att det är lättare att få 
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information om ett företag om de har en bra kontakt med sin revisor. Revisorn 
ska inte vara en anonym person i randig kostym, utan istället arbeta för att 
kunderna inte ska uppleva det som att revisorn snokar och granskar och ska 
avslöja. Då har revisorn förlorat och får inget förtroende. Revisorn ska alltså 
vara en i gänget och känna gemenskap, eftersom det är med nära kontakt som 
företag har nytta av revisorn och kan få många idéer och uppslag.  
 
Att revisorn både är granskare och rådgivare är revisorernas stora problem 
enligt Uppman. De kan säga att så här ser lagen ut men och så här är 
möjligheterna. De säger alltid vad som står i lagen, men kan tillägga att det 
alltid är upp till er. Uppman har aldrig varit med om att revisorn uppmanat till 
något olagligt, utan att de alltid säger hur det ska vara, men att en revisor 
aldrig kan tvinga företagen att följa deras ord. Gör företagen sedan något som 
inte revisorn tycker är okej -visst det går om man inte blir upptäckt, säger 
Uppman.  
 
Om rådgivning skulle förbjudas i Sverige tror Uppman att det skulle lösas på 
andra sätt och företagen får den rådgivning de vill ha i alla fall. Om inte 
revisorer får ge råd kommer det dyka upp en annan organisation, eller struktur, 
som fyller behovet. Uppman skulle skaffa en annan rådgivare och ha kvar 
revisorn då det många gånger är juridiska spörsmål som kommer in, vilket en 
jurist är bättre på. Att förbjuda rådgivningen är en svår fråga, men Uppman 
tycker att det fungerar bra i dagsläget med revisorn som rådgivare. 
 
Uppman tror att företag anlitar revisorer på grund av alla krångliga regler och 
att de inte skulle behövas annars. Uppman anser att det i dagsläget är alldeles 
för mycket regler och lagar, men att han inte kan se någon annan lösning än att 
just lagstifta. Han ser dock inget behov att skärpa lagstiftningen, men att bättre 
moral vore önskvärt.  
 
Uppman uppger att han tror på talesättet att om man fostrar den lille blir det en 
bra stor, översatt till ekonomispråk ska man se till de små bolagen och ge dem 
bra förutsättningar att bli bra stora företag. Han tror inte det vore bra att ha 
olika lagstiftning för stora och små bolag, och i vart fall inte minska på 
reglerna till de små, som att slopa revisionsplikten.  
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Den ekonomiska informationen som revisionen ger skickas till finansiella 
institut och banker, samt leasingbolag, annars är det sällan den efterfrågas. 
Uppman menar att informationen inte är så viktig då bolaget inte är publikt. 
Internt används inte information från revisionen då det enligt Uppman är 
historisk information. När revisionen är färdig jobbar Håmex redan med nästa 
årsbudget.  
 
Uppman berättar att rollen som revisor som han ser det förändrats från 
detaljgranskning till mer av konsekvensbedömning, hur företagen jobbar, 
lönsamhet, vilket är det som gör den nya revisorsrollen bättre. Uppman tror 
även att revisorns roll kommer att fortsätta förändras, även om debet och 
kredit hängt med ett bra tag. Han tror även att rådgivning är det som är 
framtiden och att det inte är denna som skapar problem, utan snarare att ett 
stopp av rådgivning vore förödande. Det är närheten till revisorn som är viktig, 
att man är på ”speaking terms” och kan ställa frågor utan att känna sig dum. 
Helst ska även revisorn ställa frågor, ringa och kolla, tips, ja helt enkelt visa 
intresse. När närhet fungerar känns det bra, säger Uppman. 
 

4.1.3. Företagspresentation Lindebergs 
Lindebergs grundades 1950 av Börje Lindberg och är ett revisions- och 
konsultföretag inriktat mot ägarledda företag. Lindebergs ingår i nätverket 
Grant Thornton som har sammanlagt 21 500 medarbetare i 110 länder. 
Lindebergs i Sverige har 600 anställda på 34 kontor. Omsättning 2002 var 
477,53 Mkr. VD är Peter Bodin. (För mer information se www.lindebergs.se) 
 
Vi har intervjuat Torkel Frostell (Frostell), auktoriserad revisor sedan 25 år 
efter examen från Handelshögskolan i Stockholm. Han arbetar sedan 1996 på 
Lindebergs och är vald revisor i Håmex. Intervju genomfördes på Frostells 
kontor i Stockholm 10.30- 11.30 2004-04-23. 
 

4.1.4. Intervju med Torkel Frostell, Lindebergs 
Lindebergs är inriktade mot ägarledda företag och kunderna efterfrågar, 
förutom själva revisionen, främst rådgivning inom skatt enligt Frostell. 
Noterade företag efterfrågar istället mer inom området redovisning, till 
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exempel tolkningar av nya rekommendationer från Redovisningsrådet. Frostell 
menar att standardisering inom EU har ett bra syfte men det blir onödigt 
komplicerat med alla nya regler, speciellt för mindre bolag. 
 
Kvalitet i revision anser Frostell vara den omfattning en revisor med säkerhet 
kan yttra sig i en ren revisionsberättelse, att årsredovisningen speglar 
verkligheten korrekt. Det som kan påverka kvaliteten är därför tiden som läggs 
ned på revisionen samt revisorns egenskaper. Frostell ser ett hot i att 
konkurrensen inom revisionsbranschen pressar priserna och därmed den tid 
som kan läggas ned från revisorn. Egenskaper som är viktiga för revisorer är 
att de ska vara kunniga, noggranna och naturligtvis sociala för att fungera bra 
hos kunder. Kvalitet hos revisorer menar Frostell säkerställs genom att de som 
anställs har en bra utbildning, samt att det finns obligatoriska utbildningar 
inom företaget. Även revisorsproven säkrar kvalitet anser Frostell.  
Att mäta kvalitet är svårt enligt Frostell, då det inte finns några bra instrument. 
På Lindebergs används interna kontrollsystem tillsammans med FARs externa 
granskning. Inga revisorer kan dock vara helt säkra på att det som står i 
årsredovisningen är helt korrekt. ”Vår bransch handlar bara om kvalitet.” 
Dessutom kan felaktiga råd angående exempelvis skatt bli dyrt. 
 
Frostell anser att det är viktigt för en revisor att vara nära företaget, och förstår 
inte varför kund och revisor inte ska kunna spela golf eller segla tillsammans. 
Han menar att det finns en självreglering i skadeståndsskyldigheten som 
stoppar revisorer från att någonsin skriva en ren revisionsberättelse om de inte 
kan stå för det, ”det är en ren självbevarelsedrift”. Frostell har själv lämnat 
oren revisionsberättelse till företag där han varit nära vän med ägare. Han 
menar alltså att sanktioner borgar för en bra kvalitet, medan ett regelverk utan 
sanktioner inte kommer att fungera. 
 
När det gäller förhållandet mellan oberoende och rådgivning vid revision 
uppger Frostell att han aldrig under sin karriär upplevt en konflikt, och 
speciellt inte i små bolag. De skulle inte klara sig utan revisorn, som ofta står 
för deras samlade kunskaper inom ekonomi och juridik. Om Lindebergs 
reviderar egna råd, som kan förekomma till exempel vid skatterådgivning, ser 
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Frostell ingen konflikt. Syftet är ju endast att företaget ska betala minsta 
möjliga skatt.  
Orsaken till att oberoendet inte hotas är enligt Frostell att de råd en revisor ger 
är mer som en upplysning om vilka alternativ som ges, medan företagen sedan 
väljer själva bland alternativen. ”Det är inte som en börsmäklare som råder 
en kund att köpa en viss aktie för att den kommer att gå upp.”  
 
Om rådgivning förbjuds i Sverige tror Frostell att det skulle leda till en kraftig 
fördyrning då företagen måste köpa rådgivning från ett annat företag, som 
måste använda många timmar till att sätta sig in i företagets ekonomi. Det 
skulle dessutom göra revisionsbranschen till en krisbransch, fortsätter 
Frostell. ”Det vore korkat att förbjuda rådgivning.” De som kan företagen 
och reglerna bäst är också de bästa att ge råd, vilka Frostell menar är 
företagens revisorer. ”Oerhört ineffektivt att förbjuda rådgivning”  
 
Staten är de små företagens värsta fiende anser Frostell, och revisorerna 
fungerar som skydd mot staten som ”vill klämma ur den sista blodsdroppen ur 
företagen”. I det fall som revisionsplikten slopas för mindre företag tror 
Frostell att 99.9 % slutar att köpa revision. Frostell anser att revisionen gör 
nytta även i de minsta bolagen, och att en slopad revisionsplikt skulle leda till 
en allvarlig försämring, speciellt för kreditinstitut.  
 
Frostell tycker att analysmodellen fungerar i och med att revisorn tvingas att 
tänka igenom om det finns några hot, men att den inte gör någon avgörande 
skillnad. Den sätter press på revisorn då han kommer att råka illa ut om han 
ljuger. Det kommer alltid att finnas rötägg, som Frostell uttrycker det, men 
lagarna är till för att upptäcka dessa.  
 
De stora bolagen vill gärna visa en fin fasad, och ofta genom att frisera 
balansräkningen, menar Frostell. Revisorn håller genom att granska 
räkenskaperna i revisionen mot detta beteende, förklarar vad som är tillåtet 
eller ej, varför det skulle bli en försämrad standard om inte revision 
genomfördes. Detta gäller främst i de större bolagen, men alla företag kan ha 
ett intresse av att visa upp bra siffror, varför man inte ska skilja på lagstiftning 
mellan mindre och större bolag i större utsträckning än dagens lagstiftning. 
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Däremot skiljer sig bruket av revisorns tjänster bland stora och små företag, 
där små är intresserade av att betala så lite skatt som möjligt, medan större kan 
tänka sig att ta en högre skattekostnad för att få en bra balansräkning.  
 
På frågan om hur den ekonomiska informationen kan säkras svarar Frostell att 
det aldrig går att få 100 % säkerhet genom revision, men att detta knappast är 
ett argument för att slopa revisionsplikten. 
 
En hårdare press har satts på revisorer i och med de skadeståndsprocesser som 
sprider sig till Europa från rättegångar i USA. Tidigare har Sverige levt lite i 
en skyddad värld. FAR har varit professionella och hela tiden jobbat 
framåtblickande och med preventiva åtgärder. Om revisorsyrket tror Frostell 
att hot om sanktioner och skadeståndskrav är det säkraste sättet att uppnå 
kvalitet i revisionen Reglerna kommer att vara mer komplexa och ha mer 
karaktär av lagstiftning, varför revisorns arbete blir mer och mer likt juristers; 
att tolka svåra texter. 
 

4.1.5. Kvalitetskontroll på Lindebergs– Intervju med Clas Niklasson 
(Niklasson) 

Niklasson är auktoriserad revisor och sedan år 2000 kontorschef på 
Lindebergs Grand Thornton i Linköping. Intervju genomfördes i Lindebergs 
lokaler i Linköping 11.00-12.00 2004-04-02. 
 
Då Lindebergs hjälper sina kunder med en bred kompetens blir 
kvalitetssäkringssystemet mycket komplext berättar Niklasson. Förenklat 
fungerar det så att de tjänster som utförs kontrolleras internt av en person som 
är fristående från uppdraget men som är expert på det specifika området. 
Denna kontroll sker på de flesta av de arbeten som utförs. Lindebergs 
revisorer står även under kvalitetskontroll från FAR, som godkänt Lindebergs 
interna kontrollsystem. Varje revisor i Lindebergs granskas ungefär vartannat 
år av en grupp revisorer från Lindebergs. Det som granskas är genomförandet 
av revisionen, dokumentationen, samt olika jävsfrågor och vissa frågor ur 
kundperspektiv. Vidareutbildning av Lindebergs revisorer sker också som ett 
led i kvalitetssäkringen och alla revisorer har i snitt 40 timmar utbildning per 
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år, inklusive de obligatoriska utbildningar som ska följer vid förändrade regler, 
som till exempel vid införandet av IAS reglerna. Dessutom genomförs möten 
mellan olika Lindebergskontor där kvalitetsfrågor diskuteras, så som hur 
arbetet ska bedrivas och hur kontoren kan utvecklas. Vid dessa möten närvarar 
även VD och företagsledning. Om det sker någon förändring i regelverket för 
redovisning eller revision har Lindebergs ett centralt system som uppdaterar 
alla kvalitetssystem och rutiner på kontoren runt om i landet. Datorsystemet är 
även utformat så att det inte går att installera något annat program i syfte att 
alla ska ha enhetliga verktyg så att inget fel ska begås på grund av för gamla 
eller felaktiga program.  
 
När det gäller kvalitetssäkring i kombiuppdrag, uppdrag med både rådgivning 
och revision, använder Lindebergs dels de interna kontroller som beskrivits 
ovan, samt att de använder sig av analysmodellen och andra liknande 
blanketter för dokumentation. Att säkra arbetet mot fel är även en ekonomisk 
fråga för Lindebergs anser Niklasson, då försäkringen enbart täcker revision 
och revisionsnära rådgivning. Så några ”hemsnickrade” lösningar har inte 
Lindebergs råd med. Vad gäller hot mot oberoende vid rådgivning finns inga 
centralt fastställda beloppsgränser för hur stor del rådgivningen får utgöra i ett 
uppdrag i förhållande till revisionen utan det är upp till revisorns omdöme. 
Analysmodellen används då för att utvärdera risken och sedan finns även den 
interna granskningen som kontroll. Reprimander utdelas om en revisor i 
efterhand bedöms gått över gränsen för oberoende. 
 
Lindebergs har olika datorsystem för små och stora företag. De kriterier som 
bestämmer om ett företag ska klassas som stort är: över tvåhundra anställda, 
börsnotering samt om uppdraget är inrefererat, det vill säga tilldelat från 
Grand Thornton International, så som när utländska bolag har dotterbolag i 
Sverige. Systemet heter GT Explorer och kommer ursprungligen från England, 
men har justerats efter svenska förhållanden. I mindre bolag används Hogia  
Audit där granskningen sker på transaktionsnivå. 
 
Lindebergs utvecklar sitt system utifrån FARs krav på de byråer som är 
anslutna till föreningen. ”Vi på Lindebergs anpassar oss till de rutiner som 
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FAR utvecklat, men sedan ligger vi inte i framkanten, eller överjobbar saker 
då kraven oftast ändras relativt ofta.”  
 
Niklasson anser att kvalitet innebär att revisionen är korrekt, effektiv och 
framåtriktande. Klienten vill att den färdiga revisionsprodukten uppfyller alla 
krav så det inte kommer några problem i efterhand. Även att arbetet sker 
effektivt är viktigt, då det är en kostnadsfråga för klienten. Just den 
framåtriktade revisionen anser Niklasson skapar mervärde för kunder. Kunder 
märker att Lindebergs arbetar med kvalitet till exempel genom att det inte 
finns några fel i revisionen fortsätter Niklasson. 
 
Lindebergs uppmanar sina revisorer att bli personligt engagerade i företagen 
så att revisorn lär sig företaget och har en god kommunikation, vilket även är 
viktigt för den slutgiltiga revisionen. Detta anser Niklasson att Lindebergs är 
särskilt bra på då de jobbar mot mindre företag, men att det alltid finns 
utrymme att förbättra. Även att revisorer anstränger sig för att närma sig 
verkligheten menar Niklasson är viktigt. 
Eventuella förväntningsgap från kunder beror på hur den enskilde revisorn 
jobbar. En del revisorer är mycket konsultativa och där finns oftast inget 
förväntningsgap säger Niklasson, med tillägget att dessa revisorer oftast har de 
nöjdaste kunderna. I dessa relationer vet alla sina roller och klienten vet vad 
en revisor kan användas till. ”Ett stort förväntningsgap finns istället hos de 
revisorer som bara utför revision.” Sedan finns det kunder som inte vet vad 
Lindebergs kan erbjuda varför det naturligtvis lättare uppstår förväntningsgap. 
 
