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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Med bakgrund av ett flertal skandaler inom näringslivet under de senaste åren, med 

Enron i spetsen, har debatten om revisorernas oberoende blossat upp. Under tiden för 

uppsatsens arbete har även Europa fått sitt eget Enron i form av italienska Parmalat.  

Revisorernas granskande uppgift blir allt mer komplicerad i takt med att bolagen växer 

sig större och koncernstrukturerna blir allt mer komplexa. Dessutom härrör en stor del 

av revisorernas inkomster från rådgivningsverksamhet, vilket kan göra att revisorns roll 

ibland kan uppfattas som dubbel, och objektiviteten i hans granskningar kan komma att 

ifrågasättas. I Sverige kom 1999 betänkandet ”Oberoende, ägande och tillsyn i 

revisionsverksamhet”1 vilket senare ledde till en ny revisorslag2 som trädde i kraft 2002. 

I och med den nya lagen infördes, i 21 §, den s.k. analysmodellen för att pröva revisorns 

opartiskhet och självständighet i enskilda uppdrag. Analysmodellen tar upp ett antal hot 

som kan föreligga mot revisorns oberoende och som leder till en presumtion för att 

revisorns bör avsäga sig uppdraget. Frågan är nu om den nya revisorslagen bättre säkrar 

revisorns oberoende än vad dess föregångare gjorde.  

   Efter det att skandalerna kring Enron uppdagats har arbetet med att utveckla 

oberoendereglerna för revisorerna intensifierats internationellt. Inom EU har ett flertal 

dokument upprättats för att påskynda harmoniseringen av de nationella lagstiftningarna. 

Den internationella utvecklingen kommer givetvis att påverka det svenska rättssystemet 

och frågan är om den svenska revisorslagens ordalydelse och innebörd kommer att 

kunna förbli oförändrad, om den internationella utvecklingen kommer att påverka 

tolkningen av den svenska lagen, eller om lagstiftaren kommer att tvingas skriva om 

revisorslagen.  

   

                                                           
1 SOU 1999:43 
2 Revisorslag (2001:883)  
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 Som jag ser det finns problemen på tre olika områden, vilka givetvis går i varandra. 

Dessa är: 1. Hur skall en revisors oberoende säkras? Vilka sätt finns och vilka för- och 

nackdelar finns med de olika sätten? 2. Vilken typ av verksamhet kan en revisor utöva? 

Hur regleras det i lag och hur sammanfaller det med oberoenderegler? 3. Hur skall 

verksamheten organiseras för att oberoendet skall säkras? På vilket sätt spelar 

organisationen någon roll? 

1.2 Problemformulering 

Hur säkras den oberoende revisionen genom den svenska revisorslagen? Hur påverkas 

den svenska revisorn, i sin yrkesroll, av utländsk och internationell reglering?    

1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur revisorns oberoende regleras idag, dels genom 

lagstiftning, dels genom självreglering, både nationellt och internationellt. Vidare skall 

jag jämföra olika regelverk på området och peka på skillnader och likheter mellan dem. 

Mitt syfte är också att ta upp ett antal specifika problem som kan påverka revisorns roll 

som oberoende i förhållande till sina revisionsklienter, och diskutera hur dessa problem 

skulle kunna undvikas.   
 

1.4 Metod 

Jag har använt mig av den rättsdogmatiska metoden, och utgått ifrån lagtext, förarbeten, 

och i förekommande fall doktrin och praxis för att fastställa hur revisorns oberoende 

regleras i svensk rätt. Därefter har jag gått igenom ett antal dokument från EU:s 

institutioner och USA, men även från nationella och internationella 

branschorganisationer, för att kunna ge en heltäckande bild av hur det regelverk som 

reglerar revisorns oberoende ser ut. Jag har även gått igenom ett antal artiklar, 

publicerade främst i tidskrifter som riktar sig till revisorer, för att ringa in de problem 

som debatterats den senaste tiden.  Därefter har jag gjort jämförelser mellan lagstiftning, 

branschreglering och andra regelverk, utfärdade såväl i Sverige som i delar av övriga 

världen, för att slutligen diskutera hur revisorns oberoende säkras utifrån de regler som 

finns, och om det finns tänkbara alternativa lösningar.   
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1.5 Avgränsningar 

I uppsatsen kommer frågor om revisorns civilrättsliga och straffrättsliga ansvar ej att 

diskuteras. Jag kommer heller inte att i någon större utsträckning diskutera tillsynen av 

revisorsbranschen, endast ytligt beskriva revisorsnämndens uppgifter. I uppsatsen 

kommer fokus att ligga på revisorn, och frågor om dennes oberoende. Hur revisionen 

går till i praktiken, och vilka regler som styr hur revisionen skall gå till, kommer endast 

att behandlas ytligt, för förståelsens skull. Jag kommer i princip att utesluta regler om 

redovisning, även om vissa hävdat att bristande redovisningsregler legat till grund för 

den senaste tidens skandaler inom näringslivet.  

   Jag har under arbetets gång funderat på huruvida man, vid diskussionen av problemet 

med att revisorer tillåts åta sig rådgivningsuppdrag skulle kunna ta upp 

konkurrensrättsliga aspekter. Jag har dock p.g.a. tidsbrist ej kunnat ta upp dessa 

funderingar i uppsatsen.     

1.6 Disposition 
Jag har valt att dela upp uppsatsen i två delar. Den första delen innehåller definitioner 

och förklaringar av centrala begrepp (avsnitt 2), en genomgång av hur regleringen av 

revisorsyrket ser ut, och vilka aktörer som påverkar detta (avsnitt 3-5), samt en 

genomgång av utvecklingen inom EU och EU:s planer för framtida arbete (avsnitt 6).  

   Uppsatsens andra del är mer diskuterande. Där ställs olika regelverk mot varandra, 

och direkta jämförelser görs. Uppsatsens andra del inleds med en inventering av de 

problem som huvudsakligen debatterats under den senaste tiden (avsnitt 7), och avslutas 

med sammanfattande slutsatser av arbetet. (avsnitt 8)   
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DEL I 

2 Revisorn och revisionen (definitioner) 

2.1 Inledning 

I de följande styckena kommer ett antal begrepp tas upp som är viktiga för uppsatsens 

fortsatta förståelse. Begreppen kommer att definieras och diskuteras. De definitioner 

som görs detta avsnitt avser svenska, nu gällande regler. Vissa av begreppen har sitt 

ursprung i utländska regleringar. I sådana fall kommer det endast att beröras i denna del 

av uppsatsen för att senare diskuteras närmare i uppsatsen.   

2.2 Den lagstadgade revisionen 

Med lagstadgad revision avses revision som är föreskriven i lag. Revisionslagen3 

(RevL) är en allmän lag som i 3 § föreskriver att alla företag som huvudregel skall ha 

minst en revisor. Med företag menas här fysiska och juridiska personer som är 

bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen4 (BFL), och RevL är enligt 2 § tillämplig på 

företag som enligt 6 kap. 1 § BFL är skyldiga att avsluta bokföringen med en 

årsredovisning. 2 § RevL stadgar fortsättningsvis att lagen inte är tillämplig på företag 

för vilka regler om revision finns i någon annan lag. Aktiebolagslagens5 (ABL) 10 kap. 

innehåller regler om revision i aktiebolag, och dessa går således före reglerna i RevL. 

Revisionsplikt för företag kan även följa på grund av avtal, stadgar m.m., men är då inte 

lagstadgad, och vad en sådan plikt innebär kommer ej särskilt att behandlas i denna 

uppsats.  

   Eftersom det är större aktiebolag med många ägare och andra intressenter som har 

hamnat i fokus i debatten kring revisorns oberoende, och det är den typen av bolag som 

har drabbats av de tidigare nämnda redovisningsskandalerna, kommer jag i uppsatsen 

att utgå ifrån ABL:s regler om revision. Endast om det finns särskild anledning kommer 

jag att ta upp regler som avser revision i andra typer av juridiska personer än aktiebolag. 

Inom ett aktiebolag finns ett antal problemområden, där olika intressen stöter mot 

varandra. Det är främst tre intressekonflikter som brukar lyftas fram; konflikten mellan 

                                                           
3 SFS (1999:1079) 
4 SFS (1999:1078) 
5 SFS (1975:1385) 
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aktieägare och ledning, konflikten mellan aktieägare och borgenärer samt konflikten 

mellan minoriteten och majoriteten.6 Revisorns främsta uppgifter kan utläsas av bl.a. 10 

kap. 3 § ABL där det står att ”Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och 

bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen 

skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver”. Revisionen syftar 

till att ge trovärdighet åt den ekonomiska information som ett bolag/företag lämnar. För 

att revisionen skall fylla sitt syfte krävs då att revisorn förhåller sig opartisk och 

självständig till den information han granskar. 

   Enligt 10 kap. 11 § ABL kan endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor 

vara revisor i ett aktiebolag. I RL:s regler avses med revisor en godkänd eller 

auktoriserad revisor. Regler för godkännande och auktorisation av revisorer finns i RL 

4-7 §§.  

2.3  Revisionsverksamhet  

I RL definieras numer revisionsverksamhet i 2 § 7 p. som a) verksamhet som består i 

sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk information som följer av författning, 

bolagsordning, stadgar eller avtal och som utmynnar i en rapport eller någon annan 

handling som är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än 

uppdragsgivaren, samt b) rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser 

vid granskning enligt a. Med revisionsverksamhet menas alltså, utöver granskning även 

uttryckligen viss typ av rådgivning. I den tidigare lagen, RL957, användes begreppet 

revisionsverksamhet i ett flertal centrala bestämmelser utan att begreppet definierades, 

varken i lagen eller i dess förarbeten. Den s.k. Auktorisationsutredningen lämnade på 

1970-talet en definition som senare har kommit att återspeglas i tillsynspraxis. Enligt 

den utredningen skulle med revisionsverksamhet förstås revision, redovisning, 

organisation samt därmed sammanhängande rådgivning, däribland skattekonsultation. 

Begreppet borde, sades det, tolkas ganska vidsträckt.8 Det ansågs dock, vid utformandet 

av RL, att begreppet behövde definieras i lagen, eftersom man ansåg att rättsläget var 

oklart.  