Att förbjuda rådgivning skulle drabba småföretag bland annat då det skulle 
vara fördyrande, krångligare, och inte medföra någon förbättring. Mindre 
företag behöver en revisor som kan hjälpa till som bollplank i alla ekonomiska 
frågor. Idag när revisorer ger rådgivning finns ingen större risk för väsentliga 
fel anser Clas Niklasson. ”Och egentligen måste det ju vara just vad som 
orsakar fel som styr vad som är tillåtet”. 
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4.1.6. Sammanfattning Case Håmex Hårdmetallverktyg AB 
Håmex tycker att en bra revisor ska vara ett engagerat bollplank, kunna 
erbjuda sekretess samt arbeta affärsmässigt. Personkemi samt att revisorn 
känner för företaget är viktigt. Håmex menar att revisorn ska vara en i gänget 
och revisorn på Lindebergs tycker även han att man ska kunna segla och spela 
golf med kunder. 
Kvalitet i revisionen är för Håmex att avsluta året på bästa sätt, medan kvalitet 
för en revisor enligt Håmex är ordning och reda. Revisor på Lindebergs svarar 
att kvalitet är när revisorn med säkerhet kan yttra sig i en ren 
revisionsberättelse. Kvalitetsansvarig på Lindebergs säger att kvalitet är att 
revisionen är korrekt, effektiv och framåtriktad samt att det inte förekommer 
fel. Han tror att kvalitet för kunder är samma sak. Håmex har inte märkt att 
revisorn arbetar aktivt med kvalitet, medan Lindebergs revisorn menar att 
kunder märker kvalitet genom att personalen på Lindebergs har rätt utbildning. 
Kvalitetsansvarig säger att kunder märker kvalitet genom att det inte 
förekommer några fel.  
Revisorns oberoende för Håmex är att revisorn inte gynnas förutom arvodet, 
men det påpekas att revisorn aldrig tagit upp ämnet till diskussion. Revisorn 
på Lindebergs säger att oberoende inte är något problem. Kvalitetsansvarig 
menar att analysmodellen används för att granska hot mot oberoende samt att 
reprimander utgår om någon bedömts gått över gränsen för oberoende. Håmex 
ser inte problem långsiktigt med att förbjuda revisorn att ge rådgivning, medan 
revisorn på Lindebergs menar att det skulle innebära fördyrning, och det 
vore ”korkat” att de som kan företaget bäst inte får ge råd. Kvalitetsansvarig är 
här överens och säger att det skulle vara fördyrande, krångligare, och inte 
medföra någon förbättring. Håmex anser att det finns för mycket regler men 
att dessa behövs. Han tycker inte heller att det ska vara olika regler för stora 
och små bolag. Revisorn på Lindebergs menar att sanktioner är det som 
fungerar mer än reglerna i sig, medan kvalitetsansvarig menar att vad som är 
fel som borde styra vad som är tillåtet.  
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4.2.  Case Linköpings Rostfria AB  

4.2.1. Företagspresentation Linköpings Rostfria AB (LR) 
LR köptes 1988 av nuvarande huvudägare Magnus Egnell och har 26 anställda. 
Delägare är VD Hilding Karlsson. Företaget har två huvudinriktningar, 
legotillverkning och de egna produkterna, så som bord, kranar, kärl och lyftar 
i rostfritt stål. Omsättning 2002 var 22,1 Mkr. Revisor i bolaget är Roger 
Thapper (Thapper) från KPMG Motala. Intervju genomförs med huvudägare 
Magnus Egnell (Egnell) i Linköpings Rostfrias lokaler i Linköping 13.00 - 
13.45 2004-03-23. 
 

4.2.2. Intervju med Magnus Egnell, LR 
LR anlitar Thapper och KPMG på grund av att Egnells bror tidigare anlitat 
dem. Thapper utför revision, samt hjälper till vid förvärv av företag, 
privatrådgivning och är enligt Egnell med på det mesta när det gäller 
värdering. Även skatterådgivning förekommer. Revisorn anlitas till detta för 
att han är expert och har resurser via KPMG att koppla in rätt folk. Revisorn 
konsulteras även för att kontrollera att avtal skrivs korrekt. 
 
Revisorn har stort inflytande och enligt Egnell ”sitter han med” på det mesta. 
Kontakten med revisorn sker en gång per månad i genomsnitt, men när det till 
exempel sker förvärv blir det oftare. En bra revisor ska företrädda företaget 
och gå på gränsen enligt Egnell. Inte för mycket över gränsen, utan han ska 
vara på den säkra sidan, men en revisor måste ta lite chanser, fortsätter Egnell. 
Vidare tror han att mindre företag väljer en rikstäckande revisionsbyrå som 
KPMG beror på att mindre företag vill ha den bredd av kompetens som finns i 
stora revisionsbyråer. De vill ha tillgång till hela nätverket i en stor 
organisation. 
 
En bra revisor kännetecknas enligt Egnell av att han kan erbjuda alla de 
tjänster som företagen inte själva har kompetens till, så som exempelvis 
skatterådgivning. Egnell framför en önskan om att revisorer ska bli mer 
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drivande, som till exempel att tipsa om uppköp och då använda sig av de 
kunskaper som erhålls genom att arbeta med många företag i olika branscher.  
 
Kvalitet i revisionen innebär för Egnell att revisorn inger förtroende gentemot 
Skatteverket. Han anger vidare att det är därför LR valt KPMG och Thapper 
som revisor, just för att han är känd och respekterad hos myndigheten. På så 
sätt menar Egnell att LR undviker ”en massa onödiga frågor och en massa 
onödigt arbete”. Vad kvalitet är för en revisor uppfattar Egnell som att 
kunderna ska uppfatta revisorn som en god rådgivare, och att företagen gör de 
saker revisorn efterfrågar i tid. LR har dock inte märkt på något vis att 
revisorn arbetar med kvalitet, och han tror inte att de är certifierade på samma 
sätt som LR. Här tror Egnell att tillverkande företag ligger före 
revisionsbyråerna, men att en anledning till att de inte är certifieras kan vara 
att de istället auktoriseras på individnivå. 
 
En synpunkt LR framfört till revisorn är att de är slarviga när de fakturerar, 
det finns ingen specificering på vad beloppen på fakturan speglar. Egnell 
upplever det som att ”revisorer ibland lever i sin egen lilla värld”. Den kritik 
som framförts har inte fått något gehör. Detta är en klar brist hos revisorerna, 
det behövs mer tydlighet. 
 
Egnell framhåller att en nära kontakt med revisorn är viktig för LR, och att 
han och revisorn brukar gå på Hockey och ”snacka skit”. Han tycker inte att 
en revisor ska fungera som en anonym granskare, då den typen av revisor har 
svårare att få reda på sanningen, enligt Egnell. ”Det är ett större hot mot 
oberoendet att det kommer in någon och bara tittar på siffrorna men inte vet 
vad som ligger bakom dem” 
 
Egnell upplever inte att revisorn diskuterar risken för oberoende, men att 
revisorn kan säga saker som ”det där vet jag inte” och ”det där vill inte jag 
höra”, men det är ju mer som ett skämt. Men är det något jag inte får berätta 
så gör jag ju inte det naturligtvis säger Egnell, med tillägget att sådant inte 
förekommer på LR; ”det går ju inte att driva ett bolag om man är olaglig”. 
Att förbjuda rådgivning anser Egnell ohållbart. Han tror inte att det bara kan 
vara fokus på siffror, utan att sammanhanget som de siffrorna uppkommer är 
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lika viktigt. Om revisorn inte vet om varför vissa siffror finns i redovisningen 
är det svårt att reda ut eventuella missförstånd. En insatt revisor har lättare att 
föra en dialog med företaget enligt Egnell. Han menar även att samförstånd 
med revisorn är det ideala.  
 
Om rådgivning skulle förbjudas skulle LR förmodligen anlita en annan revisor 
och behålla Thapper som rådgivare eftersom de samarbetat länge och kan 
företaget. 
Rådgivning skulle köpas därför att LR bygger mycket av verksamheten på den 
rådgivning som erhålls, så som nästa års budget till exempel. ”Rådgivning 
måste vi bara ha” säger Egnell. Den viktigaste rådgivningen för LR handlar 
om uppköp, eftersom ”det andra går under lagar så det är svårt att påverka” 
säger Egnell. Det är vid rådgivning revisorn har de bästa kunskaperna. 
 
Egnell tycker att det är stor skillnad mellan mindre företag och publika bolag i 
och med att det där finns andra intressenter än i små företag. ”Där kan ju en 
hel företagsledning lura alla aktieägare, vilket vi har sett på senare tid” säger 
Egnell. I LR: s fall äger Egnell 80 %, och VD 20 % varför de är de enda som 
drabbas om ledningen är dålig. Publika bolag har dessutom mer resurser och 
kan anställa personal med samma kompetens som revisorn fortsätter Egnell. 
LR har ju bara en rådgivare och det är vår revisor.  
 
Den ekonomiska informationen från revisionen används av LR själva, ”för 
kommande budgetar, investeringar och för - ja allt” Den påverkar alltså det 
mesta inklusive beslutsfattandet i företaget. Möjligtvis kan även kunder och 
leverantörer vara intresserade säger Egnell, att de ser att det finns vinster i 
företaget.  
 
Egnell anser att det ska finnas utrymme för argumentation om revisorn 
ifrågasätter något. Till exempel vid lagervärdering, berättar Egnell hur LR 
helst ”vill kunna låta bli att se lagret, eller hur mycket det är värt”. ”Vid ett 
bra år vill vi kunna skrota ut lagret, och det kanske inte revisorn vill.” Egnell 
accepterar att företaget måste följa revisorn, eftersom han är auktoriserad, men 
menar att det måste finnas utrymme för diskussion. Företaget kan sin bransch 
bättre än revisorn, och när det gäller vad som kan säljas och vad som är skrot 
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måste revisorn lyssna på företaget också. ”Det är ju ett gränsland” avslutar 
Egnell. 
 

4.2.3. Företagsbeskrivning KPMG 
KPMG erbjuder tjänster inom revision, redovisning, skatt, riskhantering och 
rådgivning vid transaktioner med hjälp av 1 600 medarbetare vid 80 kontor 
runt om i Sverige. Ursprunget är Bohlins Revisionsbyrå. Som medlem i 
KPMG International ingår KPMG Sverige i ett av världens största revisions- 
och konsultnätverk med verksamhet i 150 länder. VD är Thomas Thiel och 
bolaget ägs av aktiva delägare.  (För mer information se www.kpmg.se) 
Intervju genomförs med auktoriserad revisor Roger Thapper i KPMG Motalas 
lokaler 09.45-11.30 2004-04-06. 
 

4.2.4. Intervju med Roger Thapper, KPMG  
Thapper uppger att kunder efterfrågar en engagerad revisor som kan fungera 
som bollplank. Kunderna uppskattar en bra personkemi med revisorn och det 
är mycket viktigt att de känner förtroende. Ofta behöver kunder hjälp med råd 
och anvisningar inför bokslut, med skattefrågor och med deklarationer. 
Thapper beskriver hur det hos KPMG är få kunder som enbart efterfrågar 
revision vad gäller mindre företag. Thapper fortsätter att berätta om att det inte 
är alla som sätter värde på revisionen, och ger som exempel LR som vill ha 
rådgivning, men uppfattar revision som ett nödvändigt ont. Kvalitet för 
kunderna tror han är att revisorn har fångat upp alla tveksamheter och på så 
sätt erhållit en typ av genomgång, ungefär som en besiktning. Revisorn kan 
även fungera som garant om ett företag vill låna pengar hos en bank, att 
banken upplever mer säkerhet om det är en erkänt duktig revisor som 
genomfört revisionen.  
 
Thapper berättar vidare hur det är annorlunda på en liten ort som Motala, 
eftersom revisorn ofta känner kunderna, ”träffar dem på stan och så”. Thapper 
säger ”Kunden ska kunna ringa och fråga när som helst”. Thapper berättar 
också hur revisorn genom att ha bra relation till kunderna fångar upp vad som 
händer i företaget, vilket i sin tur gör revisionen bättre. 
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Thapper anser att planeringen är en viktig del i att skapa kvalitet i revisionen. 
Genom ett dokument byggt på KPMGs interna mallar planeras revisionen och 
de delar som ska granskas under året. ”kvalitet bygger först och främst på att 
man har planerat revisionen, vilket sker genom strategi- och planerings PM 
Detta blir extra viktigt om man är flera på uppdraget, när det är större bolag” 
Genom dessa dokument ska det finnas en röd tråd som visar vad som måste 
granskas. Thapper menar dock att det finns en risk med dokumentation, att 
tidsbrist kan leda till en frestelse att ta fram förra årets program och gå efter 
det. 
Kvalitet kan enligt Thapper mätas mycket enkelt genom kvalitetskontroller. 
Dels finns det interna kontroller i KPMG, där olika personer i KPMG blir 
utsedda att ingå i en kvalitetsgrupp. Thapper berättar att KPMG pratar med 
kunder löpande under året om kvalitet, och tillägger att det är hans uppfattning 
att större företag väljer de rikstäckande byråerna på grund av just kvalitet.  
 
Om revision fortsatt ska vara lagstadgat diskuteras mycket idag, framförallt 
för mindre bolag säger Thapper. Orsaken menar han är jävsfrågor, så som att 
revisorn inte får vara delaktig i den löpande redovisningen, upprättande av 
årsbokslut med mera. På mindre orter är det enligt Thapper så mycket som 
80 % av KPMGs kunder som inte kan göra ett bokslut själva, och att det ofta 
är någon i familjen som gör den löpande redovisningen. ”I mindre bolag finns 
dels revisionsuppdrag men minst lika viktigt är rådgivningen. Detta 
ifrågasätts ibland, men en revisor som inte ger råd i ägarledda företag har 
inga uppdrag.” 
 
På de små företagen ser inte Thapper något alternativ än att revisorn ska 
kunna ge rådgivning. ”Rådgivningen ska inte påverka kvaliteten i revisionen 
Det går helt enkelt inte att förbjuda rådgivningen och kommer därför inte bli 
så,”. Enligt Thapper diskuteras ett förbud mot rådgivning för att det fokuseras 
mycket på börsnoterade företag. Följden av ett förbud skulle bli att 
revisionsbyråerna turades om att vara revisor och rådgivare i dessa bolag. Den 
fördelen som han skulle se med ett förbud är att det hindrar revisorn från att 
göra för mycket rådgivning, samtidigt som i större bolag finns flera 
intressenter som ifrågasätter revisorns arbete. En lösning som Thapper framför 
för småföretag om förbudet träder i kraft är att slopa revisionsplikten. Gränsen 
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på stora och småbolag skulle i så fall regleras genom storleken på 
aktiekapitalet. 
 
Thapper har svårt att se att analysmodellen tillför mer än dokumentation. Han 
skulle aldrig vara revisor om det innebär att åka ut till en kund utan att kunna 
prata med företagaren. En bra relation tror inte Thapper innebär en sämre 
revision, utan att hotet kan var byråjäv; att revisorerna på revisionsbyrån inte 
kontrollerar varandra tillräckligt. ”Jag litar ju på mina medarbetare. Jag har 
ju till och med varit med och anställt dem och hjälpt till i deras utbildning. 
Men det de dokumenterar måste jag titta på, det är ju något som fångas upp i 
analysmodellen. Det kanske leder till att man ser förändringar inom byrån 
som måste göras.” 
Han ser även en negativ sida med dokumentation, att det pressar upp priset för 
kunden. Thapper menar att det därför inte skulle göra honom något om 
revisionsplikten för småföretagen försvann, eftersom det inte är det som är 
avgörande för de bolagen. 
 
Det som revisionsbranschen jobbar mycket med nu är de nya reglerna om 
förmånsrätt, där banker efter 2005 inte har samma säkerhet som innan. Detta 
får effekt redan idag genom att bankerna ser över sin säkerhetsmassa och 
genom att det är mycket svårare att få nya lån. En sak som är konstigt med 
förmånsrättsreglerna är att enbart ersättningen för den lagstadgade revisionen 
är prioriterad. Om en kund blir på obestånd kan jag inte bara dra mig ur, 
menar Thapper. Det bästa är ju om revisorn kan hjälpa till att rädda bolaget, 
men rådgivning får revisorn alltså inte ersättning för vid en konkurs.  
 
Det speciella med ägarledda företag menar Thapper är att ägarna arbetar i och 
har bra kunskap om bolaget. Ofta kan det vara familjen som äger bolaget i 
små företag och då finns inte några andra ägarintressenter som behöver 
revision. Thapper tillägger att det finns andra intressenter så som banker som 
vill ”titta på räkenskaperna”. 
Prispressen ser Thapper som ett allvarligt hot, att revisorn ska behöva oroa sig 
hela tiden. ”Man måste kunna lägga ner så mycket tid så man gör ett bra 
jobb.” Att revisionen är så billig, under 10 000 kronor för ett revisionsuppdrag 
i ett mindre bolag, gör att tiden blir knapp. Skulle det här klara en kontroll 
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frågar man sig själv hela tiden säger Thapper. Prispressen ska inte påverka 
kvaliteten men det är en risk avslutar Thapper. 
 