    

                                                           
6 Moberg sid. 25 f.  
7 SFS (1995:528) 
8 Prop. 2000/01:146 sid. 39 
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Numer står det alltså klart att revisorslagen definierar revisionsverksamhet som både 

gransknings- och viss rådgivningsverksamhet. Man har i förarbetena, vid definitionen 

av begreppet, tagit upp ett antal exempel på verksamheter som skall anses som 

revisionsverksamhet, samt ett antal exempel på verksamhet som inte skall innefattas i 

begreppet. De typer av uppdrag som uttryckligen är att anse som revisionsverksamhet är 

lagstadgad revision, revisionsrådgivning, annan granskning än lagstadgad revision, 

lagstadgade tilläggsuppdrag, samt avtalsmässiga tilläggsuppdrag.9 Den lagstadgade 

revisionen som bl.a. regleras i ABL är således endast en del av vad som innefattas i 

begreppet revisionsverksamhet. De verksamheter som uttryckligen inte bör innefattas i 

begreppet är rådgivning i redovisnings-, skatte- och organisationsfrågor samt 

granskningsverksamhet där resultatet inte är avsett att användas i förhållande till tredje 

man. Från revisionsverksamhet undantas även sådana typer av uppdrag som är av mer 

privat karaktär, t.ex. uppdrag som ledamot av en styrelse.10 Vid definitionen av 

revisionsverksamhet har man utgått ifrån revisorernas traditionella kärnverksamhet, 

d.v.s. den lagstadgade revisionen. Man har endast låtit sådana verksamheter innefattas i 

begreppet som man har ansett att det funnits anledning att författningsreglera utifrån 

samhällets perspektiv.11  

2.4 Formen för revisionsverksamhetens utövande 

En revisor får endast utöva revisionsverksamhet som enskild näringsidkare, i enkelt 

bolag med annan revisor eller i handelsbolag eller aktiebolag.12 Ett företag, i vilket en 

revisor utövar revisionsverksamhet, och som är organiserat i någon av dessa former, 

definieras som ett revisionsföretag.13  En revisor som utövar revisionsverksamhet som 

enskild näringsidkare eller i enkelt bolag skall hålla annan verksamhet som inte har ett 

naturligt samband med revisionsverksamhet tydligt avskild från denna.14 Om 

revisionsverksamheten däremot utövas i ett handelsbolag eller aktiebolag får ingen 

annan verksamhet utövas i bolaget än sådan som har ett naturligt samband med 

revisionsverksamheten. (Bolaget får då heller inte inneha andelar i andra företag än 

revisionsföretag och sådana företag som avses i 11 § andra stycket.)15 En revisor får 

                                                           
9 Prop. 2000/01:146 sid. 39 ff. I propositionen förklaras innebörden av dessa uppdragstyper närmare.  
10 Prop. 2000/01:146 sid. 42 
11 Prop. 2000/01:146 sid. 42 
12 RL 8 § 
13 RL 2 § första stycket, p. 4 
14 RL 9 § 
15 RL 10 § 
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endast utöva revisionsverksamhet i ett handelsbolag eller aktiebolag under förutsättning 

att bolaget inte är i konkurs eller likvidation, bolaget ägs av revisorer samt att bolagets 

styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, VD, vice VD, firmatecknare och prokurister är 

revisorer.16 Bolaget behöver inte vara direktägt av revisorer, utan kan vara indirekt ägt 

genom ett s.k. ägarbolag. Detta ägarbolag skall, utöver att vara ett handelsbolag eller 

aktiebolag, uppfylla ett antal i lagen uppställda kriterier.17 En revisor får som 

huvudregel endast vara anställd hos ett revisionsföretag eller ett ägarbolag. 

Revisorsnämnden kan dock bevilja undantag från det kravet.18 

2.5  Verksamhet som har ett naturligt samband med 

revisionsverksamhet.  

En revisor som utövar revisionsverksamhet i ett handelsbolag eller aktiebolag får, som 

ovan angivits, inte utöva någon annan verksamhet i bolaget än sådan verksamhet som 

har ett naturligt samband med revisionsverksamhet. När det gäller revisionsverksamhet 

organiserad som enskild näringsverksamhet eller i enkelt bolag tillåts även annan 

verksamhet; den måst dock hållas tydligt avskild.  

   För att en verksamhet skall ha ett naturligt samband med revisionsverksamhet fordras 

inte att den har anknytning till den revisionsverksamhet som revisorn bedriver. Den 

måste emellertid vara av sådan karaktär att det är naturligt att en revisor i allmänhet 

sysslar med den.19 Vid bedömningen av vilka verksamheter som har ett naturligt 

samband med revisionsverksamhet är det naturligt att utgå ifrån revisorns kärnområde, 

den lagstadgade revisionen, och till detta lägga vissa av de ytterligare 

verksamhetsområdena som en auktoriserad eller godkänd revisor, till följd av de 

lagstadgade kraven på teoretisk och praktisk utbildning är särskilt skickad för. 

Dessutom måste den fortlöpande yrkesutvecklingen beaktas, såväl nationellt som 

internationellt.20 Ligger verksamheten vid sidan av en revisors naturliga 

                                                           
16 RL 11 § första stycket. 14 § behandlar registrering av aktiebolag som revisionsbolag. Där finns vissa 
undantag från kraven i 11 § första stycket 2 och 3. 14 § ger bl.a. möjlighet för ett bolag som endast till tre 
fjärdedelar ägs av revisorer att registreras som revisionsbolag. Man kan därmed dra slutsatsen att ett 
aktiebolag som bedriver revisionsverksamhet, endast till tre fjärdedelar, måste ägas av revisorer. Kravet 
på att bolagets styrelse skall bestå av enbart revisorer är heller inte absolut. 14 § andra stycket 3 p. anger 
att tre fjärdedelar av styrelseledamöterna samt tre fjärdedelar av styrelsesuppleanterna samt VD är 
tillräckligt.  För att dessa undantag skall få tillämpas måste samtliga förutsättningar som anges i 14 § 
andra stycket vara uppfyllda.    
17 RL 11 § andra stycket.  
18 RL 12 § 
19 Prop. 2000/01:146 sid. 91 
20 Prop. 2000/01:146 sid. 91 
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verksamhetsområde kan den däremot inte anses ha ”ett naturligt samband” med 

revisionsverksamhet. Det gäller även om den rymmer enstaka moment där en revisor i 

allmänhet har särskild kompetens.21 

   Lagtexten innehåller bara det diffusa uttrycket ”naturligt samband” utan närmare 

förklaring. I författningskommentaren nämns några exempel på aktiviteter som får anses 

ha ett sådant naturligt samband, nämligen redovisnings-, organisations- och 

skattekonsultationstjänster.22 Några exempel på verksamheter som lika självklart anses 

sakna naturligt samband nämns inte.  

2.6  Sidoverksamhet 

Den verksamhet som ej är att anse som revisionsverksamhet, eller verksamhet som har 

ett naturligt samband med revisionsverksamhet, kallas sidoverksamhet. Som angivits 

ovan får sidoverksamhet i revisionsföretag endast förekomma om revisionsföretaget är 

ett enkelt bolag eller en enskild näringsverksamhet, och måste då hållas tydligt avskild. 

Detta innebär inte att en revisor som bedriver revisionsverksamhet i ett handelsbolag 

eller aktiebolag är förbjuden att bedriva sidoverksamhet överhuvudtaget. 

Sidoverksamhet får bedrivas, men det får inte ske inom ramen för samma bolag. En 

revisor som vill utöva sidoverksamhet kan då lämpligast gör det i ett separat bolag. Om 

revisionsverksamhet och sidoverksamhet skulle tillåtas bedrivas inom ramen för samma 

näringsverksamhet kunde det skada omgivningens tilltro till revisorns självständighet. I 

den dagliga verksamheten kan hänsynen till sidoverksamheten gå ut över 

revisionsverksamheten. Dessutom skulle tillsynsmyndigheternas tillsyn kunna komma 

att försvåras, bl.a. genom att redovisningen för de olika verksamhetsgrenarna 

sammanblandas.23 

   Sammanfattningsvis finns alltså inget generellt förbud för revisorer att utöva 

sidoverksamhet. Däremot kan det finnas förbud mot utövande av viss sidoverksamhet i 

enskilda fall. Begränsningarna i RL reglerar hur sidoverksamheten får organiseras.  

2.6.1 Förtroenderubbande sidoverksamhet 

En revisor får inte utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet eller verksamhet 

som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet, om: 

                                                           
21 Prop. 2000/01:146 sid. 91 
22 Prop. 2000/01:146 sid. 54 
23 Prop. 2000/01:146 sid. 72 



 
 

 13

- utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för 

revisorns opartiskhet eller självständighet, eller 

- utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av 

behörigheten att utföra lagstadgad revision.24 

Det innebär att en revisor, under vissa omständigheter inte alls får bedriva 

sidoverksamhet. Regelns syfte är således att förhindra ett en revisor bedriver 

sidoverksamhet som kan innebära att förtroendet för honom som revisor rubbas. I 

begreppet förtroenderubbande sidoverksamhet innefattas t.ex. styrelseuppdrag i ett 

bolag som bedriver samma verksamhet i samma bransch som en revisionsklient.25 För 

att en viss verksamhet skall omfattas av bestämmelsen skall det normalt kunna förutses 

att den leder till att revisorn mer eller mindre regelmässigt hamnar i situationer där han 

måste avsäga sig pågående uppdrag. Bestämmelsen blir alltså inte tillämplig enbart 

därför att det finns en viss risk för att verksamheten i framtiden kan leda till jäv för 

revisorn.26  

   Det ställs höga krav på redbarhet på revisorer. Att revisorn inte får bedriva 

sidoverksamhet som är oförenlig med den ställning som följer av behörigheten att utföra 

lagstadgad revision, innebär att en revisor måste avhålla sig från sådan verksamhet som, 

även om den inte är kriminaliserad, framstår som oseriös, eller från legala 

utgångspunkter tveksam.27   

   Det bör observeras att även verksamhet som har ett naturligt samband med 

revisionsverksamhet, liksom sidoverksamhet som ej omfattas av förbudet i 25 § RL kan 

anses förtroenderubbande i det enskilda fallet, med stöd av bestämmelserna i 21 § RL.   