4.2.5. Kvalitetskontroll på KPMG - Intervju med Ola Forsberg 
(Forsberg) 

Ola Forsberg är auktoriserad revisor och ansvarig för kvalitetsuppföljning 
inom revision på KPMG. Intervju genomfördes via telefon 13.30 –14.30 
2004-04-26. 
KPMGs kontrollsystem är ett årligt program för uppföljning av revision i 
Sverige. Generellt sett finns krav på uppföljning för revisorer minst en gång 
var femte år och för delägare, så kallade Partners, minst en gång vart tredje år. 
Detta är ett minimum och de revisorer som har tyngre uppdrag blir i regel 
föremål för kvalitetsuppföljning oftare än så. Programmet väljer inte bara ut 
personer för granskning utan även uppdrag. Där är KPMG riskfokuserade 
berättar Forsberg, genom att fokusera på de uppdrag där det finns en 
betydande risk så som publika bolag, företag i finansbranschen, uppdrag som 
fordrar särskild kompetens eller nya kunder/uppdrag. Uppdraget gås vid 
kvalitetsuppföljningen sedan igenom förhållandevis detaljerat med stöd av ett 
IT-program som hjälper kvalitetskontrollanten att ställa relevanta frågor och 
som följer den fastlagda revisionsmetodiken, från att uppdraget accepteras till 
planering, genomförande, rapportering och uppföljning.  
 
Kontrollsystemen ska säkerställa att KPMG följer de riktlinjer och policys 
som finns för att hantera revisionsuppdrag. En fördel med detta är att KPMG 
kan se vad som eventuellt kan förbättras och utvecklas liksom behov av 
framåtriktade åtgärder. Det kan vara sådant som är individuellt för den 
kontrollerade revisorn eller förbättringar generellt för företaget.  
 
Metodiken är i grunden lika för stora och små företag, men datorstödet kan 
anpassas efter just storlek eller riskmiljö, fortsätter Forsberg, den specificeras 
efter kundens speciella profil. Om det till exempel är ett noterat bolag som 
revideras kommer speciella frågor i programmet som inte ställs till 
familjeföretag, då börsföretag har särskilda regler. 
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Metodiken kommer från KPMG internationellt och är liknande för alla byråer 
knutna till KPMG i världen. Programmet kompletteras sedan med nationella 
frågor, exempelvis har analysmodellen lagts in i Sverige efter nya 
revisorslagen 2002. Förvaltningsrevisionen är ett annat sådant speciellt 
område för Sverige som komplettering skett för. Det är en fördel och en 
nödvändighet, säger Forsberg, att kunna använda samma system för att göra 
kvalitetskontroller över landsgränser när vi nu lever i en alltmer internationell 
miljö. KPMG i Sverige, Norge och Danmark har utbyte där revisorer från 
olika länder kontrollerar varandra för att ytterligare säkra oberoendet. Även de 
interna rutinerna kontrolleras regelbundet, så som till exempel risk 
management, hantering av oberoendefrågor, kompetensutveckling, 
kommunikation och informationssäkerhet med mera. Var tredje år har KPMG 
även genomgång av den svenska revisionsmetodiken där erfarna partners från 
andra länder kommer för att kontrollera arbetet i Sverige. Systemet liknar 
FARs kontrollsystem, men är mer utbyggt för att passa KPMGs speciella 
filosofi och metodik. 
 
Forsberg tror att kundernas uppfattning om kvalitet varierar stort, men hoppas 
att de ser koppling till en ekonomisk redovisning av bra kvalitet. KPMGs 
program för kvalitet är ett internt program, men för att täcka in kundkvalitet 
finns även ett kunduppföljningsprogram där olika uppdrag följs upp. Ett urval 
av kunder tillfrågas om hur de upplever leveransen från KPMG, medarbetarna, 
tillgänglighet med mera. 
 
Att kvaliteten ibland brister tror Forsberg beror på att regler och 
rekommendationer inom revision tolkas olika, och att de fel som uppstår oftast 
beror på en felaktig bedömning av revisorn. ”Människor har olika 
uppfattningar och så kommer det alltid att vara.” En annan orsak kan vara att 
förutsättningar förändras vilket innebär att något som bedömdes mindre 
riskfyllt ett år kanske blivit en ökad risk ett annat år. Forsberg tycker alltså 
inte att det är brister i systemet i sig som orsakar fel, utan mer de bedömningar 
och tillämpningar som görs. 
För att undvika eventuellt förväntningsgap från kunder arbetar KPMG alltså 
med kundenkäter. Dessutom klargörs vad som ska ingå i varje uppdrag genom 
överenskommelser med kunderna via så kallade uppdragsbrev. Speciellt vid 
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uppdrag som gäller annat än ren grundläggande revision krävs tydlighet 
påpekar Forsberg för att tydliggöra uppdraget och minska risken för 
förväntningsgap. 
 
Forsberg menar att kvalitet i revision kan omfatta olika aspekter, där en del är 
att leva upp till kundernas, branschens och omvärldens krav på god 
revisionssed. En annan aspekt är att hög kvalitet bidrar till att undvika 
skadeståndssituationer. Huvudsakligen handlar kvalitet om att säkerställa 
ekonomisk information anser Forsberg, det vill säga att säkra att 
revisionskunderna ger en rättvisande bild av resultat och ställning.  
 
Att det varit mycket diskussion under senare tid om revisorns oberoende tror 
Forsberg beror på att det är en viktig grundförutsättning för yrket och en 
väsentlig del för ett allmänt sett stort förtroende. Tack vare detta ökade fokus 
tror Forsberg dock att kunder och samhället framledes i stort kommer att få en 
ökad förståelse för revisionens förutsättningar och vad revisorn kan tillföra 
med sitt arbete i att säkerställa ekonomisk information. ”Ju mer revisionsnära 
rådgivning, desto mindre hot mot oberoendet och ju mer kostnadseffektivt.” 
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4.2.6. Sammanfattning Case Linköpings Rostfria AB 
LR uppger att revisorn sitter med på det mesta och att det är viktigt att 
revisorn kan erbjuda alla tjänster ett företag kan behöva. LR önskar även att 
revisorn ska vara mer drivande, företrädda företaget och gå på gränsen. LR 
och revisorn går på hockey och ”snackar skit”, vilket LR uppskattar mer än en 
anonym granskare. Kvalitet för LR innebär att revisorn ska skapa förtroende 
gentemot Skatteverket, och tror att kvalitet för en revisor är att företagen ser 
revisorn som en god rådgivare. Kvalitet är för revisor på KPMG planering, 
och han uppger att kvalitet lätt kan mätas genom kvalitetskontroller. Revisor 
menar även att LR uppfattar revision som ”nödvändigt ont” och egentligen vill 
åt rådgivningen. Revisorn tror att kvalitet för kunder är att revisorn ska fånga 
upp tveksamheter, som en besiktning. Kvalitetsansvarig på KPMG menar att 
kvalitet är att följa uppställda riktlinjer och policys, att leva upp till kunders, 
branschens och omvärldens krav på god revisionssed. KPMG har ett 
kunduppföljningsprogram där kunder tillfrågas hur de upplever leveransen 
från KPMG. LR uppger i sin tur att de inte märkt att revisorn arbetar aktivt 
med kvalitet. LR tycker inte att revisorn diskuterar oberoende rakt ut, men att 
indirekta kommentarer förekommer. Revisor på KPMG menar att det på 
mindre orter är en närmare relation mellan revisor och kunder, och att en bra 
relation gör revisionen bättre. Även kvalitetsansvarig på KPMG menar att det 
inte finns något hot på grund av oberoende, utan att informationen bara blir 
bättre av närhet till kunden. 
LR anser att ett förbud mot rådgivning vore ohållbart, och att det måste finnas 
ett sammanhang i siffrorna. Revisor på KPMG anser att det inte kan finnas 
något alternativ än att revisorn ska kunna ge rådgivning, samt att det ofta är 
för mycket fokus på börsnoterade företag. Därför anser revisorn att 
revisionsplikten för mindre bolag bör slopas om rådgivning förbjuds.  LR anser 
att det ska finnas utrymme för argumentation om revisorn ifrågasätter något. 
Revisor på KPMG anser att analysmodellen fungerar bra, men att det finns 
problem med för mycket dokumentation 
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4.3.  Case Blomberg & Jonsson Målerifirma AB 

4.3.1. Företagsbeskrivning Blomberg & Jonsson Målerifirma AB (B&J) 
Blomberg och Jonsson Målerifirma AB grundades i Linköping av tre ägare, 
varav Blomberg och Jonsson fortfarande äger och driver bolaget. 
Huvudverksamheten är måleriarbeten där det finns en säsongsvariation med 
arbetstopp på sommaren då företaget har 12-13 anställda, medan det vintertid 
oftast är 6-7 anställda. Omsättning 2002 var 7,7 Mkr. Agneta Gunnarsdotter 
(Gunnarsdotter) fungerar som ekonomiansvarig sedan 1990. Ekonomitjänsten 
är på deltid varför hon arbetar med ekonomi även på andra mindre bolag. 
Revisor i bolaget är Mats Brindelid från Skarin & Brindelid Revision AB i 
Linköping. Intervju genomförs med Agneta Gunnarsdotter i B&Js lokaler i 
Linköping 14.00 –15.00 2004-04-04. 
 

4.3.2. Intervju med Agneta Gunnarsdotter, B&J 
B&J anlitade tidigare Öhrlings PriceWaterhouse (ÖPWC) i Norrköping men 
bytte inför 2003 till Skarin & Brindelid i Linköping. Bytet skedde på grund av 
missnöje, främst då Gunnarsdotter uppfattade ÖPWC som sena, trots att B&J 
alltid lämnat efterfrågade papper i god tid. Dessutom upplevdes priset vara för 
högt. Valet av ny revisor grundades i att en av ägarna kände Brindelid. 
Gunnarsdotter uppger att ägarna även visste att Skarin och Brindelid tidigare 
arbetat för en stor byrå, vilket hon uppfattar som positivt. Däremot upplever 
Gunnarsdotter det vara bättre med en mindre revisionsbyrå för just 
B&J. ”Mindre byråer har ofta inte så många uppdrag och de kanske är mer 
måna om sina kunder.” 
 
Revisorn anlitas till revision och resultatplanering, men för löpande frågor om 
skatt kontaktar Gunnarsdotter fortfarande en anställd på ÖPWC i Norrköping. 
Även när det gäller sällsynta frågor, så som när en av de ursprungliga ägarna 
ville sälja ut sin del i bolaget anlitas denna konsult. Gunnarsdotter anser att 
revisor inte bör rådfrågas gällande skatter, då denne ”måste hålla sig inom 
sina lagar”. ”En kille som är expert på andra grejer han går ju lite mer 
utanför.” Gunnarsdotter upplever att det dessutom är svårt för en revisor att 
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kunna hålla sig ajour med alla nya skatteregler. En annan anledning till att 
B&J anlitar konsult istället för revisor är att B&J upplever revisorer vara 
dyrare. 
 
Kontakten med revisorn sker ”ett par gånger om året”, men Gunnarsdotter 
framhåller att de aldrig träffat den förre revisorn. En bra revisor hör av sig fast 
det inte är bokslut och frågar hur det går, helt enkelt visar intresse anser 
Gunnarsdotter. Hon tillägger att revisorn inte ska vara arrogant, vilket enligt 
henne är vanligt. Dessutom ska revisorn vara trevlig och kunna ge bra svar på 
frågor. Hon uppskattar när revisorn kommer till B&J och gör bokslutet 
tillsammans med henne och inte bara ”tar alla papper och säger tack och adjö, 
så får man årsredovisningen om ett halvår”. Det är även viktigt att revisorn 
inte är för petig tycker Gunnarsdotter. Han ska inte ha synpunkter på sådant 
som inte påverkar revisionen. Revisorn ska titta på den löpande bokföringen 
att allt är korrekt gjort och att det inte finns några andra felaktigheter. Kvalitet 
i revisionen anser alltså Gunnarsdotter är ”när revisorn tittar på väsentliga 
delarna i revisionen och inte tittar på skitsaker”.  
 
För revisorn tror Gunnarsdotter att kvalitet är att alla papper ska vara i ordning, 
alla konton ska stämma och att alla underlag ska finnas med. Han ska inte 
behöva fråga om saker i onödan. Gunnarsdotter har dock inte märkt att 
revisorn jobbar aktivt med kvalitetsarbete. Gunnarsdotter har framfört 
klagomål till ÖPWC att fakturorna inte är specificerade, utan bara innehäller 
en klumpsumma, men upplever sig inte fått något gehör för kritiken. 
 
Revisors oberoende innebär enligt Gunnarsdotter att han inte aktivt ska ta del 
av bokföringen under året, han ska vara oberoende den dagen han kommer till 
B&J. Relationen med revisorn ska hålla ett visst avstånd och revisorn ska 
uppträda strikt och korrekt. ”Man får ju inte bli för mycket kompisar” Den 
nuvarande revisorn har aldrig diskuterat frågor om oberoende. Gunnarsdotter 
ser inte oberoende som något hot. Hon berättar att hon upplever att en revisor 
idag inte lägger sig i så mycket, att det är hon som tar kontakt med revisorn.  
Gunnarsdotter sade tidigare under intervjun att de bara anlitar revisorn till 
revisionen, men kommer här in på vad företag har för användning av en 
revisor. Enligt henne är revisorn bra till att se olika vägar för att flytta resultat. 
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På frågan om hon kan se något problem med detta säger hon bestämt nej. På 
B&J går det till så att de cirka en månad innan bokslutet tar kontakt med 
revisorn, skickar iväg papper, för att sedan ha möte där revisorerna berättar 
hur man kan nå den vinst som företaget önskar. Normalt när B&J gör ett bra 
bokslut tar vi kontakt med revisorn innan bokslutet och säger till revisorn så 
här mycket vinst har vi, vad ska vi göra för att få det resultat vi önskar? Det är 
då revisorn kan säga gör si eller gör så. ”Det är ju det man har honom till, att 
han ska säga vad som är bra att göra. ” 
 
Gunnarsdotter tycker inte att rådgivning ska förbjudas i Sverige, och frågar sig 
vad man skulle ha revisorn till då? ”Idag är ju revisorn om man behöver råd 
en bra person att rådfråga, eftersom han vet mycket om bolaget. Så ska det 
vara tycker jag.” Gunnarsdotter tycker även att från hennes utgångspunkt 
fungerar dagens lagar och regler bra. Hon tycker dock att det kunde vara 
lättare regler för små bolag ”det är ju inte likadant att driva ett småbolag som 
att driva Volvo” Gunnarsdotter är inte så insatt i revisorernas regler, men säger 
att hon själv inte drabbas så mycket, att hon inte lägger sig i. Hon lämnar över 
den bokföring hon gjort och hoppas på att revisorn är nöjd med den. Hon 
tillägger ”sen vet ju inte jag vad han tycker och tänker”. 
 
Den ekonomiska informationen används i B&J så att vid ett bra bokslut brukar 
ägarna ta utdelning i bokslutet, annars får pengarna jobba vidare i företaget. 
Gunnarsdotter tror att den ekonomiska informationen är viktig för ägare, som 
vill ha ett bra resultat och utdelning. Men även för konkurrenter och banken, 
som vill se hur det går för B&J. 
 

4.3.3. Företagsbeskrivning Skarin & Brindelid Revision AB (S&B) 
S&B startades 1997 av de två ägarna Skarin och Brindelid. Idag är de totalt 
sju anställda, och basnäringen är revision. Mats Brindelid (Brindelid) är 
civilekonom och godkänd revisor med examen från Linköpings Universitet. 
Kundbasen består av cirka 170 företag varav största delen är ägarledda. 
Intervju genomförs med Mats Brindelid 16.30-17.15 2004-04-26.  
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4.3.4. Intervju med Mats Brindelid, S&B 
Hos S&B efterfrågar kunder oftast, förutom revisionen, skatterådgivning. 
Även ekonomistyrning och redovisningsfrågor, så som hur vissa 
rekommendationer ska tolkas, efterfrågas i viss mån. Att skatterådgivning är 
så vanligt förklarar Brindelid med att alla företag vill betala så lite skatt som 
möjligt. ”Allt är ekonomifrågor.” Vidare tror Brindelid att kunderna vänder 
sig till S&B för att de har förtroende för personalen, att de litar på att firman 
har den rätta kunskapen och att det finns en bra dialog. Små företag ser ofta 
revisorn som första bollplanket, antingen kan vi hjälpa till direkt, eller så 
slussar vi dem vidare till någon som är relevant, berättar Brindelid. 
 
Kvalitet i revision anser Brindelid är att säkerställa att informationen i 
årsredovisningen är riktig och ger en rättvisande bild, eftersom revision är till 
för att säkerställa ekonomisk information. Kvalitet för en revisor är istället 
kommunikation, då det inte spelar någon roll om någon har stor kunskap, om 
denne inte kan förmedla den vidare till kunderna. 
 
Ur kunders synpunkt kan kvalitet vara olika kategorier, där en del vill ha låg 
faktura, en del låg skatt, och en del få rättvisande bild av räkenskaperna och 
samtidigt ha en framförhållning och en rådgivning som gör att de får ett 
resultat de vill ha, att inte skatta bort pengar i onödan. 
 