 

                                                           
24 RL 25 § första stycket 
25 Prop. 2000/01:146 sid. 55 
 

26 Prop. 2000/01:146 sid. 107 
27 Prop. 2000/01:146 sid. 107 
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3 Lagstiftning och branschreglering på 

revisionsområdet 

3.1 Inledning 

Revisorsyrket är en internationaliserad profession. Det betyder inte att alla, eller de 

flesta av yrkets utövare arbetar internationellt, utan att yrket som sådant inte känner 

några nationsgränser.28 Man har inom EU, främst med hänvisning till reglerna om 

etableringsrätt, arbetat för att harmonisera de nationella reglerna om revisorer och 

revision. Att EU:s medlemsstater har gemensamma, eller liknande regler är emellertid 

inte tillräckligt. Även andra länders lagstiftningar kan få betydelse för de svenska 

revisorerna. Det finns ett antal globala organisationer som verkar för att det upprättas ett 

antal grundläggande principer som skall utgöra stommen för regelverken kring revisorn 

och revisionen över hela världen. Även de nationella branschorganisationerna har 

betydelse för rättsutvecklingen. Jag kommer, i följande avsnitt, att presentera ett antal 

organisationer och deras arbete för att utveckla regelsystemet för revisorer och 

revisionen i allmänhet och regleringen kring revisorernas oberoende i synnerhet.  

3.2 Sverige 

De centrala regelverken i Sverige som styr revisorernas arbete är RL från 2001 samt 

RevL från 1999. Dessutom finns ett antal andra lagar på området, bl.a. viss 

associationsrättslig lagstiftning, och ett antal förordningar, bl.a. förordningen om 

revisorer29 vilken innehåller närmare instruktioner om tillämpningen av RL. Lagarna 

anger de grundläggande principer som revisorn har att rätta sig efter. Utöver den 

lagstiftning som styr revisorernas arbete finns en omfattande självreglering på området. 

I Sverige är det främst Revisorsnämnden (RN) och branschorganisationerna som 

utvecklar reglerna om revisorn och revisionen.  

 

                                                           
28 SOU 1999:43 sid. 140 
29 SFS (1995:665) 
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3.2.1 Revisorsnämnden  

RN är en tillsynsmyndighet för landets godkända och auktoriserade revisorer samt 

registrerade revisionsbolag. RN:s beslutande nämnd består av en ordförande och åtta 

ledamöter. En av ledamöterna skall vara vice ordförande, och ordföranden och vice 

ordföranden skall vara jurister med domarerfarenhet. Av de andra ledamöterna skall två 

vara godkända eller auktoriserade revisorer. Övriga ledamöter skall ha erfarenhet från 

verksamhet som berörs av revision.30 RN skall, utöver att ansvara utvecklingen av god 

revisorssed och god revisionssed, pröva frågor om godkännande, auktorisation och 

registrering31 enligt RL, utöva tillsyn av revisionsverksamhet och över revisorer och 

registrerade revisionsbolag samt pröva frågor om disciplinära och andra åtgärder mot 

revisorer och registrerade revisionsbolag.32 RN skall i sitt arbete följa utvecklingen 

inom revisorsområdet och särskilt beakta nya nationella och internationella förhållanden 

som har eller kan få betydelse för tillsynen över revisorer och revisionsbolag samt för 

tolkningen och utvecklingen av god revisorssed och god revisionssed.33  
 

3.2.2  FAR  

FAR är en svensk intresseförening för auktoriserade och godkända revisorer samt 

kvalificerade specialister inom revisionsbyråbranschen. Föreningen omfattar de flesta 

av de ca 2 400 auktoriserade revisorerna i Sverige och ca 450 godkända revisorer och 

kvalificerade specialister. FAR har en ledande roll när det gäller yrkesutveckling, 

utbildning och information inom revisorernas verksamhetsområden. Genom 

rekommendationer, uttalanden och utbildningsmaterial har FAR stor inverkan på 

utvecklingen av revisorsyrket.34 
 

3.2.3  Revisorsamfundet  

Revisorsamfundet (SRS) är Sveriges äldsta organisation för godkända och auktoriserade 

revisorer, och en av världens äldsta revisorsorganisationer. SRS har ca 1 500 godkända 

och auktoriserade revisorer som medlemmar. SRS inriktar sitt arbete på revision i små 

                                                           
30 Förordning (1995:666) 2-3 §§ 
31 Att ett revisionsföretag registreras som revisionsbolag hos RN innebär bl.a. att själva bolaget, till 
skillnad från övriga revisionsföretag, kan väljas till revisor. Denna registrering skall ej förväxlas med den 
registrering av bolag som handhas av Patent- och registreringsverket. 
32 RL 3 § 
33 Förordning (1995:666) 1 § 
34 www.far.se  
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och medelstora företag. Liksom FAR har SRS:s arbete betydelse för utvecklingen av 

regleringen av revisorsyrket. Även SRS arbetar med att informera och utbilda sina 

medlemmar. 35   

3.3 Internationella organisationer  

3.3.1 IFAC (International Federation of Accountants) 

IFAC är en globalt verksam intresseorganisation för ”the accountancy profession”. 

Organisationen har 159 medlemsorganisationer i 118 länder. IFAC verkar för att skydda 

det allmännas intressen genom att uppmuntra till hög kvalitet bland världens 

”accountants”. IFAC´s medlemsorganisationer representerar 2,5 miljoner ”accountants”. 

Svenska FAR och SRS är båda medlemsorganisationer i IFAC.36 

3.3.2 FEE (Fédération des Experts comptables Européens)  

FEE är den europeiska motsvarigheten till IFAC. FEE har 41 medlemsorganisationer 

från 29 länder, bl.a. EU:s alla 15 medlemsstater, nio av EU:s kandidatländer samt tre 

EFTA-länder. Gemensamt representerar dessa organisationer ca 500 000 individer. 

Svenska FAR är medlemsorganisation i FEE.37  

3.4 SEC och AICPA 

SEC är en förkortning av ”the Securities and Exchange Commission”, som är den 

amerikanska motsvarigheten till finansinspektionen. AICPA är en amerikansk 

revisorsorganisation. 1997 tillsattes, på initiativ av SEC och AICPA, ISB, ”the 

Independence Standards Board”, med uppgift att utveckla ”a conceptual framework” för 

oberoende, tillämpligt på revision av publika/större bolag, vilket skall fungera som 

grund inför utvecklingen av principbaserade standarder för oberoendet. Det främsta 

syftet med ISB:s arbete var att försöka skydda, och öka investerarnas förtroende för 

värdepappersmarknaden.38  

3.4.1 Sarbanes-Oxley Act  of 2002 

Som en direkt reaktion på de amerikanska revisionsskandalerna utfärdades, den 30 juli 

2002, the Sarbanes-Oxley act (SOA). SEC har, i enlighet med SOA title II, antagit 

                                                           
35 www.revisorsamfundet.se/srs.cs  
36 www.ifac.org  
37 www.fee.be  
38 SOU 1999:43 sid. 84  
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slutgiltiga regler för revisorns oberoende. Reglerna innehåller en uppräkning av 

specifika ”non-audit services” som är förbjudna, en skärpning av standarderna vid 

intressekonflikter, en skärpning av kraven på revisorsrotation och kraven på ”second 

partner review”, samt ett klargörande av relationerna mellan den oberoende revisorn och 

”the audit committee”.  

   Huruvida SOA kan komma att tillämpas i Sverige och EU eller ej är en fråga som för 

närvarande diskuteras på EU-nivå. Title I, sec 106 innehåller regler om SOA:s 

tillämplighet vid revision utförd av utländska revisionsbolag. På vissa punkter uppstår 

konflikter mellan SOA:s regler och europeiska regler, varför EU försöker få undantag 

från de amerikanska reglerna, och försöker få USA att acceptera EU:s regler som 

likvärdiga.  

3.4.1.1 SOA Section 201: Services outside the scope of practice of auditors; prohibited activities  

Section 201 i SOA tar upp ett antal förbjudna tjänster. Förbudet omfattar registrerade 

revisorer och revisionsbyråer (registered public accounting firms) som utför revision av 

emittenter (issuers). Enligt section 201 är en sådan registrerad revisor förbjuden att 

erbjuda vissa typer av tjänster till en emittent i samband med revisionen. SOA delar in 

dessa tjänster i följande nio kategorier: 

1. Bokföring eller andra tjänster som har att göra med det reviderade bolagets 

redovisningshandlingar eller årsredovisningshandlingar. 

2. Utformning och implementering av finansiella informationssystem. 

3. Tjänster avseende bedömning och värdering samt utlåtanden avseende 

apportegendom. 

4.  Aktuarietjänster   

5. Tjänster rörande outsourcing av internrevision 

6. Organisationsfunktioner eller personalresurser 

7. Mäklare eller handlare, investeringsrådgivare eller bankinvesteringstjänster 

8. Juridiska tjänster och experttjänster som inte har med revisionen att göra 

9. Andra tjänster som Public Company Accounting Oversight Board bestämmer är 

otillåtna.    

Tjänster som inte är förbjudna enligt listan ovan får tillhandahållas av revisorn. För att 

revisorn skall få tillhandahålla andra tjänster än revision (non-audit services) krävs dock 

att det godkänns av revisionsklientens revisionskommitté (the issuer´s audit committee) 
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först. Skatterådgivning är uttryckligen enligt SOA en sådan tjänst som får 

tillhandahållas efter godkännande.   

   SEC:s oberoenderegler angående tjänster som utförs av en revisor bygger på tre 

principer: 1. En revisor kan inte syssla med företagsledning och förvaltning 

(management), 2. En revisor kan inte revidera sitt eget arbete, 3. En revisor kan inte ha 

en ”advocacy role” i förhållande till sin klient. Om en revisor bryter mot någon av dessa 

principer är han inte längre oberoende.39   

3.4.1.2 SOA Section 203: Audit partner rotation 

Enligt SOA section 203 får en revisor inte revidera samma klient längre än fem år i 

taget. Sedan måste ”the lead (or coordinating) audit partner”, som har det primära 

ansvaret för revisionen, eller ”the reviewing partner” bytas ut. Dessutom anges i section 

207 att en utredning skall göras om möjligheterna att införa s.k. externrotation, då 

emittenterna tvingas byta revisionsbyrå och inte bara ansvarig revisor.  