Brindelid menar att tid är det som främst bestämmer kvaliteten på revisionen, 
tillsammans med förberedelser. Utan dessa två kan en revisor inte göra ett bra 
jobb. När det gäller att mäta kvalitet säger Brindelid att det bara finns ett sätt 
att få svar, och det är från kunden. Den gemensamma uppföljningen av de 
egna dokumenten samt en uppdragsbekräftelse är de dokument som S&B 
själva ser som kvalitetshöjande i kvalitetssäkringen. Det kontrollsystem som 
finns är uppbyggt som checklistor med standardsystem för kvalitetskontroller 
Byrån är även ansluten till SRS, vilket innebär att de blir kontrollerade med 
jämna mellanrum, både internt och externt.  
 
För S&B är kundperspektivet mycket viktigt, att öka kundens känsla för vad 
byrån kan utföra och ge kunden insikt i nyttan av det en revisor gör. Det är 
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även viktigt att kunder ska kunna påverka, ta upp saker de vill att byrån ska 
titta på, så att granskningen kan innefatta även detta anser Brindelid.  
 
Det har aldrig förekommit någon konflikt mellan rådgivning och oberoende 
enligt Brindelid, utan han menar att rådgivning gör revisionen bättre 
kvalitetsmässigt och dessutom effektivare. Om en konflikt skulle uppstå är det 
viktigaste för revisorn att vara rakryggad och stå upp. Brindelid tror också på 
att hantera frågor när de dyker upp och anger att S&B inte åtar sig uppdrag vid 
minsta misstanke om risk.  
 
Om revisionsnära rådgivning förbjuds tror Brindelid att många små byråer 
med en ensam revisor skulle sluta med revision och bara ha kvar rådgivning. 
Detta på grund av tre saker: Dels därför att många företag vid köp av revision 
har en prisfokusering, de tittar på hur stor arvodet är istället för vad de får. 
Den andra delen är att det är mer pengar i rådgivning då kunder ofta har 
problem när de söker rådgivning, vilket gör det lättare att ta ut högra priser 
medan priserna trycks nedåt i revision. Den tredje delen är att det finns en viss 
kunskapsbrist hos de mindre byråerna. Många av de små revisionsbyråerna 
har också klart äldre revisorer, enligt Brindelid.  
 

4.3.5. Kvalitetskontroll på Skarin & Brindelid – Intervju med Mats 
Brindelid 

Eftersom Brindelid både är revisor i B&J och kvalitetsansvarig för S&B har 
intervju genomförts även om kvalitetskontroll. 
 
S&B använder ett standardsystem för kvalitetskontroller. De är även anslutna 
till SRS, vilket innebär att de blir kontrollerade med jämna mellanrum, både 
internt och externt. Systemet ska säkra att S&B har gjort de nödvändiga stegen 
som ska göras, det vill säga bland annat att uppdatera och planera uppdrag, de 
grunddokument som ska finnas. Det är den största fokusen fortsätter Brindelid. 
Sedan finns gemensam uppföljning av de egna dokumenten, samt en 
uppdragsbekräftelse. Det är de dokument som S&B själva ser som 
kvalitetshöjande. De har etablerat en del moment, så som 
uppdragsbekräftelsen, där kunden upplyses om vad byrån har tänkt titta på 
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under året och vilket pris detta betingar. Brindelid menar att om den 
diskussionen förs innan uppdraget börjar, kan inga klagomål eller 
missförstånd komma efteråt. Tanken är dels att göra det lättare att få kontakt 
med kunder, dels att göra det lättare att undvika dispyter. 
 
Systemet gör ingen skillnad mellan stora eller små företag, utan har i grund 
och botten samma angreppssätt. Skillnaden förklarar Brindelid att det blir 
mer ”slimmat” i mindre företag, inte lika utbyggda kontroller. Det blir alltid 
mycket mindre kontakter med ett litet företag än ett stort. Brindelid berättar att 
de har ett publikt bolag, där de varit på besök 30 gånger, vilket inte ett litet 
företags budget skulle klara av. Men i tankesätt och angreppssätt är det lika för 
alla företag. 
 
Det egna systemet innehåller dels de bitar som SRS vill ha med men sedan har 
de lagt till ytterligare delar. SRS jobbar annorlunda, berättar Brindelid, de 
kontrollerar på mer på djupet när de kommer till företagen och kontrollen 
pågår intensivt under två dagar. Det egna systemet har mer formen av 
checklistor som används löpande. 
 
För S&B är kundperspektivet mycket viktigt, att öka kundens känsla för vad 
byrån kan utföra och ge kunden insikt i nyttan av det en revisor gör. Det är 
även viktigt att kunder ska kunna påverka, ta upp saker de vill att byrån ska 
titta på, så att granskningen kan innefatta även detta anser Brindelid.  
 
När det gäller revisionsnära rådgivning kan inte systemet täcka in alla aspekter,  
utan här menar Brindelid att det är mycket upp till revisorn själv att tolka. 
Revisorerna har genomgångar med varandra i denna aspekt av 
kvalitetsuppföljningen. De har kvalitetsrevision och kvalitetsdiskussioner för 
att säkra att de alltid agerar oberoende. 
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4.3.6. Sammanfattning Case Blomberg & Jonsson Måleri AB 
B&J anser att en bra revisor ska vara trevlig och höra av sig, tänja gränser och 
inte vara petig. En revisor ska även vara strikt och korrekt, men gärna komma 
till B&J för att arbeta på plats. B&J anser dock inte att en revisor ska ge råd i 
skattefrågor på grund av att revisorer måste hålla sig inom lagens ram. 
Kvalitet anser B&J vara att revisorn tittar på väsentliga saker. B&J tror att 
kvalitet för en revisor är att alla papper ska vara i ordning och att alla konton 
stämmer vid bokslutstillfället. S&B anser istället att kvalitet i revision är att 
säkerställa den ekonomiska informationen. S&B menar dock att det i 
slutänden är kunden som bestämmer vad kvalitet är och att kundperspektivet 
därför är en viktig del för S&B. Trots detta har B&J inte märkt att revisorn 
arbetar aktivt med kvalitet. Kvalitetskontrollen på S&B ska säkra den 
nödvändiga dokumentationen så som till exempel planering. En revisors 
oberoende anser B&J är att revisorn inte tar aktiv del i den löpande 
bokföringen under året. B&J menar att relationen till revisorn ska hålla ett 
visst avstånd och uppger att de inte upplever något hot mot oberoende, men att 
revisorn inte diskuterar oberoendefrågor. S&B uppger även de att det aldrig 
förekommit någon konflikt som hotar oberoendet, vare sig med B&J eller 
andra företag. S&B anser istället att rådgivningen förbättrar kvaliteten på 
revisionen. S&B har kvalitetsdiskussioner för att säkerställa att oberoendet 
inte hotas, eftersom kvalitetskontroller inte täcker in alla aspekter då det är 
mycket upp till den enskilda revisorn att bedöma rådgivningens inverkan. B&J 
tar avstånd från ett förbud mot rådgivning i samband med revision. S&B tror 
att små företag kommer att sluta med revision om ett förbud införs. 
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4.4.  Case NIRA Dynamics AB 

4.4.1. Företagspresentation av NIRA Dynamics AB (NIRA) 

NIRA grundades 2001 och har kontor i Linköping och Göteborg med 20 
anställda. NIRA är ett tillverkande exportföretag med tyngdpunkt på forskning 
och utveckling inom regler- och mätsystem för fordonsindustrin. Omsättning 
2002 var 7,6 Mkr. Företaget har ett nära samarbete med forskningsgrupper på 
Linköpings Universitet samt vid Chalmers. Bolaget är certifierat enligt ISO 
9001. 
NIRA ägs av fyra parter, VD Urban Forssell, prof. Fredrik Gustafsson, samt 
två företag som önskar vara anonyma. (För mer information se 
www.niradynamics.se) 
 
Respondent är Erik Påfvels (Påfvels) på NIRA, som jobbar som Chief 
Financial Officer (CFO) sedan två och ett halvt år tillbaka. CFO innebär att 
han är ekonomichef, men det innebär även ansvar för den övriga 
administrationen så som exempelvis personalfrågor. Intervju genomfördes i 
NIRAs lokaler i Linköping 09.00 –10.00 2004-04-02. 
 

4.4.2. Intervju med Erik Påfvels, NIRA 

NIRA anlitar samma revisor som det tidigare bolag NIRA avknoppats ifrån. I 
dagsläget är bolaget mycket nöjda med sin revisor, Carl-Gustaf Gutberg 
(Gutberg), från Ernst & Young (E&Y) som enligt Påfvels en tung revisor med 
mycket erfarenhet. Till den löpande granskningen anlitas ytterligare en 
auktoriserad revisor samt en revisorsassistent från E&Y Stockholm.  
 
Tidigare har revisor förutom revision anlitats till rådgivning i samband med 
nyemissioner, och andra områden där expertkunskap har erfordrats, till 
exempel ägaravtal och skatt. Normalt sett är antalet kontakter med revisor 
säsongsberoende men har under det senaste året varit mer frekvent då mycket 
har hänt i företaget. 
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Orsaken till att revisorn har anlitats till alla rådgivningstjänsterna är att det blir 
billigare än att anställa någon, samt att företaget vet att de får kunskap direkt. 
NIRA önskar dock sköta mer av det som revisorn anlitas till själva eftersom 
de anser att denna kunskap bör finnas i företaget, varför de nyligen anställt 
ytterligare en person till ekonomiavdelningen. 
 
Påfvels berättar att NIRA ställer höga krav på en revisor, varför 
en ”källarbyrå” eller till och med en medelstor byrå är uteslutet. NIRA skulle 
även vilja ha mer tillgång till revisorn och kunna använda dem mer aktivt i 
verksamheten, som ett bollplank förtydligar Påfvels. En bra revisor 
kännetecknas av hög kompetens och tillgänglighet, revisorn ska kunna ge 
snabba svar på kniviga frågor. Kompetensen måste också kunna förmedlas, 
varför kommunikationen är viktig enligt Påfvels. 
 
Rättvisande bild är det som är kvalitet i revision, men även "att strunta i 
småsaker och satsa på det som är viktigt", enligt Påfvels. Vissa områden är 
extra viktiga ur kvalitetssynpunkt för NIRA, till exempel skatt där det inte får 
vara några fel som orsakar problem med Skatteverket. Kvalitet för revisorerna 
tror Påfvels är att de granskar de väsentliga områdena och att det inte finns 
allvarliga fel. Revisorns kvalitetsarbete märker NIRA på så sätt att revisorerna 
är mycket noggranna med planeringen av revisionsuppdraget. Detta märks 
tydligast enligt Påfvels genom att revisorn arbetar punktvis efter en lista, ett 
strukturerat sätt att arbeta.  
 
Enligt Påfvels är revisorns oberoende att denne planerar och lägger upp sitt 
arbete helt skilt från företaget. Sedan ska revisorn inte ge råd i frågor som 
påverkar revisionen, vilket innebär en svårighet enligt Påfvels då nästan alla 
råd påverkar. Revisorn är tillsatt på uppdrag från ägarna och måste tänka på 
andra intressenter vilket gör att de inte ska vara för nära företaget. Detta 
betyder inte att revisorn trots allt kan vara en bra rådgivare, fortsätter Påfvels. 
Påfvels kommer även ihåg att företaget har efterfrågat tillfällig hjälp med den 
löpande redovisningen men att det avvisades av revisorn med hänvisning till 
risk för att oberoendet hotas. En av grundarna till NIRA kände sedan tidigare 
Gutberg, men trots det går inte någon över gränsen och blir kompisar, och 
Påfvels skulle heller inte vilja ha en sådan revisor.  



 

63 

 
Att förbjuda rådgivning i samband med revision anser Påfvels har vissa 
fördelar, men även negativa konsekvenser, som exempelvis merkostnader för 
alla parter. I små och medelstora företag är revisorn den ende företaget kan 
använda som bollplank och frågan blir då vem de ska anlita istället. Att 
förbjuda rådgivning skulle vara olyckligt för småföretagen. ”Det hela skapar 
problem och är samhällekonomiskt värdelöst.” Om rådgivning förbjöds skulle 
NIRA anlita en annan revisor som rådgivare, inte någon annan konsult, 
eftersom det är revisorer som har den senaste kunskapen enligt Påfvels.  
 
Som det är idag är det mycket upp till revisorn hur mycket rådgivning som 
sker, eftersom det är han som har ansvaret. Det är svårt att sätta någon generell 
gräns, anser Påfvels. Det blir upp till Revisorsnämnden och marknaden att 
granska revisorerna. 
 
Påfvels anser att det inte kan finnas samma regler för stora och små företag. 
Det går att göra en uppdelning i stora, små, och medelstora företag, där det bör 
vara olika regelverk enligt Påfvels. ”Det är inte meningen att 
enmansföretagare ska sitta och läsa in sig på svåra regler.” 
 
Påfvels berättar att den ekonomiska informationen revisionen för med sig är 
värdefull för ägarna och för företaget, som använder informationen i 
planeringsarbete. Detta samt ägarnas intresse ställer krav på att informationen 
är korrekt. 
 
NIRA har märkt en förändring i revisorns arbete i och med att reglerna för 
oberoende har blivit hårdare. Som exempel på hur detta märks anger Påfvels 
följande: "de säger att de inte har tid istället men då hör man att det är 
reglerna som ligger i grund till detta, men de säger det inte i klartext". 
 

4.4.3. Företagspresentation av Ernst & Young  
E&Y har bildats av fusioner mellan olika revisionsbyråer, med start 1971 
genom fusion mellan Hagström & Bredberg, för att 1990 ta namnet Ernst & 
Young. E&Y erbjuder tjänster inom revision, affärs- skatte- och 
transaktionsrådgivning och har totalt 103 000 medarbetare i 140 länder. I 
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Sverige är antalet anställda 1 700 fördelat på 75 kontor. Omsättning 2002 var 
477,5 Mkr. (För mer information se www.ey.se) 
 
NIRA Dynamics anlitar från E&Y auktoriserad revisor Carl-Gustaf Gutberg. 
Han arbetar sedan 1974 på Ernst och Young i Stockholm, efter utbildning på 
Handelshögskolan i Stockholm. Intervju genomfördes via telefon 15.00-15.30 
2004-04-20. 
 

4.4.4. Intervju med Carl-Gustaf Gutberg, Ernst & Young 
Förutom själva revisionen efterfrågar kunder i princip hjälp med det de själva 
inte har kompetens till, vilket kan vara ett mycket brett spektrum. Enligt 
Gutberg är det ofta så att klienterna kommer till oss med förfrågningar och om 
inte vi kan hjälpa dem så kanske vi kan hjälpa dem med en kontakt på det 
problem de har. 
 
Gutberg anser att kvalitet i revisionen är att den ska tillförsäkra att 
årsredovisningen är riktig gällande väsentliga avseenden, det vill säga följer 
lagar och bestämmelser. Kvalitet för kunden anser Gutberg vara samma sak. 
Vad gäller hur kvalitet kan mätas anser han det vara en svårare fråga, men att 
ett indirekt mått kan vara att fel uppdagas i en pågående årsredovisning så 
visar det att fel har gjorts tidigare och att kvaliteten därmed inte varit fullgod. 
 
På Ernst & Young finns olika program för kvalitetssäkring. Dels kontrolleras 
utbildningsnivån på personalen och dels standardiseras av revisionsarbetet. 
Denna process kvalitetssäkras, och är anpassad för svenska förhållanden.  
 
Angående mindre bolag anser Gutberg att det finns ett antal konflikter. ”I och 
med att behovet av rådgivning är större, på grund av att kompetensen är lägre 
hos de som arbetar där, så närmar man sig lättare gränsen för den rådgivning 
som är tillåten för oss att ge och i vissa fall får vi till och med säga nej för att 
inte gå över gränsen.” 
 
Gutberg anser att vi idag är på väg mot förbud mot rådgivning. ”Vad gäller 
alla bolag som har ett moderbolag som är noterat i Amerika, kan vi i princip 
säga att all rådgivning, utom den som är direkt relaterad till revisionen, är 
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förbjuden.” Detta har fått effekten att de flesta stora bolagen i Sverige ”har 
gjort det lätt för sig” genom att de inte använder sina revisorer för någon form 
av rådgivning, utan istället använder en annan revisionsbyrå för detta. 
 