 

                                                           
39 Final rule: Strengthening the Commission’s requirements regarding auditor independence. Antagna av 
SEC 6 maj 2003 
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4 Revisorns oberoende 

4.1 Inledning 

Frågan om revisorns oberoende har varit föremål för omfattande diskussioner, inte 

minst i samband med de senaste årens företagsskandaler. Begreppet oberoende 

förekommer inte i den svenska revisorslagen. Istället har man valt att använda begreppet 

”opartiskhet och självständighet” med motiveringen att begreppet eller ordet oberoende 

inte är bra om man beaktar att något absolut oberoende inte finns i mänskliga 

sammanhang. Man ansåg att det kan inge omvärlden föreställningen att en revisor skall 

vara fri från alla personliga, ekonomiska och andra relationer som på något sätt kan 

medföra beroende, och drog slutsatsen att detta i realiteten måste beaktas som 

omöjligt.40   

4.2 Opartiskhet och självständighet 

En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och 

självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten 

skall organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet 

säkerställs.41 Med opartiskhet och självständighet avses: 

- Revisorns faktiska opartiskhet och självständighet; vilket innebär revisorns 

förmåga att ta hänsyn till samtliga omständigheter som är av väsentlig betydelse 

för revisionsuppdraget (d.v.s. kunna avge en objektiv revisionsberättelse), men 

inte till några andra omständigheter, och 

- revisorns synbara opartiskhet och självständighet; vilket är detsamma som 

frånvaron av sådana omständigheter som föranleder omvärlden att ifrågasätta 

revisorns förmåga till objektivitet.42 

Begreppen ”faktisk opartiskhet och självständighet”/”faktiskt oberoende” respektive 

”synbar opartiskhet och självständighet”/”synbart oberoende” har sitt ursprung i 

begreppen ”independence in fact” och ”independence in apperance” som används i 

”Code of Ethics for Professional Accountants” som har utarbetats av den internationella 

                                                           
40 SOU 1999:43 sid. 141 
41 20 § RL 
42 SOU 1999:43 sid. 142 
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branschorganisationen IFAC.43 Det faktiska oberoendet, independence in fact, 

definieras där som det sinnestillstånd som tillåter en individ att ha en åsikt som inte 

äventyras av influenser som påverkar det yrkesmässiga omdömet samt agera med 

integritet, opartiskhet samt professionell skepticism. Det synbara oberoendet, 

independence in apperance, innebär att undvika sådana förhållanden och 

omständigheter som är så betydelsefulla att en kunnig och omdömesgill person med 

insikt om alla relevanta omständigheter, inklusive vidtagna motåtgärder, skulle anta att 

integriteten, objektiviteten eller den professionella skepticismen hos ett 

revisionsföretag, eller en person i ett utlåtandeteam, äventyras.44  

   Uppdelningen i faktiskt och synbart oberoende har ursprungligen gjorts av FEE i ett 

policydokument från 1995 med titeln ”Audit Independence and Objectivity”. De har där 

skilt mellan independence in apperance och independence in mind. Independence in 

mind definieras som ”the state of mind which has regard to all considerations relevant 

to the task in hand but no other”.  Även om den svenska lagstiftaren har valt att använda 

sig av begreppet opartiskhet och självständighet, medan man inom IFAC, FEE, och 

även EU, har valt begreppet oberoende, verkar de alla ha snarlika definitioner av 

begreppens innebörd.  

4.3 En principbaserad modell för att säkra revisorns oberoende   

Arbetet, såväl i Sverige som i stora delar av övriga världen, med att utveckla regler för 

att säkra revisorns oberoende har haft sin utgångspunkt i åsikten att ett principbaserat 

regelverk är att föredra. IFAC´s Code of Ethics anger följande: ”En rad olika 

omständigheter eller en kombination av omständigheter kan vara relevanta vid 

bedömningen av om en revisor kan anses vara oberoende eller ej. Det är således 

omöjligt att definiera och avgränsa varje situation som skapar ett hot mot oberoendet, 

och ange lämplig motåtgärd. En på principer baserad ramverksmodell som kräver att 

revisionsföretag och personer i ett utlåtandeteam identifierar, bedömer och möter hot 

mot oberoendet och inte enbart följer ett antal specifika, ibland godtyckliga, regler 

ligger därför i det allmännas intresse.”45 

   

                                                           
43 Prop. 2000/01 sid. 57  
44 IFAC´s Code of Ethics for Professional Accountants, definitioner  FAR:s översättning  
45 IFAC´s Code of Ethics 8.10 
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 Idén om ett principbaserat regelverk för revisorns oberoende har sitt ursprung hos FEE, 

i dokumentet ”Audit Independence and Objectivity”, och har sedan utvecklats dels av 

FEE, dels av andra organisationer, såväl nationella som internationella. Den svenska 

utredningen ”Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamheten”, som har 

utvecklat den svenska analysmodellen, baserar denna till stor del på ett dokument med 

inledande rekommendationer utställt av FEE 1998, kallat ”Oberoende och objektivitet 

vid lagstadgad revision - gemensamma principer till vägledning för den europeiska 

revisorskåren”. 

   EU:s inställning till ett principbaserat regelverk kan utläsas av Kommissionens 

rekommendation av den 16 maj 200246 där det i de inledande skälen anges att ”När det 

gäller revisorers oberoende är en strategi baserad på principer att föredra framför en 

som baseras på detaljerade regler, eftersom det skapar en stadig struktur inom ramen för 

vilken revisorerna måste motivera sina handlingar. Det ger också revisorskåren och 

tillsynsmyndigheterna den flexibilitet som behövs för att reagera snabbt och effektivt 

inför ny utveckling i affärsvärlden och på revisionsområdet. Samtidigt undviks den 

mycket formalistiska och stränga syn på vad som är tillåtet och inte tillåtet som kan 

uppkomma i ett regelbaserat system. En strategi baserad på principer kan täcka de 

nästan oändliga variationer av omständigheter som i praktiken uppkommer i de olika 

lagstiftningsmiljöerna i hela EU. Därför tjänar en strategi baserad på principer bättre 

behoven på de europeiska kapitalmarknaderna samt de små och medelstora företagens 

behov.   
 

                                                           
46 2002/590/EEG 
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5 Lagregleringen av revisorns oberoende 

5.1 Inledning  
Ett flertal lagar innehåller regler med syfte att säkra revisorns oberoende. Reglerna 

syftar både till att säkra revisorns faktiska och synbara oberoende.   

5.2 ABL:s jävskatalog  

I ABL:s jävskatalog47 anges de fall som medför att en revisor blir jävig som revisor i 

bolaget. Om jäv föreligger, får personen i fråga överhuvudtaget inte utses som revisor i 

bolaget. Om vederbörande redan är utsedd till revisor, blir han till följd av jävet 

obehörig att fortsätta uppdraget. Jäven i ABL och andra associationsrättsliga lagar kan 

inte avhjälpas genom några åtgärder från revisorns eller revisionsföretagets sida.48 

Föreligger ett sådant fall skall revisorn anses partisk eller osjälvständig.49 Följande 

situationer tas upp i ABL:s jävskatalog. Hänvisningarna inom parantes nedan åsyftar 

punkter under ABL 10 kap 16 § första stycket: 

* Den får ej vara revisor i ett bolag som äger aktier i bolaget eller i ett annat bolag i 

samma koncern. (p. 1)   

* En styrelseledamot eller en VD i ett aktiebolag eller dess dotterföretag kan ej vara 

revisor i bolaget. Detsamma gäller den som biträder bolaget vid bolagets bokföring 

eller medelsförvaltning och kontroll därutöver. (p. 2)50 

* Inte heller den som är anställd hos, eller på annat sätt har en underordnad eller 

beroende ställning till bolaget eller någon av de personer som anges i punkten ovan, 

har rätt att vara revisor i bolaget. (p. 3)  

* En person som är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder 

bolaget vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll 

därutöver får inte vara revisor i bolaget. (p. 4) Detta fenomen brukar kallas 

redovisningsjäv eller byråjäv.51   

* Den som är gift eller sambo med, eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller 

nedstigande led till en person som avses under andra punkten, eller är besvågrad 

                                                           
47 ABL 10 kap. 16 §. Liknande regler finns i andra associationsrättsliga lagar.  
48 Prop. 2000/01:146 sid. 56 
49 SOU 1999:43 sid. 143 
50 se Revisorsnämnden Dnr 2002-1382, kommenteras i FAR Info 2/2003.  
51 Moberg sid. 88. En ändring av denna punkt har föreslagits, se Justitiedepartementets promemoria 
”Några frågor om revision”.  
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med en sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med 

den andres syskon får inte vara revisor i bolaget. (p. 5) Detta innebär att följande 

relationer till personer som åsyftas under andra punkten medför jäv: make, sambo, 

föräldrar, far- och morföräldrar, barn, barnbarn, styvföräldrar, fars eller mors 

styvföräldrar, barns make, barnbarns make, makes föräldrar, makes far- och 

morföräldrar, makes barn, makes barnbarn, syskon, makes syskon och syskons 

make. 52 

* Den får heller inte vara revisor som står i låneskuld till bolaget, eller till ett annat 

företag i samma koncern, eller har förpliktelser för vilka ett sådant bolag har ställt 

säkerhet. (p. 6)  

Den som inte är behörig att vara revisor i ett moderbolag får inte vara revisor i dess 

dotterbolag. (10:16 andra stycket)    

   I RevL 17 § finns jävsbestämmelser som i stort sett överensstämmer med 

bestämmelserna i ABL. Reglerna i ABL ges dock, enligt 2 § RevL, företräde framför 

reglerna i RevL.  

5.3 God revisorssed och god revisionssed 

Begreppen god revisionssed och god revisorssed förekommer i ett flertal lagar och 

förordningar. Bland annat hänvisar RevL och ABL till god revisionssed och RL till god 

revisorssed.53 Innebörden av dessa begrepp finns inte definierad i någon lag,, utan 

påverkas i stor utsträckning av utvecklingen inom branschen. Revisorsnämnden skall, 

enligt RL 3 § första stycket 4 p. ansvara för att god revisorssed och god revisionssed 

utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. I förordningen med instruktion för 

Revisorsnämnden54 finns motsvarande bestämmelse i 1 §. Även 

branschorganisationerna påverkar utvecklingen av god revisorssed och god 

revisionssed. I förarbetena till RL anges följande: ”Avsikten är att den goda seden på 

området liksom hittills skall utvecklas bl.a. genom rekommendationer och liknande 

uttalanden från revisorsorganisationerna. Revisorsnämnden skall emellertid, i egenskap 

av statens organ på revisorsområdet, genom föreskrifter, uttalanden och beslut i enskilda 

ärenden ansvara för att normeringen på området utvecklas på ett lämpligt sätt.  

                                                           
52 Moberg sid. 90 
53 RevL 5 §, ABL 10 kap. 3 § samt RL 19 § 
54 SFS (1995:666) 
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Revisorsnämnden får härigenom ett tolkningsföreträde vad gäller innehållet i god 

revisionssed och god revisorssed. Ytterst bestäms dock innehållet i god revisorssed och 

god revisionssed av domstol.”55 God revisorssed syftar främst på normer för 

revisorernas yrkesmässiga uppträdande (etiska normer) medan god revisionssed avser 

normer för hur ett revisionsuppdrag skall utföras. I praktiken använder RN i stor 

utsträckning rekommendationer och uttalanden från FAR och SRS som utgångspunkt 

för sina ställningstaganden.56 

5.3.1 God revisionssed 

Enligt ABL 10 kap. 3 § skall revisorn granska bolagets årsredovisning och bokföring 

samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara 

så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.57 Lagstiftaren har alltså valt 

att låta kraven på revisionens omfattning bestämmas av god revisionssed. Från och med 

1 januari 2004 gäller RS - Revisionsstandard i Sverige (RS), och ersätter då FAR:s 

grundläggande revisionsrekommendation Revisionsprocessen. RS bygger på IFAC:s 

”International Standards on Auditing” (ISA).58 Kommissionen har i sitt meddelande om 

en förstärkt lagstadgad revision i EU föreslagit att ISA skall tillämpas på all lagstadgad 

revision i EU från och med 2005.  

5.3.2 God revisorssed  

RL:s regler om revisorns skyldigheter inleds med 19 § som anger att en revisor skall 

iaktta god revisorssed. Vidare anges att, om arbete som hänför sig till ett uppdrag i 

revisionsverksamheten utförs av ett biträde till revisorn, är revisorn skyldig att se till att 

även biträdet iakttar god revisorssed. Bestämmelsens första mening säger inget om att 

den goda revisorsseden skall beaktas endast vid revisionsverksamhet, varför jag tolkar 

det som att en revisor, oavsett vilken typ av uppdrag han utför, skall iaktta god 

revisorssed.  

   God revisorssed syftar på normer för revisorns yrkesmässiga uppträdande och har ofta 

kommit till uttryck i s.k. yrkesetiska normer. Branschorganisationerna utfärdar regler till 

vägledning för sina ledamöter avseende innehållet i god revisorssed. Dessa regler är inte 

uttömmande, och utger sig heller inte för att vara det.  

                                                           
55 Prop. 2000/01:146 sid. 87 f.  
56 www.revisorsnamnden.se (2004-01-16) 
57 Motsvarande regel finns i RevL 5 § 
58 www.far.se (2004-01-17), se även Moberg sid. 34 
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Innehållet i god revisorssed utvecklas hela tiden i takt med de förändringar som sker i 

samhället och inom revisorsbranschen. Det ledande internationella yrkesetiska 

regelverket för branschen har fastställts av IFAC under namnet ”Code of Ethics for 

Professional Accountants”. Europeiska Kommissionen har utfärdat rekommendationen 

”Revisorers oberoende i EU: Grundläggande principer”. FAR:s yrkesetiska regler följer 

i tillämpliga delar IFAC:s och EG:s regelverk.59 FAR har genom sitt medlemskap i 

IFAC åtagit sig att arbeta för IFAC:s etikregler så långt det är förenligt med svensk lag 

och ställer sig bakom IFAC:s strävan om en enhetlig etisk yrkesstandard.60 

5.4 Den svenska analysmodellen 

I och med den nya revisorslagen, RL, infördes ett uttryckligt krav på att revisorer, för 

varje uppdrag, skall pröva sitt eget oberoende. Den metod enligt vilken prövningen skall 

ske kallas analysmodellen och återfinns beskriven i 21 § RL. Där föreskrivs följande:  

”En revisor skall för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det finns 

omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller 

självständighet. Revisorn skall avböja eller avsäga sig ett sådant uppdrag,  

1. om han eller hon eller någon annan i den revisionsgrupp där han eller hon är 

verksam 

a) har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens 

verksamhet, (egenintressehot) 

b) vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en 

fråga som till någon del omfattas av granskningsuppdraget, 

(självgranskningshot) 

c) uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens 

ståndpunkt i någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet, 

(partsställningshot)  

d) har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person 

i dennes ledning, (vänskaps- eller förtroendehot) 

e) utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge 

obehag, eller (skrämselhot)  

                                                           
59 FAR:s yrkesetiska regler, inledning  
60 www.far.se (2004-01-16) 
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2. om det föreligger något annat förhållande av sådan art att det kan rubba 

förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet.(annat förhållande – 

generalklausulen) 

Revisorn behöver dock inte avböja eller avsäga sig uppdraget, om det i det enskilda 

fallet föreligger sådana särskilda omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder som 

medför att det inte finns anledning att ifrågasätta hans eller hennes opartiskhet eller 

självständighet.”    

   Den övergripande bestämmelsen i RL, som återfinns i 20 §, anger som ovan nämnts 

att revisorn skall utföra sina uppdrag i revisionsverksamheten med opartiskhet och 

självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Dessutom anger regeln att 

revisionsverksamheten skall organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och 

objektivitet säkerställs. Man ansåg emellertid, vid utformandet av RL att en sådan 

allmän regel behövde kompletteras med bestämmelser som, så långt som möjligt också 

kunde garantera revisorns synbara opartiskhet och självständighet.61 Man ansåg att det 

inte räckte med att revisorerna iakttog opartiskhet och självständighet i objektiv 

bemärkelse, utan att det är viktigt att revisorer inte åtar sig uppdrag när det förekommer 

omständigheter som gör att deras opartiskhet och självständighet kan ifrågasättas.62 Det 

bör observeras att lagtexten talar om omständigheter som kan rubba förtroendet för 

revisorns opartiskhet och självständighet, och förarbetena talar om förhållanden som 

kan komma att ifrågasättas. Det föreligger alltså en presumtion för att revisorn skall 

avböja eller avsäga sig ett revisionsuppdrag om någon av de uppräknade 

typsituationerna, eller någon annan situation som kan rubba förtroendet för revisorn, 

föreligger. Revisorn bör avböja eller avsäga sig uppdraget om det inte, i det enskilda 

fallet, går att tydligt undanröja förtroenderisken.63 Bevisbördan för att eventuella hot 

mot oberoendet har eliminerats åvilar revisorn.64 

   I prövningen enligt analysmodellen skall alla ”för tredje man kända och okända 

omständigheter” vägas in, såsom personliga och ekonomiska mellanhavanden mellan 

revisorn och den som skall granskas. Vidare skall förtroendestärkande åtgärder, såsom 

intern kvalitetssäkring eller externa kontrollåtgärder, beaktas. Dessa omständigheter 

skall sedan hypotetiskt prövas mot hur en kunnig och omdömesgill person, med insikt 

om alla relevanta omständigheter, skulle bedöma revisorns förmåga och vilja att utföra 

                                                           
61 Prop. 2000/01:146 sid. 57 
62 Prop. 2000/01:146 sid. 59 
63 Prop. 2000/01:146 sid. 59 
64 www.revisorsnamnden.se (2004-01-17) 
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granskningsuppdraget65 på ett opartiskt och självständigt sätt.66 Att göra denna objektiva 

bedömning av sin egen vilja och förmåga att agera oberoende av sin klient måste vara 

oerhört svårt för revisorn.  

   Skyldigheten för revisorerna att pröva sitt oberoende föreligger alltså för varje 

uppdrag som utgör revisionsverksamhet. Att revisorn inte behöver pröva sitt oberoende 

inför t.ex. ett uppdrag om fristående rådgivning är självklart, i en sådan situation 

förväntas ju revisorn vara partisk. Indirekt får revisorns självprövning genom 

analysmodellen även betydelse för revisorns möjligheter att, vid sidan av 

revisionsuppdragen åta sig andra uppdrag. Det kan, enligt förarbetena till RL, 

förekomma situationer då innehav av andra uppdrag kan rubba förtroendet för 

revisionen, utan att det är fråga om förtroenderubbande sidoverksamhet enligt 25 § RL. 

I en sådan situation kan det, om förtroendehotet inte kan undanröjas på lämpligt sätt, bli 

nödvändigt för revisorn att välja mellan revisionsuppdraget och det andra uppdraget.67  

   I den tidigare revisorslagen, RL95, fanns en bestämmelse i 14 § som sade att ”En 

revisor skall utföra sina uppdrag omsorgsfullt och enligt god revisorssed. Revisorn skall 

noggrant iaktta gällande jävsbestämmelser för revisorer. Om det i annat fall finns någon 

särskild omständighet som kan rubba förtroendet till revisorns opartiskhet eller 

självständighet, skall revisorn avböja eller avsäga sig uppdraget.” Vidare sades i 15 § att 

”Revisorer och revisionsbolag inte får utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet 

om utövandet kan rubba förtroendet till deras opartiskhet eller självständighet”. 

Reglerna i RL95 skiljde sig således inte så mycket från RL:s regler, och även om 

analysmodellen inte tillämpades, var revisorerna tvungna att kontrollera sitt eget 

oberoende för varje enskilt uppdrag. På sidan 60 i propositionen till nya RL sägs att 

”Vad som nu har sagts (syftar på revisorns självgranskning och kravet på att revisorn 

avsäger sig uppdrag om förtroendehot föreligger) ligger i linje med vad som redan idag 

utgör god revisorssed. Det är dock angeläget att de nya bestämmelserna ger tydligare 

riktlinjer för revisorn.” Detta kan tolkas som att analysmodellen endast innebär ett 

förtydligande av vad det innebär att revisorn är skyldig att avböja eller avsäga sig 

uppdrag och vilka situationer som föranleder ett sådant krav. Modellen för revisorns 

självprövning fanns ju redan utvecklad i branschpraxis, vilket kanske medverkade till 

att den ansågs som en del av god revisorssed.  De väsentligaste skillnaderna mellan de 

                                                           
65 Propositionen talar här om ”granskningsuppdrag”. Jag anser det lite märkligt eftersom analysmodellen 
skall användas vid bedömning av ”varje uppdrag i revisionsverksamheten”.   
66 Prop. 2000/01:146 sid. 104  
67 Prop. 2000/01:146 sid. 60 
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äldre och de nyare reglerna, är enligt min mening dels dokumentationskravet, dels 

presumtionen för att en revisor under vissa förutsättningar är partisk och osjälvständig i 

förhållande i sin klient.   