I diskussion om regler inom EU berättar Gutberg om hur det är upp till de 
enskilda länderna att besluta om vilken utsträckning rådgivning ska förbjudas. 
I Sverige lägger Förtroendekommissionen fram sina riktlinjer 2004-04-20 
(samma dag som telefonintervju genomförs) i vilken det framförs att Sverige 
kan ha kvar dagens regler kring rådgivning. Valfriheten förklarar Gutberg med 
att aktiebolagslagarna ser olika ut i olika länder. I Sverige finns en 
aktiebolagslag som sträcker sig rätt långt och täcker många områden, så som 
styrelsens arbete, VD: s arbete, bolagsstämman med mera, det vill säga ganska 
detaljerade regler. I ett annat land kanske det bara ges en ram angående 
styrelsens arbete, och det är klart att också regelverket måste se olika ut i de 
båda länderna förklarar Gutberg. Han anser att analysmodellen är tillräcklig 
för att hantera konflikter med oberoende. Gutberg anser vidare att det är 
absolut nödvändigt att skilja på regler för små och stora företag. Av 
effektivitetsskäl och ekonomiska skäl kan inte ett litet bolag använda sig av 
två revisionsbyråer, som nämndes ovan. Det måste bli så att revisorn får ge 
mer rådgivning i mindre bolag, annars blir det helt enkelt för dyrt. 
 

4.4.5. Företagspresentation Deloitte  
I början av 1980-talet lade fyra lokala revisionsbyråer grunden för det 
nuvarande revisions- och konsultföretaget när de gick samman under namnet 
Touche Ross Group. Byrån har genomfört en mängd olika sammanslaggningar 
som 1994 leder fram till att byrån tar namnet Deloitte & Touche. 2003 
marknadsför sig byrån under enbart namnet Deloitte. I Sverige har Deloitte 
cirka 1000 medarbetare på ett fyrtiotal kontor. Omsättning 2002 var 671 Mkr. 
VD är Hans Pihl. (För mer information se www.deloitte.se) 
 
Expert på kvalitet inom Deloitte är Lars de Mander (de Mander), auktoriserad 
revisor och ansvarig för kvalitetskontroll inom Deloitte Sverige. Intervju 
genomförs via telefon 14.30- 15.00 2004-03-23. 
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4.4.6. Kvalitetskontroll på Deloitte – Intervju med Lars de Mander 
Det interna kvalitetssäkringssystemet på Deloitte bygger på program från 
Deloitte USA. Systemet gör en årlig genomgång av funktioner i Deloitte 
Sverige, till exempel rekryteringsprocessen och utbildningsprogrammen. Den 
viktigaste delen i kvalitetskontrollen är byråns arbete med risk management 
där det ingår kontroll av enskilda uppdrag och revisorer.  
 
För varje enskilt uppdrag och revisor genomförs två kontroller. En av dessa är 
en oberoende kontroll av revisionsarbetet som genomförs av en kollega innan 
revisionsberättelsen skrivs på. En annan kontroll är den mer omfattande 
kvalitetskontroll som ska ske minst vart tredje år för partners och var femte år 
för övriga revisorer enligt FAR. Det som kontrolleras är att Deloittes krav på 
revisionsprocessen efterföljs i de enskilda uppdragen. Det är en mycket 
strukturerad och styrd process som utmynnar i en rapport till Deloitte Sverige 
samt Deloitte International. De Mander berättar att Deloitte satsar mycket tid 
och pengar på kvalitetsarbetet, och att incitamenten till en ökade kontroll 
kommer från USA där skadeståndsreglerna har ökat kraven.  
 
I princip är det samma grundläggande krav på kvalitetskontrollen i revision av 
stora och små bolag, men det ställs högre krav på granskningsåtgärder för 
större bolag. Det finns alltså vissa praktiska skillnader men teorietisk sett 
behandlas företagen lika. 
 
Deloittes system överlappar eller tar hand om FARs krav på kvalitetskontroll, 
vilket är en medveten handling, men Deloittes krav har fram till nu varit 
hårdare än FARs. Till exempel har Deloitte kontroll vart tredje år för partners, 
istället för vart femte år som är minimum. De Mander berättar om att de nya 
kraven på kvalitetskontroll som bygger på Revisionsstandard och som 
övergripande regleras från EU och detaljutformats av FAR, ligger ungefär 
samma nivå som redan fanns i Deloitte eget system. Om man jämför Deloitte 
Sveriges kvalitetssystem mot metoderna i USA har Deloitte Sverige fått 
justera sitt system så att det kan tillämpas i svenska förhållanden som 
exempelvis vid förvaltningsrevision, dokumentation och oberoendebedömning. 
De Mander diskuterar vidare hur FAR kontrollerar att revisionsbyråernas 
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system följer de uppsatta kraven och att Deloitte fick godkänt från FAR i en 
kontroll som genomfördes 2002. 
 
De Mander anser att problemet med bristande kvalitet är att det alltid att 
finnas vissa revisorer som inte rättar sig efter de uppsatta kraven, och det 
viktiga är då att kvalitetskontrollerna fångar upp dessa individer. Hans 
uppfattning är även att systemet idag fungerar och dessutom under senare tid 
blivit bättre och bättre. 
 
I Deloittes system ingår även en undersökning om vad kunder anser om 
kvaliteten och där fokuseras främst på servicenivå, tillgänglighet och 
tidsaspekter, samt krav på och förväntningar om att hitta de eventuella felen i 
redovisningen. Grundläggande kvalitet är säkerhet, i rätt tid och pro aktiva, 
konstruktiva råd. Det är lite mer än strikt revision som kunderna vill ha, de vill 
även ha framåtriktad förslag på förbättringar berättar de Mander. Deloittes 
kvalitetssystem tar indirekt vara på kundernas syn på kvalitet t.ex. i 
planeringsstadiet där klientens behov definieras. För att sedan kontrollera 
kundens uppfattning om revisionsteamet görs en separat kontroll av en 
utomstående revisor som specifikt frågar klienten om denne är nöjd med 
revisionen. 
 
Som avslutning tar de Mander upp vad rådgivningen innebär för kvaliteten. 
Han anser att rådgivning och revision som det fungerat tills nu har inneburit 
att revisorerna har bidragit till en ökad kvalitet för den ekonomiska 
informationen från små och medelstora företag. Det som orsakat oro är de 
avarter och extrema situationer hos stora företag med omfattande 
konsultuppdrag som innebär självgranskning. Som exempel ger de Mander om 
en revisor bygger upp redovisningssystemet och på så sätt tolkar lagarna för 
redovisning. Även om uppdraget granskas av en annan person på byrån så är 
det inte bra för förtroendet och ur kundens perspektiv kan självgranskningshot 
ändå föreligga. Detta är negativt för hela revisorskåren. De Mander är ändå 
negativ till att förbjuda rådgivning, eftersom det skulle innebära att klienten 
måste anlita en rådgivare förutom revisorn, vilket har sina nackdelar det också.  
 

4.4.7. Sammanfattning Case NIRA Dynamics AB 
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NIRA ställer höga krav på sin revisor och anser att en bra revisor ska ha hög 
kompetens och vara tillgänglig. Rättvisande bild är det som är kvalitet i 
revision uppger NIRA. Revisorn på E&Y instämmer att kvalitet i revision är 
att årsredovisningen är riktig gällande väsentliga avseenden. NIRA märker av 
revisorns kvalitetsarbete genom deras noggranna planering. Revisorns 
oberoende är för NIRA att revisorn planerar revisionen avskilt från företaget. 
NIRA anser att rådgivning kan vara ett hot mot oberoendet, men att revisorn 
ändå kan anlitas till rådgivning. Revisorn ska dock inte vara för nära företaget 
eftersom revisorn anlitas på uppdrag från ägarna. E&Y uppger att 
rådgivningen i mindre bolag lättare kan utgöra ett hot mot oberoendet, men att 
analysmodellen är tillräcklig för att hantera eventuella konflikter. NIRA tror 
att ett förbud mot rådgivning skulle innebära problem för småföretagen. NIRA 
tycker inte att det kan vara samma regler för stora och små företag, vilket även 
E&Y instämmer med på grund av effektivitet och ekonomiska skäl.  
 
Deloitte har olika kvalitetskontroller, bland annat kontrolleras varje partner 
minst vart tredje år. Det som säkerställs i kontrollerna är att revisorn har följt 
Deloittes krav på revisionsprocessen. Teoretiskt sett är de grundläggande 
kraven samma för stora som för små bolag. Deloittes kvalitetssäkringssystem 
uppfyller FARs krav och fångar kundernas förväntningar på kvaliteten. 
Deloitte anser att rådgivning bidragit till en ökad kvalitet i revisionen. Ett 
förbud mot rådgivningen skulle innebära vissa positiva effekter men även 
nackdelar, då revisionsklienter måste anlita både en rådgivare och en revisor.  
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5. ANALYS 
I detta kapitel sammanförs med utgångspunkt i problemfrågorna empiri och 
teori för att analyseras. 
 

5.1.  En tillbakablick och en diskussion om nuläget 
För att ge en bild av vad som har hänt de senaste åren och för att beskriva det 
arbete som pågår idag i revisionsbranschen följer här en komprimerad 
redogörelse. 

”Enronkraschen i USA har utlöst mycket omfattande diskussioner 
om de bakomliggande orsakerna, om ansvarsförhållanden, om 
regelverkens ändamålsenlighet och om marknadens förmåga att i 
tid ta till sig och reagera på relevant information”.  

Källa: Finansinspektionen, 2002, PM Enron – Lärdom för finansiell tillsyn? 

Enron och övriga skandaler efterföljdes av en ny lag, Sarbannes-Oxley Act 
(SOA), som infördes i USA sommaren 2002. Lagen syftade till ”att återställa 
investerarnas förtroende för aktiemarknaden och att garantera att innehållet i 
företagens finansiella rapportering och annan information som lämnas till 
aktiemarknaden överrensstämmer med verkligheten”. (Svernlöv och Blomberg, 
2003) Lagen är tillämplig på alla bolag som har inregistrerade aktier för handel 
i USA. SOA innebar en uppstramning av lagstiftningen med ytterligare nio 
förbud, så som förbud mot bokföring, internrevision, och experttjänster där 
bland annat skatterådgivning ingår. 
 
Anders Holm säger enligt en artikel av Holmquist (2001) att de linjer som EU 
och USA valt har lite av ett motsatsförhållande. Detta grundar sig i att USA 
har detaljregler medan regler i EU bygger på ett principbaserat system. 
(Norgren, 2002). 
 
EU har totalt 13 bolagsdirektiv, men alla har inte fått sin slutliga lydelse än. 
Det 8: e bolagsdirektivet är det så kallade revisorsdirektivet, och är ett 
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komplement till 4: e och 7: e bolagsdirektiven, vilka anger vem som får utföra 
revision. 8: e bolagsdirektivet ska reglera kompetenskraven för dem som utför 
revision samt slå fast grundläggande krav på revisorns oberoende. (Riksdagen, 
2004) 
 
I Sverige finns diskussioner om revisionen ur två utgångspunkter som 
påverkar i uppsatsens problemfrågor. Dessa är:  

Ø Ett förbud mot rådgivning. 

Ø Olika regler för stora och små bolag. 

Grönlund, (2003) vice ordförande i riksdagens skatteutskott, har uttalat sig om 
följderna av ett förbud mot rådgivning. Hon menar att en liknande 
uppstramning som skett i USA efter Enronaffären behövs i Sverige efter 
skandalen i Skandia. Samtidigt anser hon att skandaler i stora företag inte ska 
drabba småföretag, eftersom de små företagen behöver hjälp och råd av sin 
revisor i större utsträckning.  Justitieminister Thomas Bodström ger som svar 
på interpellationen av Grönlund att rådgivning inte kommer att förbjudas till 
revisionsklienter. Bodström menar att det inte finns någon anledning att från 
lagstiftarnas sida ändra sin uppfattning från den som speglas i proposition 
2000/01:146 som tidigare beskrivits. För att få en samlad bild av dagsläget 
angående ett förbud mot rådgivning ringdes Hovrättsassessor Jakob Aspegren 
på Justitiedepartementet upp för en intervju. Enligt Aspegren är det förslag 
som är aktuellt angående revisorns oberoende en promemoria; Några frågor 
om revision. Denna behandlar ett förbud mot redovisningsrådgivning i 
samband med revision. Aspegren tillägger att denna promemoria inte 
aktualiserar något lagändringsförslag förrän tidigast i höst. Aspegren 
klarlägger även vad EU-kommissionen har sagt i frågan om ett förbud mot 
rådgivning. De rekommendationer som EU-kommissionen har gett ut 
uttrycker inte någon önskan om förbud mot rådgivning. Inte heller i det 
nyutkomna förslaget till EU:s 8: e bolagsdirektiv förespråkas förbud. EU har 
endast uttryckt att analysmodellen ska användas. Enligt Aspegren har 
kommissionen dock kommenterat att de fortfarande begrundar frågan och kan 
komma att ändra sin ståndpunkt. 
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Efter detta sammandrag kommer nuläget att utredas utifrån undersökningens 
perspektiv. Först kommer kvalitetssäkringssystem undersökas, för att sedan se 
hur kunder upplever revision. Därefter kommer en diskussion om hur 
oberoende kan hanteras. Därför fokuseras på: 

Ø Vad är revisionskvalitet? 

Ø Bör ett förbud mot rådgivning införas? 

Ø Ska det finnas olika regler för små och stora bolag? 

Den första frågan är aktuell på grund av uppsatsens syfte att definiera 
revisionskvalitet. De andra två frågeställningarna är aktuella eftersom som de 
är sätt att hantera hot mot oberoendet. Utifrån denna diskussion har författarna 
skapat en idealbild av hur revision och affärsmässig rådgivning kan 
harmonisera, samt hur hinder för idealbilden kan undvikas. Kapitlet avslutas 
med förslag på vad begreppen revisionskvalitet och begreppet god 
rådgivningssed som författarna anser bör införas ska innehålla. 
 

5.2.   Hur revisionsbyråer hanterar olika aspekter av kvalitet 

5.2.1. Kvalitetskontrollens uppbyggnad 
När författarna talat med revisionsbyråerna om kvalitetskontroll är de alla 
mycket inriktade på dokumentation för att säkra oberoende och kvalitet. Den 
säkring som sker blir då i efterhand, vilket inte alls stämmer med TQM som 
istället för att jobba reaktivt förespråkar preventiva åtgärder. De 
kvalitetssäkringar som stämmer med TQM är att personalen utbildas 
kontinuerligt för att ha den kompetens som kunderna efterfrågar. Dessutom 
uppger alla kvalitetsansvariga som intervjuats att kvalitetsarbetet genomsyrar 
hela organisationen, genom exempelvis dokumentation. Det verkar dock som 
om revisorerna är mer inriktade på att dokumentera uppdragen med sikte att 
klara en granskning istället för att säkra att kunden upplevt sig erhålla kvalitet, 
som borde vara fokus enligt TQM. Revisorerna verkar alltså ha en ovillighet 
att förhålla sig till affärsmässighet.  
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Eftersom kvalitetssäkringen sker genom dokumentation samt att kontroller 
genomförs med fem års mellanrum blir återkopplingen för långsam varför det 
blir svårt att ta till sig lärdomar om vad som skapar kvalitet för kunderna.  
Det verkar som de kvalitetsansvariga har en väl genomtänkt strategi för 
kvalitetssäkring men strategin fångar inte in alla aspekter av kvalitet då den 
fokuserar mer på att uppfylla krav från lagar än kundernas förväntningar.  
 
De undersökta företagen har alla kvalitetskontroller som i sin tur kontrolleras 
av FAR eller SRS varför de förklarligt är tämligen lika. Det som blir intressant 
då är vad som skiljer dem åt och varför. En intressant avvikelse är att S&B är 
de enda som inte uppger sig ha kompetensutveckling som en viktig del i 
kvalitetskontrollen. Detta kan bero på att de är ett så pass mycket mindre 
företag, som inte har samma resurser eller strukturer för utbildning. I en 
mindre byrå torde det också vara svårare att undvara personal. Det blir även 
dyrare att köpa in utbildning för ett fåtal personer i taget. En annan förklaring 
kan vara att de inte behöver lika mycket utbildning för att klara av de uppdrag 
som hanteras. De största företagen i undersökningen har även internationella 
nätverk som kan hjälpa till med utbildningsplaner och resurser. Ofta kan det 
dessutom finnas krav på att alla anställda ska ha en viss tid med utbildning per 
år i större företag. Till exempel Lindebergs nämner att det varje år finns 
obligatoriska utbildningar.  
 
KPMG, Deloitte och S&B gör alla en poäng av att de har högre krav på sig 
själva än vad FAR och SRS har. Lindebergs däremot uppger att de 
inte ”överarbetar” för att det kommer så många ändringar. Detta kan bero på 
att Lindeberg är inriktade mot ägarledda företag som inte har lika hårda regler 
som till exempel börsnoterade företag. En annan anledning kan vara att 
Lindebergs anser att FARs krav är fullt tillräckliga och att de inte behöver 
hårdare regler. 
 