   Enligt 24 § RL skall revisorer och revisionsbolag dokumentera sina uppdrag i 

revisionsverksamheten. Dokumentationen skall innehålla sådan information som är 

väsentlig för att revisorns arbete samt hans opartiskhet och självständighet skall kunna 

bedömas i efterhand. Detta dokumentationskrav leder till att RN, i efterhand, kan 

kontrollera om en tillfredsställande analys har gjorts.  
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6 Utvecklingen inom EU 

6.1 Inledning  

Med hänvisning till EGF:s regler om etableringsrätt, som numer återfinns i artiklarna 

43-48, bedrivs sedan mitten av 60-talet ett omfattande arbete för att harmonisera den 

associationsrättsliga lagstiftningen i EU:s medlemsländer.68 Etableringsfriheten innebär 

att personer och företag inom ett EU-land kan starta upp och bedriva näringsverksamhet 

i ett annat EU-land på samma villkor som det aktuella landets egna medborgare.69 Med 

etableringsrätten, och harmoniseringen av medlemsstaternas nationella regler, följer att 

vissa skyddsregler även måste samordnas. Regler om revision och revisorer bör 

överensstämma i de olika medlemsstaterna, dels för att företagen som etablerar sig då 

vet vilka regler de har att beakta, dels för att investerare och andra intressenter kan 

känna sig tryggare då de investerar i eller gör affärer med utländska företag.  

6.2 EU:s bolagsdirektiv  

Harmoniseringen av bolagsrätten har bl.a. skett genom utfärdande av ett antal direktiv, 

de s.k. bolagsdirektiven. För närvarande finns det nio utfärdade direktiv, och utöver 

dem har Kommissionen lagt fram förslag eller utkast till ytterligare fyra direktiv. 

Direktiven är 13 till antalet, men direktiven 5, 9, 10 och 13 är ännu ej antagna. De 

direktiv som främst är av betydelse för revisionen och revisorerna är det fjärde, det 

sjunde, och framförallt det åttonde bolagsdirektivet.  

   Det fjärde70 och det sjunde71 bolagsdirektivet kallas tillsammans 

redovisningsdirektiven. De syftar till att likartade regler skall finnas i de olika 

medlemsländerna för reglering av bolagens årsredovisningar. I det fjärde direktivet 

finns bl.a. krav på hur balans- och resultaträkningar skall ställas upp och vilka regler 

som skall användas vid värdering av tillgångar. Det sjunde bolagsdirektivet tar upp 

regler om konsoliderad redovisning. 

   I februari 2001 presenterade Kommissionen ett förslag till förordning om tillämpning 

av internationella redovisningsstandarder, IAS/IFRS72, för börsnoterade företag inom 

                                                           
68 SOU 1999:43 sid. 73  
69 EGF art. 43. Bestämmelserna i artikeln är dock ej fria från undantag.  
70 78/660/EEG 
71 83/349/EEG 
72 International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards 
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EU. Förordningen antogs i juli 2002 och syftar till att öka jämförbarheten mellan 

företagen på den finansiella marknaden. Från och med 2005 ska alla noterade företag 

inom EU tillämpa IAS/IFRS-standarder. Standarderna utvecklas av International 

Accounting Standards Board, IASB, som är ett oberoende standardiseringsorgan med 

säte i London och vars ändamål är att ta fram en enda uppsättning globala 

redovisningsstandarder. För att få tillämpas på företag inom EU ska IAS/IFRS-

standarderna uppfylla särskilda krav som syftar till att ge en sann och rättvisande bild av 

ett företags finansiella ställning och resultat. I de fall medlemsländerna valt att inte 

tillämpa IAS/IFRS-standarder för alla bolag skall redovisningsdirektiven gälla istället.  

    Det åttonde bolagsdirektivet73 kallas revisorsdirektivet och reglerar kompetenskraven 

för de personer som får utföra lagstadgad revision i ett aktiebolag. Det finns vissa 

skillnader i reglerna beroende på det aktuella bolagets storlek, men direktivet avser att 

slå fast grundläggande krav på revisorers oberoende, deras teoretiska kunskaper och 

praktiska erfarenhet.  

6.3 Grönbok från 1996; Roll, ställning och ansvar för revisorer som 

utför revision inom europeiska unionen 

Syftet med Kommissionens grönbok ”Roll, ställning och ansvar…”74 har varit att 

diskutera behovet av ett gemensamt regelsystem för revisorer och revision inom EU, 

samt att peka på vissa problem som förekommit. Syftet har således ej varit att ge några 

svar, endast att orientera de problem som förekommit samt att ge förslag på hur arbetet 

skall gå vidare.  

   Enligt det fjärde bolagsdirektivet måste alla företag som omfattas av direktivet låta en 

kompetent yrkesman revidera årsredovisningen. Genom rådets sjunde bolagsdirektiv om 

konsoliderad redovisning utökades revisionskravet till att även omfatta alla enheter som 

upprättar konsoliderad redovisning på grundval av direktivet. Medlemsstaterna får 

endast godkänna personer som uppfyller kraven i det åttonde direktivet.   

Bolagsdirektiven sätter upp grundläggande normer och minimikrav inom bolagsrätten, 

men saknar i flera fall definitioner och konkreta riktlinjer. Avsaknaden av definitioner 

och innebörd hos bestämmelser är frågor som har diskuterats i grönboken.  
 

                                                           
73 84/253/EEG 
74 EGT nr C 321, 29.10.1996  
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6.3.1 Oberoendet enligt grönboken  

Enligt grönboken har ett flertal undersökningar visat att företag i allt större utsträckning 

är benägna att bestrida revisorernas slutsatser, att anlita flera revisorer och välja det 

”bästa” resultatet, att rådgöra med jurister om revisorernas åsikter, och att byta 

revisorer. I vissa undersökningar drogs slutsatsen att det vore alltför naivt att förutsätta 

att inga revisorer någonsin tar hänsyn till risken att förlora en kund. Grönboken uppger 

även att vissa kritiker hävdat att revisorernas yrkesetik håller på att ge vika för en mera 

”affärsmässig” inställning. Vidare sägs det att det blivit vanligare att företagen begär in 

anbud på revisionen. Huvudmålet vid detta förfarande är att betala så lite som möjligt 

för revisorernas tjänster. I grönboken visar man på att den ökade konkurrensen om 

revisionsuppdrag, särskilt hos stora välkända företag, kan leda till att anbuden ligger 

mycket lågt i pris, ibland t.o.m. till underpris. Man befarar att de framgångsrika 

anbudsgivarna förväntar sig att kunna täcka den fulla kostnaden för revisionen med 

inkomster från konsulttjänster som ligger utanför den egentliga revisionen. Problemen 

med att revisorerna tillhandahåller icke-revisionstjänster diskuteras också i grönboken, 

och både för- och nackdelar presenteras.   

   Den slutsats grönboken presenterar är att det krävs skyddsmekanismer för att 

garantera revisorns oberoende och minska omvärldens bristande förtroende för 

revisionen. Enligt grönboken skulle skyddsmekanismerna kunna innebära: 

- Att revisorn inte får tillhandahålla andra tjänster än sådana som till sin natur och 

kvalitet är förenliga med revisorns yrkesmässiga ställning och som sannolikt inte 

kan begränsa hans objektivitet, och 

- Att arvodena såväl för revisionen som för övriga tjänster skall offentliggöras.75 

Dessutom anser Kommissionen i grönboken att revisorn alltid bör se till 

- Att han och hans firma inte tar aktiv del i klientens förvaltning och 

beslutsfattande, 

- Att han inte deltar i arbetet med att utarbeta klientens redovisning, eller med att 

värdera tillgångar och skulder i syfte att låta denna värdering ingå i 

redovisningen,  

- Att han inte företräder klienten i samband med tvister som kan få väsentliga 

följder för redovisningen eller utför tjänster som direkt påverkar 

företagsledningen i klientbolaget, (exempelvis rekrytering av chefer).76  

                                                           
75 Art. 4.13 
76 Art. 4.14 
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En annan skyddsmekanism som diskuteras i grönboken är införandet av obligatorisk 

revisorsrotation. Både alternativet med extern rotation, då revisionsklienten byter 

revisionsföretag med jämna intervaller, och intern rotation då revisionsklienten endast 

byter revisor inom samma företag diskuteras. Den slutsats som dras i den frågan är att 

av de två alternativen är intern rotation är att föredra, men att argumenten för införandet 

av ett rotationssystem inte är helt övertygande.77   

   Det underliggande målet för grönboken var att bidra till en genomgående höjning av 

revisionsstandarden inom EU, och man drar den slutsatsen att om man kunde enas om 

ett antal grundläggande principer för revisorns oberoende, som kunde gälla i samtliga 

medlemsstater, vore det ett viktigt steg mot upprättandet av en inre marknad för 

revisionstjänster. Det är med den utgångspunkten som arbetet fortsatt inom EU.  

6.4 Kommissionens rekommendation av den 16 maj 2002 

Kommissionen har den 16 maj 2002 upprättat en rekommendation som fått namnet 

”Revisorers oberoende i EU: Grundläggande principer”. Rekommendationen 

tillhandahåller en ram för beaktande av alla de allmänna frågor som rör revisorers 

oberoende. Rekommendationen stadgar inledningsvis: ”Vid utförande av lagstadgad 

revision måste revisorn vara oberoende av sin revisionsklient, i tanke såväl som till det 

yttre. En revisor bör inte utföra en lagstadgad revision om det finns finansiella 

förbindelser, affärsförbindelser, anställningsförhållanden eller andra förbindelser mellan 

revisorn och hans kund eller om sådana ytterligare tjänster tillhandahålls 

revisionsklienten som en omdömesgill och insatt tredje part skulle anse äventyra 

revisorns oberoende.” Enligt rekommendationen kan en revisors oberoende påverkas av 

olika typer av hot, exempelvis egenintresse, självgranskning, partsställning, förtrolighet 

eller tillit och hotelser.78 De hot mot oberoendet som tas upp i rekommendationen är 

således desamma som de som tas upp i den svenska analysmodellen. Vid bedömning av 

riskerna för en revisors oberoende bör, enligt rekommendationen, vederbörlig hänsyn 

tas till a) de tjänster som tillhandahållits revisionsklienten under de senaste åren och de 

förbindelser som existerade med denna revisionsklient före uppdraget som revisor, och 

b) de tjänster som tillhandahållits revisionsklienten och förbindelserna med denna under 

den lagstadgade revisionen.79   

                                                           
77 Art. 4.15 
78 2002/590/EG p. 3.1  
79 2002/590/EG p. 3.3 
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   Rekommendationen föreskriver, i avsnitt 4, ett system av skyddsåtgärder för att 

minska eller undanröja hoten mot revisorns oberoende. Avsnitt 4.1 handlar om 

granskade företags skyddsåtgärder och anger att ”Revisorn bör beakta huruvida det 

granskade företagets styrningsstruktur tillhandahåller skyddsåtgärder för att minska 

hoten mot hans oberoende och hur dessa skyddsåtgärder genomförs. Skyddsåtgärderna 

innefattar: 1. att revisorn utses av andra personer än det granskade företagets ledning 2. 

att bevakning och kommunikation i det granskade företaget beträffande den lagstadgade 

revisionen och andra tjänster som revisionsbyrån eller dess närverk tillhandahåller 

företaget.”80 I Sverige är det ju bolagsstämman som utser revisorn i aktiebolag.81 Det 

påstås dock ofta att bolagets ledning har stort inflytande över vem som blir nominerad 

och vald. Revisorn i USA utses, enligt SOA, av en revisionskommitté (Audit 

committee).  I SOA section 301 finns bestämmelser om revisionskommittéer i publika 

bolag (public companies) som reglerar revisionskommittéernas sammansättning, 

uppgifter och ansvar.   