Vad gäller anpassning för stora och små företag har SB minst anpassat där 
bara mindre antal frågor behandlas vid mindre företag, medan KPMG och 
Deloitte har en anpassning i systemet för att justera för olika storlek på bolaget. 
Lindebergs har istället två helt skilda system. Att S&B har mindre anpassning 
handlar troligtvis om att det inte finns samma resurser för att anpassa 
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systemen, och att Lindebergs har två system beror troligtvis på att de har valt 
att inrikta sig mot ägarledda, vilket oftast betyder mindre företag. Det kan 
även spegla att KPMG och Deloitte inte ser det som viktigt att anpassa 
systemet för mindre företag då de inte har lika hög täckningsgrad eller intäkt, 
men detta ligger utanför undersökningens område. 
 

5.2.2. Hur kunder upplever kvalitetsarbete 
Deloitte menar att kunder märker kvalitet indirekt i diskussioner med revisorn 
till exempel när revisionsuppdraget planeras. Deloitte frågar även kunder om 
de är nöjda med revisionen. Lindebergs menar att kunder märker kvalitet 
genom att revisorerna gör ett bra jobb, engagerar sig personligen i företagen 
samt att det inte ska finnas några fel. De har alltså en syn som principiellt 
överensstämmer med TQM. Även det faktum att VD och styrelse är med på 
möten om kvalitet tyder på att Lindebergs jobbar offensivt med kvalitet, helt 
enligt TQM. S&B uppger att det bara är kunden som kan svara på vad kvalitet 
är. KPMG menar att kunden märker kvalitet genom att se kopplingar till den 
ekonomiska redovisningen, vilket är längre från TQM. Ingen av de intervjuade 
företagen verkar fråga kunderna under det löpande uppdraget hur de upplever 
tjänsternas kvalitet, utan all kontroll sker i efterhand. Detta stämmer inte med 
TQM, och stora vinster kan göras om kunderna får en chans att yttra sig under 
de möten som genomförs. Då kan företagen få direkt feedback, och kan även 
förklara varför det som kunden eventuellt klagar på hände, eller till och med 
göra kunden mer nöjd än innan. Det är viktigt för revisorerna att lära sig vad 
som skapar kvalitet för de enskilda kunderna så att de kan leva upp till eller 
överträffa deras förväntningar.  
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5.3.  Analys av Caseföretagen 

5.3.1. Förväntningar från kunder 

Ø Sökes: trevlig kunnig revisor som kan svara på frågor och 
skatteplanera. 

Ø Finnes: Oberoende revisor med stor kunnighet om gällande 
bestämmelser om revision av företagets ekonomiska information. 

Finns det ett gap i denna omfattning mellan kundernas förväntningar och 
revisorns arbete? När företagen frågades om vad kvalitet i revision innebär 
svarade alla företag utom B&J att det innebär hjälp att undvika att få problem 
med Skatteverket. NIRA, B&J och Håmex nämnde även väsentlighet som 
kvalitet, att revisorn granskar relevanta poster. B&J diskuterar vidare 
hur ”Revisorn ska titta på den löpande bokföringen att allt är korrekt gjort” 
och sedan skriva revisionsberättelsen. Efter detta tycker B&J att revisorns 
arbete är färdigt. Senare under samma intervju diskuteras hur B&J har mest 
användning av revisorn för att kunna få det resultat de önskar för året. Det 
framkommer en viss begreppsförvirring här. B&J vill inte använda revisorn 
till råd om skatt, men har stor nytta av honom innan revisionen då de 
resultatplanerar. Detta tyder på att mindre bolag inte vet riktigt vad en revisors 
arbete går ut på, eller vad de kan bidra med för nytta förutom skatteplanering. 
Här behöver alltså revisorer observera att de riktigt små bolagen inte alltid har 
rätt information eller uppfattning om revisorns arbete, varför det som 
författarna ser det är deras plikt att upplysa företagen. LR går på ishockey med 
sin revisor, och anger att han ”sitter med i det mesta”. Även detta tyder på att 
mindre företag inte vet var gränsen för revisorns arbete går. LR och B&J är 
även de som uppger att de anser att revisorn ska ”gå på gränsen”, men de 
verkar enligt vår undersökning inte riktigt veta var denna gräns går. En 
lösning på detta problem kan vara att revisorn innan varje nytt uppdrag, eller 
inför ett nytt år har en dragning med kunden om vad revisorn kan hjälpa till 
och vad som inte är tillåtet. Detta skulle förstås medföra en kostnad, men en 
utbildning verkar enligt undersökningen nödvändig. Det ligger dessutom i 
revisorernas intresse att kunder vet vad revisorn kan hjälpa företagen med, 
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eftersom revisorerna då lättare kan påverka kundens förväntningar och därmed 
i även kvaliteten. 
 

5.3.2. Efterfrågan från kunder 
I referensramen återges god revisorssed som etiska normer mer än regler, men 
att yrkesetiska regler finns som guide. När författarna intervjuar företagen 
ställs öppna frågor om revisorn, dennes arbete och vad som utmärker en bra 
revisor. På frågan om vad som efterfrågas av en revisor svarar alla företagen 
att relationen till revisorn är viktig, och att han ska visa intresse för företaget. 
Även att vara insatt i företaget och dess omgivning lyftes fram av alla företag 
utom NIRA. Enligt Balans nr 4 2003 visar en undersökning på 360 mindre 
aktiebolag på att närheten till revisorn är det viktigaste för mindre företag. 
Slutsatsen i denna undersökning visade att personkemin är en av få 
anledningar som de undersökta bolagen uppger som möjlig anledning till att 
byta revisor. Varför ska det då finnas många regler för att säkra oberoende och 
självständighet i småföretag? 
 
Att revisorn är sakkunnig tas inte som självklart av alla undersökta företag, 
utan alla berättar om hur viktigt det är att revisorn ska kunna svara på frågor. 
Detta visar på att företagen vill ha ett bollplank att vända sig till och inte 
behöva använda flera rådgivare, även om B&J uppger att de använder 
skatterådgivare vid skattefrågor. Företagen behöver alltså knyta revisorns 
kompetens till företaget, då de inte har resurser själva. Även det faktum att 
alla företag utom Håmex uppger att det finns positiva effekter av att anlita en 
större revisionsbyrå tyder på att de ser stora byråer som mer attraktiva då de 
har bättre möjlighet att få kompetent hjälp i ekonomiska frågor, men även att 
det är viktigt med det breda nätverk av kunskap som skapas i en rikstäckande 
byrå. Även att alla utom B&J anser det viktigt att revisorn ska kunna erbjuda 
alla tjänster de behöver tyder på att mindre bolag anlitar stora revisionsbyråer 
för att få allsidig hjälp, med vad de än kan behöva, från någon som har insikter 
i deras företag. 
 
Förväntningar innebär enligt Edvardsson (1996) cirka halvparten av hur kunder 
kommer att uppleva kvalitet, men vad anser de undersökta företagen själva att 
kvalitet är? 
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5.4.  Vad är kvalitet i revisorns arbete? 
Redan i inledning och problemdiskussion diskuterades hur kvalitet i samband 
med revision torde innehålla något mer än själva tjänsten revision. Är det bara 
revision som skapar nöjda kunder eller ser kunder någon mer del? Vi har gett 
förslag på att denna del kan vara rådgivning. Vi kom i föregående stycke fram 
till att kunder verkar ha mer förväntningar på en revisor än det som lagar, 
regler och rekommendationer täcker in. Stenhufvud (1998) säger att det är 
kunden som till slut avgör vad som är kvalitet. TQM delar upp kvalitet i två 
delar, dels att företaget har en inbyggd kvalitet i det de presterar och dels 
kvalitet i den meningen att företaget tillverkar det kunderna efterfrågar. Detta 
innebär att revisorn dels ska följa lagar och regler men också leverera något 
som skapar ett mervärde för kunderna. Detta resonemang leder till en modell 
som skapats för att ge en översikt. 
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enligt god revisions- 
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Figur 2: Kvalitet i revision 1 
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Vi har valt att kalla en sida för god revisions- och revisorssed, vilket syftar till 
att revisorn skapar kvalitet i själva revisionen; att revisorn kan utföra revision 
enligt lagar, regler och rekommendationer. Den andra sidan i modellen är den 
del som gör att kunden anser sig ha fått heltäckande hjälp, och den benämns 
kundnytta. Självklart skapar även revisionen kundnytta men författarna anser 
det även innefattar något mer. Revisionen kontrolleras i en hög utsträckning 
av lagar, regler och rekommendationer på grund av att intressenterna behöver 
en oberoende granskare. Till exempel vill staten ha skatteintäkter, marknaden 
vill ha ett bra underlag för att bedöma företag, kreditgivare och ägare vill ha 
uppsikt över sina investeringar. Detta är framträdande i större bolag med ett 
spritt ägande, men i småföretag är det ju oftast ägaren samma person som 
driver företaget. Visserligen har ägarledda företag också staten och övriga 
intressenter att ta hänsyn till, men ägarna är kanske en viktigare del av 
intressenterna. Vi ser god revisions- och revisorssed som den del som skapar 
kvalitet främst för intressenterna men också för företaget i den meningen att 
de får en tillförlitlig ekonomisk information. Som tidigare diskuterats borde 
det finnas fler delar i revisorns arbete som skapar mervärde för kunden. Detta 
förhållande harmoniserar inte fullt ut då det kan uppstå konflikter om revisorn 
ska se till att intressenternas krav på en korrekt och rättvisande ekonomisk 
information uppfylls samtidigt som revisorn ser till att företaget får den hjälp 
som just de behöver. 
 
Denna frågeställning leder oss vidare till att söka svar på vad kvalitet i 
revision är. 
 

5.5.  Beståndsdelar i kvalitet 
För att utreda vad kvalitet i samband med revision är har insamlad empiri 
analyserats. Först analyseras vad företagen uppgivit som kvalitet i revision 
och därefter redovisas vad företagens revisorer anser, varefter resultaten 
jämförs. 
 
LR och Håmex uppger att kvalitet innebär att skapa förtroende mot 
Skatteverket. Även NIRA uppger att det är viktigt att undvika problem med 
Skatteverket. Vi tolkar det som att även B&J delar denna syn på kvalitet, 
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eftersom skattefrågan var ett stort och återkommande ämne under intervjun. 
NIRA anser dock främst att väsentlighet i vad revisorn väljer att granska är det 
som är kvalitet i revision, vilket även B&J uppger. Håmex och B&J nämner 
vidare att revisorn ska på bästa sätt för företaget kunna skapa det resultat som 
önskas, efter rådande förutsättningar. NIRA och LR diskuterar även de vikten 
av resultatplanering. Det tyder på att alla företag ser revisors kunskap för att 
planera resultatet som en viktig del i kvaliteten.  
 
E&Y, S&B och Lindebergs revisorer anser samtliga att kvalitet i revision är 
att följa lagar och bestämmelser, så att årsredovisningen är riktig och ger en 
rättvisande bild av verkligheten. Revisor på KPMG anser dock att det är 
upplägget för hur revisionen utförs som skapar kvalitet, det vill säga 
planeringen. Författarna tolkar det som att han anser att planeringen sker för 
att se till att lagar och regler efterlevs. Kvalitetsansvarig på KPMG menar att 
det är av planeringen det ska framgå vad som ska granskas, det vill säga vad 
som är väsentligt. S&B har en delad syn på kvalitet, en för själva revisionen 
och en för revisorn, där kvalitet för revisorn är kommunikationen med 
kunderna. KPMG anser att kommunikationen mellan klient och revisor 
förbättras av närhet. Att närhet är viktigt instämmer även revisor från 
Lindebergs med. Kommunikationsflödet eller närheten mellan revisor och 
kund skapar en bättre förståelse för och kunskap om företaget och är således 
en kvalitetshöjande förutsättning. 
 
Kunderna lägger alltså tyngdpunkten vid det som författarna valt att kalla den 
affärsmässiga rådgivningen. Men vissa av företagen säger dock att kvalitet 
utgörs av god revisions- och revisorssed, alltså det som revisorerna ser som 
kvalitet. Det blir således ett gap mellan revisorerna och företagen. Författarna 
anser att gapet beroe till stor del på att revisorerna skiljer tjänsterna revision 
och rådgivning åt. Kunderna upplever däremot att rådgivningen in går i 
revisionsarbetet. 
 
Vad är då orsaken till detta gap? Vad anser företagen om revisorernas syn på 
kvalitet i revision och tvärtom, det vill säga revisorernas uppfattning om 
företagens syn på kvalitet? Kan det finnas något som förklarar gapet, eller 
finns det någon faktor som kan öka förståelsen för hur gapet uppstår?  
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LR uppger att kvalitet för en revisor kan vara om kunderna uppfattar honom 
som en god rådgivare, vilket överensstämmer med vad LR själva anser om 
kvalitet. B&J och Håmex uppger att det är ordning och reda som är kvalitet 
för revisorn. NIRA anger att kvalitet för en revisor innebär väsentlighet, precis 
som de själva anser.  
 
Revisor på S&B och E&Y uttalade sig under intervjuerna även om vad de tror 
kvalitet är för kunderna. E&Y uppger att hans och kundernas syn på revision 
är samma sak, god revisors- och revisionssed. S&B menar istället att 
kundernas uppfattning varierar stort, och kan vara ett lågt pris, låg skatt, 
framförhållning, rättvisande bild och resultatplanering. Som nämns ovan ser 
revisorn på KPMG att en del av kunderna uppskattar revisionen medan andra 
inte ser något mervärde. Vi tolkar det som att dessa kunder istället ser 
mervärde i den affärsmässiga rådgivningen.  
 
Det är även intressant vad kvalitetsansvariga menar att kvalitet är för kunderna. 
Kvalitetsansvarig på Deloitte menar att grundläggande kvalitet för kunder är 
säkerhet, i rätt tid och pro aktiva konstruktiva råd. Han anser att kvalitet är 
mer än strikt revision som till exempel framåtriktade förslag på förbättringar. 
Lindebergs ser att kvalitet för kunder är att undvika problem i efterhand, samt 
att arbeta effektivt för att hålla kostnader nere. Även Lindebergs menar att den 
framåtriktade revisionen skapar mervärde. KPMG menar istället att kvalitet 
för kunder är att leva upp till revisionssed, att undvika skadeståndssituationer, 
men även att säkra en rättvisande bild av resultat och ställning. Tre av fyra 
kvalitetsansvariga säger alltså att kvalitet för kunder är framåtriktad och 
förutseende, men det verkar enligt vår undersökning inte vara en viktig del i 
kvalitet för företagen som anlitar revisorerna. Inget av de undersökta bolagen 
har nämnt förutseende även om LR och NIRA uppger sig uppskatta och 
använda den ekonomiska informationen i planeringen. Detta kan visa på att 
mindre företag kanske lever mer från dag till dag, och har inte tre, fem, eller 
tioårsplaner för sin verksamhet.  
 
Om svaren från frågor om kvalitet summeras framkommer att en del av 
företagen och revisorerna tror att deras syn överrensstämmer, vilket visar sig 
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vara fel. Revisorerna på B&J och KPMG inser att de och deras kunders syn 
skiljer sig åt i vissa fall, vilket skulle kunna förklaras med att de arbetar 
närmare sina kunder. Revisorn på KPMG arbetar på en mindre ort där det som 
han själv säger uppstår en annan sorts närhet eftersom han ofta träffar sina 
kunder i andra sammanhang än just vid revisionen. Författarna har däremot 
inte funnit några starka bevis för det som B&J uppger, att mindre byråer är 
mer måna om kunderna än större byråer, men kan i alla fall säga att det i vår 
undersökning uppstår en annan sorts närhet. Detta kan grunda sig i antalet 
uppdrag som en revisor har. Vår uppfattning är att revisorer i lite större byråer 
eller i större städer oftast har fler uppdrag per person än revisorer i mindre 
byråer eller på mindre orter. 
 
Kvalitet för kunder är enligt vår undersökning resultatplanering, de vill ha 
revisionen undanstökad för att istället rikta in sig på att de gyllene kornen. Det 
som skapar mervärde för de undersökta företagen verkar vara just 
resultatplanering och skräddarsydda råd. Mindre bolag förefaller följaktligen 
mer intresserade av att få minst möjlig skatt än att få en god revision med 
rättvisande bild.  
Om kunder fokuserar på allt annat än revision uppstår frågan om varför de 
flesta revisorerna i undersökningen bara talar om rättvisande bild som kvalitet. 
Vi ställer oss frågande till huruvida det är rimligt att revisorerna inte tar 
hänsyn till kundernas förväntningar. Vad är det som gör att revision är så 
speciellt som bransch att den inte har ett naturligt bortfall av missnöjda 
kunder? Vi kommer i undersökningen fram till tre beståndsdelar i denna 
problematik: 
 
Ø Kunskap  

Mindre bolag vet inte vad de ska förvänta sig från en revisor. Det finns ingen 
möjlighet för dem att avsätta tid för att inhämta kunskap för att göra medvetna 
val. I vår undersökning har inte något av företagen gjort aktiva val eller 
jämförelser mellan olika alternativa val av revisorer. De har blivit anvisade 
revisor på grund av ägarstruktur, eller valt utifrån att någon på företaget eller i 
dess närhet är bekant med en revisor. 
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Ø Pris  
Att byta revisor är dyrt, både att som diskuteras ovan sätta av tid för att söka 
en ny revisor, men även att låta den nya revisorn sätta sig in i verksamheten 
(för cirka 1000 kronor i timmen). Företagen vet oftast inte om att de kan tjäna 
pengar på att få en revisor som kan hjälpa dem ur fler aspekter än en dålig 
men billig revisor. De byter alltså inte revisor då de tror att kostnaden är större 
än skadan de nu lider av att inte få bra kvalitet. 
 