6.5 Meddelande från Kommissionen till Rådet och Europaparlamentet, 

En förstärkt lagstadgad revision i EU 

I meddelandet ”en förstärkt lagstadgad revision”82 presenterar Kommissionen en 

handlingsplan med förslag på åtgärder efter Enrons konkurs och de efterföljande 

redovisningsskandalerna. Åtgärderna är indelade i prioriteringar på kort sikt (2003-

2004) respektive medellång sikt (2004-2006). Prioriteringarna på kort sikt är: 

1. En modernisering av det åttonde bolagsdirektivet.  

2.  Förstärkning av regleringsinfrastrukturen i EU.  

3. Förstärkning av den offentliga tillsynen över revisionsyrket på EU-nivå. 

4. Krav på tillämpning av internationella revisionsstandarder för all lagstadgad revision 

i EU från och med 2005.  

Prioriteringarna på medellång sikt är: 

5. Ett förbättrat system för disciplinåtgärder. 

6. Främjande av öppenhet och insyn i revisionsföretagen och deras nätverk. 

7. Företagsstyrning, stärkta revisionskommittéer och stärkt intern kontroll. 

8. Att stärka revisorns oberoende samt regler för god revisorssed. 

                                                           
80 A 4.1.1  
81 ABL 10 kap. 8 § 
82 2003/C 236/02  
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9. Att fördjupa den inre marknaden för revisionstjänster. 

10. Granskning av revisorers skadeståndsansvar. 

   Kommissionen kommer således, i enlighet med prioriteringspunkt ett, att lägga fram 

ett förslag om en modernisering av det åttonde bolagsdirektivet för att skapa ett 

principbaserat heltäckande direktiv som blir tillämpligt på all lagstadgad revision i EU. I 

direktivet skall principerna om revisorns oberoende föras in, och direktivet kommer 

därmed att överensstämma med den nu existerande rekommendationen på området. 

Kommissionen föreslår dessutom att en studie skall genomföras av hur en mer restriktiv 

hållning till extra tjänster, i syfte att undvika potentiella intressekonflikter, skulle 

påverka revisorernas oberoende och revisorskåren.    
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DEL II 

7 Probleminventering med diskussion  

7.1 Inledning  

I det följande avsnittet kommer jag att presentera och i viss mån diskutera ett antal 

problem som har uppmärksammats, dels i förarbeten och liknande, dels i debattartiklar.  

7.2 Konflikten mellan rådgivning och revisorns oberoende 

Den allmänna debatten om revisorns oberoende har under senare år fokuserats på ett 

antal frågor som revisorns möjligheter att tillhandahålla sådan rådgivning och annat 

biträde som saknar samband med revisionsutövningen, s.k. fristående rådgivning. 

Utgångspunkten i den debatt som har förts har varit att fristående rådgivning kan 

påverka revisorns förmåga att uppträda opartiskt och självständigt i sådan mån att 

omgivningens förtroende för honom rubbas. Det är framförallt två aspekter som man 

anser påverkar revisorns oberoende: För det första att revisorn, vid sidan om 

revisionsuppdraget får en affärsförbindelse med klienten, och att revisorn därmed 

riskerar att få ett direkt eller indirekt ekonomiskt eller annat intresse i revisionsklienten 

(egenintresse). För det andra kan revisorn bli tvungen att granska resultatet av egna 

bedömningar vid utförandet av revisionsuppdraget (självgranskning).83   

   Enligt tidigare utredningar framgår att revisorn inte bara har en rättighet, utan också 

en skyldighet att lämna viss rådgivning i samband med revisionen, s.k. 

revisionsrådgivning.84 I utredningen ”Oberoende, ägande och tillsyn i 

revisionsverksamheten” som ligger till grund för RL sägs följande: ”Att en sådan på 

revisionsuppdraget grundad rådgivningsverksamhet är både nödvändig och önskvärd 

torde stå utom diskussion”.85 I propositionen sägs vidare: ” Det finns anledning att skilja 

mellan å ena sidan rådgivning som sammanhänger med revisionen 

(revisionsrådgivning) och å andra sidan annan rådgivning (s.k. fristående rådgivning). 

Revisionsrådgivning ligger inom ramen för begreppet revisionsverksamhet. Den är 

                                                           
83 SOU 1999:43 sid. 119 
84 Se bl.a. SOU 1995:44 sid. 223 
85 SOU 1999:43 sid. 119 
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alltid tillåten. Av revisorns skyldighet att fullfölja sitt uppdrag följer rentav en 

skyldighet att lämna råd och förslag till förbättringar av den granskades redovisning och 

förvaltning.”86 Innebörden i begreppet revisionsrådgivning definieras inte närmare i 

vare sig lagstiftning eller aktuella förarbeten. Enligt förarbetena till RL är 

revisionsrådgivningen i det närmsta en självklar del av revisionsverksamheten. Dessa 

förarbeten hänvisar till en utredning från 1995, och en från 1975.87  

   I meddelandet till Rådet och Europaparlamentet har Kommissionen föreslagit en 

undersökning av hur en mer restriktiv hållning till extra tjänster, i syfte att undvika 

potentiella intressekonflikter, skulle påverka revisorernas oberoende.88 Kommissionen 

har i grönboken från 1996 ansett att revisorn, i samtliga fall bör se till att han och hans 

firma inte tar aktiv del i klientens förvaltning och beslutsfattande.89 I Kommissionens 

rekommendation ”Revisorers oberoende i EU: Grundläggande principer” utgår man vid 

bedömningen av revisorns oberoende ifrån den lagstadgade revisionen. Den definieras 

där som den revisionstjänst en revisor tillhandahåller när han a) utför granskning av ett 

bolags eller ett företags årsbokslut och verifierar att innehållet i förvaltningsberättelsen 

är förenligt med årsbokslutet, förutsatt att sådan granskning och verifiering föreskrivs i 

gemenskapsrätten, eller b) utför granskning av konsoliderade bokslut och verifierar att 

innehållet i de konsoliderade förvaltningsberättelserna är förenligt med de 

konsoliderade boksluten, förutsatt att sådan granskning och verifiering föreskrivs i 

gemenskapsrätten. I rekommendationen innefattar begreppet ”lagstadgad revision” även 

vidimeringstjänster som, beroende på den nationella lagstiftningen tillhandahålls av en 

revisor när det krävs att företag skall redovisa annan finansiell information än den som 

anges ovan och som granskas av en revisor som måste uttala sig om denna information. 

Vid bedömningen av riskerna för en revisors oberoende bör, enligt rekommendationen, 

vederbörlig hänsyn tas till de tjänster som tillhandahållits revisionsklienten, både under 

åren närmast före revisionsuppdraget och under den pågående lagstadgade revisionen.90 

Rekommendationen utesluter inte alls att en revisor tillhandahåller andra tjänster till en 

revisionsklient. Däremot anser jag att man kan utläsa en mer restriktiv inställning till 

rådgivning i rekommendationen än i de svenska förarbetena. Det kan förvisso bero på 

                                                           
86 Prop. 2000/01:146 sid. 51  
87 Prop. 2000/01:146 sid. 40 
88 2003/C 236/02 p. 3.5  
89 EGT nr C 321, 29.10.1996 Art. 4.9  
90 Art. 3 p. 3  
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att rekommendationen utfärdades senare, efter det att Enron hade kollapsat och 

diskussionen om revisorns oberoende intensifierats. 

   Rekommendationen innehåller ett antal bestämmelser som särskilt riktar sig till 

företag av allmänt intresse. A 7.1 anger exempelvis att revisorn, särskilt när det gäller 

kunder som är företag av allmänt intresse, bör eftersträva att diskutera 

tillhandahållandet av andra tjänster än revisionstjänster till en revisionsklient med 

kundens kontrollorgan.91 Enligt en utredning som gjorts på uppdrag av första AP-

fonden har endast 42 procent av de 66 största börsbolagen med säte i Sverige ett sådant 

kontrollorgan, medan 58 procent av bolagen således saknar det.92  

   Avseende upprättande av räkenskaper och redovisning stadgar rekommendationen att 

självgranskningshotet alltid anses vara för betydande för att möjliggöra deltagande i 

upprättandeprocessen, om inte den tillhandahållna hjälpen endast är av teknisk eller 

mekanisk karaktär, och de råd som ges endast är av informativ karaktär.93 När det gäller 

lagstadgad revision av kunder som är företag av allmänt intresse anses emellertid 

tillhandahållande av någon annan sådan hjälp än den som ligger inom ramen för 

revisionsmandatet orsaka en oacceptabelt hög risk för oberoendet, och bör därför 

förbjudas.94 Företag av allmänt intresse definieras som ”företag som är av betydande 

allmänt intresse på grund av sin verksamhet, storlek eller antalet anställda eller på grund 

av att de har ett stort antal aktieägare. Exempel på sådana företag är kreditinstitut, 

försäkringsbolag, investmentbolag, fondföretag, pensionsförvaltare och börsnoterade 

företag.”   