Ø Information 

Det är inte säkert att företagen vet vad kvalitet i revision kan vara, eller vilka 
tjänster en revisor kan stå till tjänst med. De har för lite information om de 
möjligheter som finns. De har även för lite information om vad en revisor ska 
göra respektive inte får göra. Det är inte rimligt att anta att ett litet företag kan 
sätta sig in i gällande lagstiftning och rekommendationer eller ens bilda sig en 
uppfattning om vad som är vanligt förekommande uppgifter för en revisor.  
 
Av diskussionen ovan kan författarna se att kvalitet utgörs av två delar. Dels 
en sida som består av god revisors- och revisionssed och dels en sida med 
affärsmässig rådgivning.  
 
En bidragande orsak till att gap uppstår mellan kunder och revisorer anser 
författarna bero på felaktiga förväntningar. Undersökningen kommer fram till 
att detta har sin förklaring i ett bristande informationsflöde. Om 
kommunikationen fungerade bättre skulle samtliga revisorer ha klart för sig 
vad det är som kunderna efterfrågar, och därmed ha bättre förutsättningar att 
skapa kvalitet för dem. Hur stort gapet blir varierar mellan företag, men 
författarna ställer sig frågande till varför inte revisorer uppmärksammar eller 
vidtar åtgärder för att minska detta gap? Vi tror att det kan bero på att det finns 
en inbyggd konflikt mellan de två delarna av kvalitet. Den uttalade skillnad 
som revisorerna idag gör mellan rådgivningen och revisionen måste rättas så 
att en enhetlig syn på kvaliteten i revision kan finnas, den syn som kunder nu 
har. För att utreda detta kommer de diskussioner som förekommer i Sverige 
idag om rådgivning i samband med revision redovisas. 
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5.6.  Rådgivning och revision 
I de lagar som en revisor måste följa beskrivs vilken rådgivning som får 
förekomma, vilket är rådgivning som har ett naturligt samband med revisionen. 
E&Y berättar hur EU bestämt att det är upp till medlemsländerna att avgöra 
hur mycket av rådgivning i samband med revision som bör förbjudas. Orsaken 
till diskussioner om att förbjuda rådgivning samt att det redan införts förbud i 
USA finner författarna i vad KPMG anger, att det handlar om jävsfrågor i 
uppdrag där både revision och rådgivning utförs. Genom att förbjuda 
rådgivning anses oberoende säkerställas på ett högre plan. Proposition 
2000/01:146 uppger att rådgivning som lämnas till en revisionsklient kan 
komma att påverka revisorns möjligheter att uppträda som en opartisk och 
självständig granskare. Propositionen tar upp två hot mot revisorns oberoende. 
Ett hot är egenintresse som kan uppstå då revisorn genom rådgivningen skapar 
en affärsförbindelse som inte har anknytning till revisionsarbetet. Det andra 
hotet är självgranskning som har sin grund i att revisorn kan komma att 
granska sina egna bedömningar genom att rådgivning förekommit. 
Propositionen behandlar även två andra risker, dels att rådgivningen kan ge 
revisorn ett påtagligt inflytande över företaget och dels att pressade priser kan 
leda till att revisionsbyråer underprissätter revisionen tillförmån för att få de 
mer lönsamma konsultuppdragen. (Prop. 2000/01:146) 
 
Även om det inte finns något starkt argument i Sverige att införa ett förbud 
mot rådgivning till revisionsklienter kan promemorian Några frågor om 
revision trots allt innebära att redovisningsrådgivning förbjuds. Det finns även 
eventuella inskränkningar som kan komma från EU i framtiden. Om kvalitet 
för kunder i mindre företag består av både revision och rådgivning, som 
diskuterats tidigare skulle ett förbud mot rådgivningen kunna ha långtgående 
konsekvenser. Är verkligen ett förbud mot rådgivning det optimala 
tillvägagångssättet för att hantera frågan om oberoende i mindre företag? Det 
finns som sagt ännu inte något konkret lagförslag mot rådgivning, men 
författarna ser det ändå som viktigt att ut reda vilka konsekvenser ett dylikt 
förbud skulle innebära för de undersökta företagen.  
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Hos de företag som intervjuats är effekten av ett förmodat förbud mot 
rådgivning olika. Håmex och NIRA uppger att de skulle ha kvar sin nuvarande 
revisor och anlita en annan revisor eller möjligtvis en jurist som rådgivare. LR 
skulle dock anlita en annan revisor och ha kvar sin nuvarande revisor som 
rådgivare istället. Vi tolkar det som att det inte har någon avgörande effekt för 
B&J, eftersom att de har egna kontakter för rådgivning vid skatt, vilket 
ersätter nätverket som en större revisionsbyrå kan erbjuda. Alla undersökta 
företag uppger att de skulle köpa rådgivning även om ett förbud skulle införas. 
 
Av de totalt åtta intervjuade revisorerna anser majoriteten att ett förbud mot 
rådgivning skulle innebära tillbakagångar. Till exempel uppger revisor från 
Lindebergs att det enligt hans uppfattning skulle vara ”Oerhört ineffektivt att 
förbjuda rådgivning.”. Kvalitetsansvarig på Deloitte uppger att han inte riktigt 
vet vad som är rätt väg att gå, eftersom att ett förbud både har för- och 
nackdelar. Lindebergs kvalitetsansvarige, bägge representanter från KPMG 
och revisor från Lindebergs uppger att de inte ser något hot med den 
rådgivning som bedrivs idag hos revisionsklienter. 
 
Revisor på KPMG uppger att en viss form av rådgivning måste förekomma 
och att den dessutom hjälper revisorn att fånga upp problemområden inför 
revisionen. Författarna tolkar detta som att rådgivning ger en ökad kvalitet i 
revisionen, genom att rådgivningen skapar en bättre kunskap om företaget. 
En positiv effekt som kan komma av ett förbud mot rådgivning i samband 
med revision är att oberoende säkerställs på ett bättre sätt. En annan fördel kan 
vara att företagen kommer att anlita rådgivare som är mer specialiserade inom 
de olika områden de verkar i eftersom revisorer ofta kan lite om mycket. De 
experter företagen kan vända sig till kan vara exempelvis skattejurister vid råd 
om skatter. Samma kan gälla vid till exempel värderingsfrågor, och 
finansieringsfrågor. Ett alternativ för företagen är att anlita olika revisorer som 
är specialiserade på olika områden, vilket skulle innebära ett ökat oberoende.  
 
Ett problem som författarna ser med att andra personer än revisorn ger 
rådgivning sammanfaller med vad revisor på Lindebergs uppger, att revision 
hindrar företag från att frisera räkenskaperna. Detta gäller främst större företag 
enligt Lindebergs, men det förekommer i alla typer av organisationer. Den 
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största nackdelen är dock att det hela skulle bli dyrt för företagen om de var 
tvungna att anlita en till person för rådgivning. Till exempel menar Lindebergs 
kvalitetsansvarig att det skulle innebära en fördyring. Även Grönlund (2003)  
understyrker att ett förbud mot rådgivning skulle få ökade kostnader. 
Fördyringen grundar sig i att ytterligare en person skulle behöva sätta sig in i 
verksamheten. Ett förbud skulle även betyda att revisionsbyråer förmodligen 
skulle förlora intäkter. Revisionstjänsterna och rådgivningstjänsterna har två 
olika taxor, och flera av de intervjuade revisorerna uppger att det är en stor 
prispress på revision. S&B menar att det går att tjäna mer pengar genom 
rådgivning eftersom det är när kunderna verkligen behöver hjälp de söker 
rådgivning. Vi har redan berättat om hur Imhoff (2003) beskriver att det är 
rådgivningen som är den mest lönsamma verksamheten för revisionsbolagen 
idag. Revisor från Lindebergs uppger att ett förbud mot rådgivning skulle 
innebära att revisionsbranschen skulle bli en krisbransch. 
Sammanfattningsvis skulle ett förbud mot rådgivning inte medföra någon 
avgörande positiv effekt. Två fördelar som författarna ändå kan se är att det 
inom vissa områden finns experter som skulle kunna ge mer insatta råd samt 
att det skulle säkerställa revisorns oberoende bättre. Vi ser dock fler nackdelar 
för små företag än fördelar om ett förbud mot rådgivning skulle genomföras. 
Fördyringen är kanske den främsta orsaken, men även vad KPMG uppger, att 
förbudet kan innebära att revisionsbyråerna ”turas om” att vara rådgivare och 
revisor i bolagen. Detta skulle lösa den risk som finns för byråjäv men skulle 
knappast förbättra för mindre företag. B&J uppger att ”Idag är ju revisorn om 
man behöver råd en bra person att rådfråga, eftersom han vet mycket om 
bolaget.”. Om inte småföretagen skulle kunna utnyttja sin revisor även till 
rådgivning anser författarna att det skulle innebära en klar försämring för 
samtliga intressenter av revision i mindre bolag.  
 
Författarna anser således att det inte bör införas något förbud mot rådgivning. 
E&Y uppger att det idag är en trend att de stora företagen anlitar olika byråer 
för rådgivning och för revision. Om denna trend fortsätter innebär det att 
marknadens krav på en starkare och mer oberoende revision hörsammats och 
lagstiftning behövs således inte. Grönlund (2003)  anger att ett förbud mot 
rådgivning skulle innebära mer tyngd på den redan stora regelbördan för 
småföretag. Vidare föreslår Grönlund att revisionen ska göras starkare och 
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mer oberoende i de stora företagen men att mindre företag även i 
fortsättningen ska få ta råd och hjälp av sina revisorer. 
 

5.7.  Olika regler för stora och små företag 
En lösning för att säkra en oberoende revision kan vara att införa olika regler 
för stora och små företag. De mindre bolagen har oftast inte spritt ägande som 
de större företagen. Därför finns inte samma behov av en oberoende revision 
för insyn till ägare eller tillgång till information för att skydda satsat kapital. 
Vad som sedan bör anses som stora och små företag är inte något författarna 
kan ge en detaljerad definition på, men det skulle kunna vara att stora bolag 
har ett aktiekapital eller ett antal anställda som överstiger ett bestämt tal. Det 
kan också ske genom att skilja ut företag som är börsnoterade. En komplett 
definition skulle kräva en helt egen uppsats, varför vi lämnar detta ämne. 
 
Respondenterna i undersökningen skiljer sig i uppfattning om införande av 
olika regler för små och stora företag, men majoriteten uppger att det ändå 
finns en poäng med att ha olika regler. Håmex anser inte att det vore bra med 
olika lagstiftning, och tycker inte att små företag ska ha lättare regler. Håmex 
anser istället att de små bolagen ska lära sig reglerna från början, eftersom ett 
bra litet företag växer till ett bra stort företag. Lindebergs kvalitetsansvarige 
anger att han ser en konflikt i att ha olika regler men att det är viktigt att 
komma ihåg att alla regler för stora företag inte går att anpassa på mindre 
företag. Övriga respondenter är positivt inställda till att ha olika regler för 
olika företag, och E&Y anser det dessutom nödvändigt att skilja på reglerna. 
LR uppger att i större bolag kan företagsledningen lura alla aktieägare medan 
det i LR är han själv och VD som drabbas eftersom de är de enda aktieägarna. 
KPMG anger också att det som skiljer små och stora företag åt är just de 
splittrade ägarintresset som finns i stora bolag.  
 
Proposition 2000/01:146 uppger att det inte går att ha olika krav på stora och 
små företag för att det skulle undergräva tilltron till revisionen i större företag. 
Kravet på oberoende ska vara lika i alla företag. Författarna ställer sig 
frågande till motiveringen som propositionen ger. Vi undrar varför det inte 
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skulle gå att ha olika regler för revision när det redan finns undantagsregler för 
mindre bolag i till exempel skattelagstiftningen? 
 
Vi anser att det skulle vara fullt möjligt att ha mindre krav för små företag 
eftersom det finns så uppenbara skillnader mellan små och stora företag. Vi 
anser därmed inte att reglerna ska lättas för småföretagen utan snarare att 
kraven inte ska öka. Mindre företag behöver en rådgivare till sin hjälp och 
författarna anser att revisorn är bäst lämpad för den uppgiften. Att slopa 
rådgivning skulle ha färre nackdelar för större företag, utan skulle kunna 
innebära ett ökat förtroende för de stora bolagen. Tilliten har stukats av den 
senaste tidens skandaler, varför marknaden och aktiesparare behöver se 
konkreta åtgärder för att återställa förtroendet, som även Grönlund påpekat. 
Om dessa åtgärder inkluderar att förbjuda rådgivning i samband med revision 
för större bolag är svårt att säga i denna undersökning, då den hanterar mindre 
bolag. Att rådgivning från revisorer kan fortleva i mindre bolag kan anses 
påverka det synbara oberoendet, författarna har redan framfört att det i denna 
typ av bolag är det faktiska oberoendet som är viktigast. Vi anser därför att det 
är viktigare att mindre bolag får hjälp av sin redan insatte revisor, vilket 
innebär att det synbara oberoendet minskar till förmån för det faktiska. Som 
en sammanfattning anser författarna att det behövs olika regler för stora och 
små bolag. Små företag kan klara mindre krav jämfört med stora företag på 
grund av att ägandet inte är spritt. Ekonomisk utveckling och kompetens från 
en revisor som kan företaget är viktigare än att granskningen sker oberoende i 
mindre bolag. 
 

5.8.  Nya insikter 
Genom dessa nya insikter och kunskaper kan modellen som presenteras 
tidigare i analysen uppdateras. Författarna ser fortfarande kvalitet i revision 
som två delar. Dels att själva revisionen utförs med en hög kvalitet, att 
revisorn uppfyller kraven på god revisions- och revisorssed, och dels att 
revisorn kan bistå småföretagen med råd och ekonomisk kompetens. När en 
revisor både är rådgivare och revisor i ett mindre företag uppstår 
synergieffekter. Dels genom att det är lättare för företaget att kunna vända sig 
till en och samma person, och dels ökar kvaliteten genom att revisorn bedriver 



 

87 

rådgivning och därmed lär sig mer om företaget och dess specifika situation. 
Revisorns samlade kunskaper utnyttjas när denne kan bedriva både revision 
och rådgivning. Detta leder oss fram till en uppdaterad modell: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Självklart finns det fortfarande konflikter mellan att revisorn både ska se till 
intressenternas krav och samtidigt ge affärsmässiga råd till företaget. Denna 
undersökning har inte för avsikt att finna lösningar på alla problem i detalj, 
men författarna avser att beskriva generella lösningar på problemen i följande 
kapitel.  
 

5.9.  Hur kan konflikten mellan revision och affärsmässig 
rådgivning hanteras? 

 
Vi har undersökt vad revisorer och företag anser om revisorns oberoende och 
hur en optimal relation ska se ut mellan revisor och företag. Svaret från 
undersökningen är entydigt. Närhet och god rådgivning är viktigare för 
företagets fortlevnad än en oberoende verifiering av den ekonomiska 
informationen. Närheten har i mindre företag positiva effekter. Genom att 

Kvalitet i Revision 

God revisions- och 
revisorssed 

Affärsmässig 
rådgivning 

Synergi 
effekter 

Motsättningar 

Figur 3: Kvalitet i revision 2 
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kommunikationen förbättras när revisorn är nära företaget blir revisorns 
beslutsunderlag bättre, både vad gäller revision och till rådgivning.  
De motsättningar som ändå kan finnas så som proposition 2000/01:146 
påpekar är att närhet kan skapa en affärsförbindelse av sådan typ att det kan 
vara ett hot mot egenintresset. Rådgivning kan även öka självgranskningshotet. 
Dessa motsättningar kan dock enkelt hanteras genom ett tydligare regelverk, 
och en fortsatt utveckling av FARs kvalitetskontroller, samt att införa hårdare 
sanktioner mot dem som bryter mot uppsatta regler.  
Analysmodellen är ett bra sätt att få revisorn att tänka igenom uppdrag 
noggrant, och säkra att han är medveten om de hot som kan finnas. 
 
Problemet är, precis som revisor från Lindebergs påpekar, att det alltid 
kommer att finnas rötägg, som kommer att bryta mot lagar och regler. Det 
viktiga är därför att se till att kontroller upptäcker dessa samt att branschen 
försöker att sanera sig själv, inte minst för att återställa förtroendet från 
samhället. Reglerna om oberoende bör däremot inte skärpas för mindre 
företag, utan deras ekonomiska utveckling bör främjas. Den rådgivning som 
sker i mindre företag ska enbart visa vilka möjliga alternativ som lagar och 
regler ger. En revisor ska däremot inte aktivt ta del i beslutsfattandet i 
företaget. Denna diskussion leder till en idealbild av hur revisorns arbete bör 
bedrivas. 
 

5.10.  Idealbild för ägarledda företag 
För ett optimalt resursutnyttjande och ekonomisk välfärd är det bästa 
förhållningssättet vid begränsade resurser att de som är experter inom ett 
område får hantera det området. I vår modell ska alltså ägarledda företag sköta 
det som de är bäst på, det vill säga att driva sitt företag. Revisorn är bäst på att 
veta gällande lagar och regler och ska således anlitas vid revision. Företagare 
kan eller bör inte kunna alla regler och rekommendationer inom revision, och 
de har heller inte råd att anställa någon till detta.  
För att ge relevanta råd behöver en rådgivare vara insatt i företagets situation 
och inneha stor ekonomisk kompetens. Det finns ingen som kan ha den 
naturliga kunskapen om ett företags ekonomi som revisorn erhåller genom att 
göra revision. Då har redan en kunskapsbas skapats som sedan enkelt kan 
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kompletteras vad gäller de specifika områden som företaget behöver 
rådgivning i. Om någon annan än revisorn skulle ge råd krävs en genomgång 
av företagets ekonomiska situation, hur ägarförhållanden ser ut och det 
allmänna ekonomiska klimatet som företaget opererar i. Dessutom krävs att 
rådgivaren lär känna företagets processer för att få bästa möjliga 
förutsättningar att ge bra råd. Denna kunskap och närhet finns redan hos den 
revisor som anlitas, varför det vore ”nationalekonomiskt vansinne” att inte 
utnyttja detta. Därför kommer författarna fram till att det ideala för ägarledda 
företag är att anlita revisorn både till revision och till rådgivning.  
 
För att rådgivning inte ska hota oberoendet som kan komma av revisorns 
närhet till företaget är det viktigt med tydliga roller. Företagen bör veta vad en 
revisor får göra, men även vad de kan hjälpa till med. 
 
Eftersom företagen som tidigare konstaterats inte kan förväntas kunna lagar 
och regler vore det ideala om de kunde informeras av revisorn på en 
övergripande nivå om vad som är tillåtet och lämpligt. Detta är även optimalt 
för revisorn då de får en möjlighet att påverka kundens förväntningar och 
därmed hur de kommer att uppleva kvaliteten. 
 
För att underlätta information till företagen behövs även ett tydligare regelverk 
kring vad en revisor får uträtta. Revision har ett grundligt regelverk att följa 
vid revision, men författarna anser att även rådgivning behöver tydligare 
regler och normer. Det ideala vore alltså att det fanns klara, enhetliga regler 
om vad som är tillåtet för en revisor att hjälpa ägarledda företag med. Genom 
att utveckla regler kring rådgivning formas en god rådgivningssed. Vi kommer 
i följande avsnitt ge förslag på hur denna skulle kunna se ut. Dessutom 
formuleras ett förslag på en definition på revisionskvalitet. 
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5.11. Definition av revisionskvalitet och god rådgivningssed 

Ø God rådgivningssed: Bistå kunden med råd och anvisningar som 
överrensstämmer med lagar, regler och rekommendationer för att 
främja företagets utveckling och säkra företagets ekonomiska 
information. 

Ø Revisionskvalitet: Revisorn ska i enlighet med god revisors-, 
revisions- och rådgivningssed säkra den ekonomiska informationen 
till företagens intressenter samt genom konstruktiva råd bidra till 
företagets ekonomiska utveckling.  
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6. SLUTSATSER 
 
I detta kapitel redogörs för svaren på ställda problemfrågor genom en 
sammanfattning av de viktigaste slutsatserna från analyskapitlet. 
 
När kvalitetskontrollen utreds framkommer det att revisionsbyråerna hanterar 
oberoende genom att följa analysmodellen och i övrigt dokumentera uppdrag. 
I analysen framkommer även att de undersökta kvalitetssäkringssystemen inte 
täcker hela aspekten av kvalitet, eftersom kundernas förväntningar skiljer sig 
från vad systemet kontrollerar.  
 
Vi anser att detta problem skulle lösas genom att skapa en snabbare 
återkoppling mellan revisor och kund. Kunderna behöver även utbildas så att 
deras förväntningar på revisorn stämmer bättre med vad revisorn får utföra. 
Utbildning av både revisorer och företag behövs alltså för att minska 
förväntningsgapet om vad kvalitet i revision är. Utbildningen skulle kunna 
skötas av revisorerna. Vi inser att det kan vara svårt att införa fler uppgifter 
som tar tid från revisorerna och företagen, men anser likväl att denna 
utbildning kommer att underlätta för båda parter, och således är något som bör 
införas. Undersökningen visar att kunderna uppfattar hur revision och 
rådgivning tillsammans bildar kvalitet, medan revisorerna ser de båda 
tjänsterna som helt separata. Denna asymmetri har bildat ett gap som måste 
överbryggas genom utbildning och kommunikation. Att företag och revisorer 
inte har samma uppfattning beror enligt undersökningen på att de undersökta 
företagen har en mycket oklar bild av vad revisorns arbete består i. Genom att 
diskutera kvalitetsaspekter får parterna även en bättre bild av de krav som 
finns på respektive sida. Revisorn kan dra lärdomar om vad som gör kunden 
nöjd och kunden får mer insikt i revisorns arbete. Det skapar även en bättre 
återkoppling och ett närmare samarbete vilket i sin tur ger bättre kvalitet på 
revisionen, eftersom revisorerna får mer kunskap om företaget. Närhet och ett 
ökat samarbete gör även att kunderna blir mer nöjda då de enligt 
undersökningen efterfrågar ett större engagemang från revisorn.  
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Idag finns i revisionsbyråerna omfattande utbildningsprogram för att säkra 
kompetensen hos medarbetare, men den minsta av byråerna uppger att de inte 
har utbildning som en viktig del i kvalitetsarbetet. Vi drar slutsatsen att mindre 
revisionsbyråer inte alltid har tillräckligt med resurser för att utbilda sin 
personal i samma utsträckning som de rikstäckande byråerna. Större byråer 
har mer resurser för kvalitetsarbete, vilket innebär att mindre byråer inte kan 
upprätthålla samma nivå av kvalitet ur ekonomisk synpunkt. Därför är det 
ännu viktigare för mindre byråer att aktivt arbeta med kvalitet samt att 
kommunicera med kunder för att kunna möta deras behov. I undersökningen 
framkom även att revisorn på en mindre ort eller på en mindre byrå har en 
bättre uppfattning om kundernas förväntningar. Detta anser författarna 
förklaras genom att de arbetar närmare kunderna, medan stora byråer ofta har 
fler uppdrag per person och en auktoriserad revisor fungerar mer som en 
påskrivande revisor. I undersökningen uppgav alla företag att närheten till 
revisorn är viktig och uppskattad. Detta skulle enligt proposition 2000/01:146  
innebära hot om bland annat egenintresse för revisorn, och enligt 
analysmodellen ett hot mot oberoendet. När konflikten mellan oberoende och 
affärsmässighet undersöks blir slutsatsen att det finns ett motsatsförhållande. 
Revisorn representerar dels samhället och övriga intressenter genom att 
kritiskt granska företagets ekonomiska information, och dels ger företagen 
affärsmässiga råd för att exempelvis betala så lite skatt som möjligt. Men 
slutsatsen måste även bli att det i ägarledda företag inte får samma 
konsekvenser som i de skandaler där hundratals miljoner försvunnit från ägare 
som känner sig lurade. I mindre företag finns alltså inte samma stora 
ägargrupp som behöver skydd av en oberoende revisor. Detta pekar på att en 
möjlig lösning kan vara att införa olika regler för företag med olika ägande. 
En uppdelning kan vara att särskilja noterade från icke noterade bolag, där 
noterade bolag har hårdare regler för oberoende för att skydda de spridda 
ägarna.  
 
Vi kommer till slutsatsen att revisorns oberoende i ägarledda företag kan 
säkerställas genom att ytterligare utveckla analysmodellen, de yrkesetiska 
kraven, kontroller, samt genom vetskapen att alla regelbrott efterföljs av 
sanktioner. Den goda rådgivningssed som diskuteras i kapitel 5.11; att bistå 
kunden med råd och anvisningar som överrensstämmer med lagar, regler och 
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rekommendationer för att främja företagets utveckling och säkra företagets 
ekonomiska information, bör även införas för att ytterligare skapa fokus på 
vad som är tillåtet i rådgivning. Om företagen tar hänsyn till de risker som 
finns vid rådgivning genom föreslagna åtgärder ser författarna inget som 
hindrar att revisorer ger fristående rådgivning i mindre eller ägarledda företag. 
Slutsatsen blir följaktligen att det vore ett misstag att förbjuda rådgivning i 
mindre eller ägarledda företag, därför att det inte finns något hot mot en 
oberoende granskning av den ekonomiska informationen som är grunden till 
kapitalmarknadens behov av objektiva utlåtanden.  
 
Det skulle naturligtvis finnas fördelar med att förbjuda rådgivning även i 
ägarledda företag. Oberoende, både faktiskt och synbart, skulle inte 
ifrågasättas i samma utsträckning och kvaliteten i den oberoende granskningen 
av den ekonomiska informationen skulle höjas. Hela självgranskningshotet 
skulle elimineras genom att förbjuda rådgivning i samband med revision.  

 
I ett cost/benefit perspektiv förlorar dock samhället mer än vad som kan 
vinnas av en högre kvalitet i den oberoende granskningen. Det skulle öka 
kostnaden för mindre företag samtidigt som revisorerna får mindre tillgång till 
eller insikt i företaget, vilket i sin tur innebär sämre information till 
intressenter. Även den naturliga kompetens som revisorn idag bidrar med i 
ägarledda företag skulle gå förlorad. Därför blir slutsatsen att det i ägarledda 
bolag är till störst nytta att ha ett nära samarbete med revisorn. Då får revisorn 
bättre insikt i företagets affärer och kan ge bra råd och samtidigt göra en 
rättvisande granskning av den ekonomiska informationen som är tillräckligt 
oberoende för företagets intressenter. Detta skapar kvalitet för samtliga 
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Figur 4: Förbud mot rådgivning 
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inblandade parter, och är därför det optimala ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv. 
 
Genom att ha rådgivning i mindre företag har undersökningen funnit att det 
uppstår synergieffekter som skulle försvinna vid ett eventuellt förbud. Rollen 
som både revisor och rådgivare gör att revisorn ackumulerar mer kunskap om 
företaget och kan därmed utföra bägge tjänsterna mer effektivt. Kunder 
behöver inte anlita två personer som måste sätta sig in i företagets situation 
och sparar därmed kostnader och tid. Det skapas även ett naturligt 
engagemang om revisorn får bistå med rådgivning, vilket kunderna efterfrågar 
och uppskattar enligt undersökningen. 
 

 
Om revisionsbolagen arbetar mer aktivt med kvalitet, till exempel genom att 
implementera TQM, kan de göra stora förbättringar. En snabbare återkoppling 
skulle innebära bättre möjligheter att lära vad kunder uppskattar, och bättre 
möjligheter att påverka kundens uppfattning om utfallet av tjänsten. Genom 
att arbeta mer preventivt har de bättre möjligheter att få nöjda kunder vilket i 
sin tur skapar lojalitet. Därmed skulle bolagen eventuellt inte behöva 
konkurrera lika hårt med låga priser vilket i sin tur leder till att revisorerna har 
mer resurser att lägga på varje revision, varför kvaliteten skulle kunna ökas 
ytterligare. Dessutom har undersökningen visat att kunder efterfrågar att 
revisorn ska vara närmare verkligheten, att uppmärksamma kundernas 
specifika situation och anpassa arbetet efter de enskilda kundernas 
förutsättningar.  
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Figur 5: Effekter av Rådgivning 
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6.1.  Förslag till vidare forskning 
Det vore mycket intressant att genomföra en undersökning om hur mindre 
bolag skulle agera om revisionsplikten slopas, och se om revisorerna har rätt i 
att många skulle välja att avstå från revision. Även följder av en dylik 
lagförändring vore intressant att utreda. Eftersom uppsatsen i detta fall 
avgränsats till mindre bolag skulle även en liknande undersökning i större 
företag vara intressant, för att kunna göra jämförelser. Det vore även intressant 
att utreda andra vägar att hantera hot mot oberoende, exempelvis 
revisorsrotation.
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Bilaga 1 

 

Bilagor 
Intervjuguide till Caseföretag 
 
Bakgrund 

• Vad är Er befattning?   
• Vilka är Era huvudsakliga arbetsuppgifter inom företaget? 
• Hur länge har Ni arbetat här? 
• Hur ser ekonomifunktionen på företaget ut?  

Revisor 
• Vilken revisor anlitas? 

o Sedan hur länge? 
o Varför valdes den byrån /revisorn?  

• Vad gör Er revisor? 
o Varför? 

• Vad finns för krav på en revisor? 
• En bra revisor? 

Kvalitet 
• Vad är kvalitet i revision?  
• Vad skulle en revisor svara på den frågan? 
• Märker Ni att revisorn arbetar aktivt med kvalitetsarbete?  

o Hur? Ge exempel. 
Oberoende 

• Vad är revisorns oberoende? 
• Vad är revisorns roll i företaget? 

Rådgivning 
• Hur är en revisor oberoende vid rådgivning? 
• Diskuterar Er revisor oberoende med Er? 
• Hur märker Ni att revisorn hanterar dessa frågor? 
• Om rådgivning förbjuds för revisorer? 

o Effekter? Varför? 
Övrigt 

• Ekonomisk information? 
o För vem är den viktig? 

• Lagar och regler som gäller idag? 
Avslutning 

• Har Ni något övrigt som Ni anser viktigt angående kvalitet eller 
revisorns arbete? 



Bilaga 2 

 

Intervjuguide till Revisorer 
 
Bakgrund 

• Vad är Er befattning?   
• Hur länge har Ni arbetat här? 
• Hur länge har Ni arbetat med revision/varit auktoriserad? 

Kunder 
• Vad efterfrågar Era kunder? 

o Varför? 
• Skillnad på stora och mindre företag som kunder? 

o Varför?, ge exempel 
• Förväntningar från kunder? 

Kvalitet 
• Vad är kvalitet i revision?  
• Vad tror Ni kvalitet är ur kundens synpunkt? 
• Hur märker Era kunder att Ni arbetar aktivt med kvalitetsarbete?  

o Hur? Ge exempel. 
• Vad påverkar kvaliteten? 
• Hur kan kvalitet mätas? 

Oberoende 
• Vad är oberoende? 
• Vad är revisorns roll i kundföretaget? 
• Har Ni upplevt någon konflikt angående oberoende? 

o Hur? Ge exempel 
Rådgivning 

• Kan revisorn vara oberoende vid rådgivning? 
• Diskuterar Ni oberoende med kunder?  
• Om rådgivning förbjuds? 

o Effekter? Varför? 
Övrigt 

• Ekonomisk information? 
o För vem är den viktig? 

• Lagar och regler som gäller idag? 
Avslutning 

• Har Ni något övrigt som Ni anser viktigt angående kvalitet eller 
revisorns arbete? 

 



Bilaga 3 

 

Intervjuguide Kvalitetsansvarig 
 
Bakgrund 

• Vad är Er befattning? 
• Vilka är Era huvudsakliga arbetsuppgifter inom företaget? 
• Hur länge har Ni arbetat med revision/varit auktoriserad? 

 
Kvalitetssystemet 

• Kan Ni beskriva hur Ert kontrollsystem fungerar? 
• Vad skulle Ni säga att systemen säkrar? 
• Gör systemet skillnad mellan stora och små företag? 
• Vad bygger Ert system på för metod?  

o Varifrån kommer denna metod?  
o Varför används just denna metod? 

• Hur arbetar Ni med kvalitet? 
o Kan Ni ge exempel? 

• Hur förhåller sig Ert system till FARs krav? 
• Hur påverkade nya RS ert system? 
• Hur arbetar Ni med att förändra ert system? 
• Hur behandlar systemet rådgivning? 

 
Kvalitet 

• Vad är kvalitet i revision? 
• Vad är kvalitet för kunden? 

o Hur märker Ni detta, kan Ni ge ett exempel? 
• Hur märker Era kunder att Ni arbetar med kvalitet? 
• Hur säkrar systemet kundens förväntningar? 
• Det finns på förslag att förbjuda rådgivning, vad tror Ni att 

konsekvensen blir?  
 
Avslutning 

• Har Ni något övrigt som Ni anser viktigt angående kvalitetssystem? 