7.2.1 Rådgivning i samband med revision, revisionsrådgivning  

I de svenska utredningar och dokument som legat till grund för RL har man inte 

närmare gått in på vad som menas med revisionsrådgivning. Revisionsrådgivning 

innefattas i begreppet revisionsverksamhet och definieras som ”rådgivning eller annat 

biträde som föranleds av iakttagelser vid granskning (enligt a)”.95 Givetvis bör en 

revisor påpeka felaktigheter, eller andra faktorer i en revisionsklients redovisning och 

                                                           
91 Kundens kontrollorgan definieras som ”Ett organ eller en grupp personer som ingår i revisionsklientens 
struktur för företagsstyrning och som utövar tillsyn över ledningen som en förtroendeman för investerare 
och, om så krävs i nationell lag, för andra intressenter, exempelvis anställda, och som består av, eller 
åtminstone inbegriper, andra personer än företagsledningen, exempelvis en övervakande styrelse, en 
revisionskommitté eller en grupp icke arbetande styrelseledamöter eller externa styrelseledamöter”. 
92 Revisorernas roller och oberoende, rapport till första AP-fonden, utförd av Nordic Investor Services 
januari 2004. sid. 19 
93 Art. 7.2.1 p. 2  
94 Art. 7.2.1 p. 3 
95 Se avsnitt 2.3 ovan  
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förvaltning som kan vara till nackdel för klienten, men att kalla det rådgivning anser jag 

kan ge fel signaler. Enligt 20 § RL skall en revisor i revisionsverksamheten utföra sina 

uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina 

ställningstaganden. Att använda ordet ”rådgivning” ger signaler om att subjektiva 

ställningstaganden får göras inom ramen för revisionsverksamheten. En revisor skall 

enligt 21 § RL pröva sitt eget oberoende genom analysmodellen. Bestämmelsen säger 

att revisorn skall avböja eller avsäga sig ett sådant uppdrag, om han eller någon annan i 

den revisionsgrupp där han är verksam, vid rådgivning som inte utgör 

revisionsverksamhet har lämnat råd i en fråga som till någon del omfattas av 

granskningsuppdraget (det s.k. självgranskningshotet). FAR skriver i sin promemoria 

”Revisionsverksamhet – Verksamhet som har ett naturligt samband med 

revisionsverksamhet – Tillåten sidoverksamhet – Otillåten sidoverksamhet”96 att ”det i 

praktiken mycket vanliga fallet att ett självgranskningshot uppstår till följd av 

revisionsrådgivning faller utanför analysmodellens självgranskningsavsnitt”. Vidare 

sägs i promemorian att det finns delade meningar om i vilken utsträckning 

revisionsrådgivning omfattas av generalklausulen i 21 § första stycket p.2. 

Generalklausulen stadgar att revisorn även skall avböja eller avsäga sig ett uppdrag om 

det föreligger något annat förhållande av sådan art att det kan rubba förtroendet för 

revisorns opartiskhet och självständighet. Enligt förarbetena till RL torde utvecklingen 

av god revisorssed komma att ge ytterligare riktlinjer för vilka omständigheter som 

träffas av denna bestämmelse. Dessutom ansåg man det också naturligt att den 

bestämmelsen, liksom de andra bestämmelserna i paragrafens första stycke, tillämpas 

under beaktande av det framtida resultatet av den pågående diskussionen kring 

oberoendefrågor inom EU.97 

   God revisorssed är ett begrepp vars innebörd inte är riktligt enkel att fastställa. FAR 

och SRS har utfärdat yrkesetiska regler för sina medlemmar, och eftersom FAR är 

medlemsorganisation i IFAC, har FAR åtagit sig att arbeta för IFAC:s etikregler så 

långt det är förenligt med svensk lagstiftning. IFAC:s etikregler (Code of Ethics) 

innehåller en liknande modell för självgranskning som den svenska analysmodellen. Då 

den svenska modellen utgår ifrån revisionsverksamhet, utgår istället IFAC:s etikregler 

från utlåtandeuppdrag. Ett utlåtandeuppdrag är ett uppdrag som innehåller följande 

element:  

                                                           
96 Tillgänglig på www.far.se (2004-01-25) 
97 Prop. 2000/01:146 sid. 103 
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a) ett trepartsförhållande som inbegriper:  

i) en kvalificerad revisor 

ii) en ansvarig part, och 

iii) an avsedd användare 

b) ett sakförhållande 

c) fastställda kriterier  

d) en uppdragsprocess, och 

e) en slutsats 

Den ansvarige parten och den avsedde användaren kommer ofta från olika 

organisationer, men så behöver inte vara fallet. Den ansvarige parten och användaren 

kan komma ifrån samma organisation. Ett kontrollorgan kan t.ex. söka bekräftelse på 

information som lämnats av en avdelning inom organisationen. Förhållandena mellan 

den ansvarige parten och användaren behöver bedömas utifrån förhållandena i det 

specifika uppdraget.98 Uppdrag som ofta utförs av revisorer men som inte definieras 

som utlåtande uppdrag är exempelvis skattekonsultationer, konsultationer i 

företagsledningsfrågor samt andra rådgivningstjänster.99 IFAC:s etikregler träder dock 

ikraft först 31 december 2004, men tidigare tillämpning uppmuntras. 100 

   Den rekommendation som EU utfärdat utgår, som ovan angivits, ifrån den 

lagstadgade revisionen vid bedömningen av revisorns oberoende. IFAC:s regler utgår 

ifrån s.k. utlåtandeuppdrag medan den svenska analysmodellen utgår ifrån 

revisionsverksamhet. I FAR:s yrkesetiska regler föreskrivs dock att den svenska 

analysmodellen skall användas vid utlåtandeuppdrag. Eftersom revisionsrådgivningen 

alltid föranleds av ett granskningsuppdrag kan man dra slutsatsen att innebörden av 

”utlåtandeuppdrag” och ”revisionsverksamhet” i stort sett är densamma.  

   Den svenska revisionsrådgivningen, som då alltid skulle vara tillåten, verkar inte ha 

någon uttrycklig motsvarighet internationellt. Enligt FAR:s promemoria om olika typer 

av verksamheter uppstår mycket ofta självgranskningshot till följd av 

revisionsrådgivning. Om revisionsrådgivningen skall vara kvar som en självklar del av 

revisionsverksamheten anser jag att innebörden av begreppet måste definieras i lagen. 

Det bästa skyddet för revisorns oberoende, åtminstone det synbara oberoendet, anser jag 

skulle uppnås genom att man, vid en prövning enligt analysmodellen utgår ifrån 

                                                           
98 Code of Ethics 8.3  
99 Code of Ethics 8.6 
100 Code of Ethics 8.48 
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revisorns kärnområde, den lagstadgade revisionen. En sådan tillämpning skulle 

dessutom överensstämma med Kommissionens rekommendation, där man utgår ifrån 

den lagstadgade revisionen vid prövningen av revisorns oberoende. Om de åtgärder som 

föreslagits i Kommissionens meddelande till Rådet och Europaparlamentet genomförs 

kommer dessutom rekommendationens principer om revisorns oberoende att införas i 

det åttonde bolagsdirektivet. Direktiv är bindande för varje medlemsstat till vilken det är 

riktat med avseende på det resultat som skall uppnås, men man har överlåtit åt de 

nationella myndigheterna att bestämma form och tillvägagångssätt för 

genomförandet.101 Det blir då en bedömningsfråga för lagstiftaren, och ytterst för 

domstolarna, huruvida resultatet av sådana regler skulle bli detsamma som resultatet av 

de nuvarande svenska reglerna.  

7.2.2 Fristående rådgivning 

Frågan om huruvida revisorn skall få tillhandahålla fristående rådgivning till 

revisionsklienter, respektive icke-revisionsklienter har varit central i debatten under de 

senaste åren. Utredningen som har utförts på uppdrag av första AP-fonden har haft till 

syfte att belysa revisorers oberoende i de 66 största börsnoterade företagen med säte i 

Sverige. Utredningen har presenterat följande resultat: 

- 38 bolag ger inga uppdrag till revisionsfirmor som inte är bolagets huvudrevisor. 

Det vill säga att bolagen ger även konsultuppdragen till huvudrevisionsfirman 

och inga andra externa revisionsfirmor. 

- Huvudrevisorn får i genomsnitt drygt 85 procent av konsultintäkterna som 

revisionsfirmorna genererar i de reviderade bolagen. 

- Övriga uppdrag som utfördes av revisionsfirmorna och som inte kan hänföras till 

revisionsuppdraget, består huvudsakligen av skattekonsultation, due diligence 

och redovisningsfrågor. 

- PWC erhåller 43 procent av de totala revisionsintäkterna från de undersökta 

bolagen och 44 procent av de totala konsultintäkterna. Däremot är KPMG 

huvudrevisionsfirma i 44 procent av de undersökta bolagen, 29 stycken.  

- Konsultkostnaderna till revisionsfirmor ökade med i genomsnitt 15,4 procent 

från 2000 till 2002, medan revisionskostnaderna ökade med i genomsnitt 37,0 

procent. 

                                                           
101 EGF art. 249 
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- Totalt revisionsarvode 2002 från de 66 undersökta bolagen uppgår till 988 milj. 

SEK och totalt konsultarvode 2002 uppgår till 836 milj. SEK. 

- Mer än hälften av de undersökta bolagen väljer revisionsfirma snarare än 

revisorn som person för bolagets revisionsuppdrag.  

- Enligt god revisorssed får en revisionsfirma ha ett revisionsuppdrag under 

obegränsad tid.102 

- 28 av de 66 undersökta bolagen har revisionskommittéer, enligt definitionen 

”grupp i gruppen”. 

 

Enligt utredningen framgår det tydligt att revisionsföretagen erhåller stora summor för 

utförd konsultverksamhet. Vid stiftandet av RL övervägde man att förbjuda revisorer 

från att biträda revisionsklienter med andra uppdrag än revisionsverksamhet. 

Utgångspunkten var att rådgivning som en revisor lämnar åt en revisionsklient kan 

komma att påverka revisorns möjligheter att uppträda som en opartisk och självständig 

granskare. Följande aspekter fördes fram som argument mot att tillåta revisorn att 

tillhandahålla revisionsklienter fristående rådgivning.103 

- a1) Genom att lämna fristående rådgivning får revisorn en affärsförbindelse med 

revisionsklienten vilken till sin natur inte avviker från andra affärsförbindelser. 

Revisorn riskerar därmed att få ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i 

revisionsklienten, och ett egenintressehot mot revisorns oberoende kan uppstå.  

- a2) Om revisorn tillhandahåller revisionsklienten fristående rådgivning riskerar 

han att, inom ramen för revisionsverksamheten, bli tvungen att granska resultatet 

av eget utfört arbete eller gjorda bedömningar. Ett självgranskningshot mot 

revisorns oberoende kan således uppstå. 

- a3) En omfattande rådgivning kan leda till att revisorn får ett påtagligt inflytande 

över det företag som han skall granska, något som är ägnat att påverka revisorns 

objektivitet vid granskningen liksom omgivningens förtroende för revisionen.  

- a4) Utvecklingen på revisions- och konsultmarknaden med alltmer pressade 

prisvillkor medför en risk för att revisionsbyråer underprissätter 

revisionsuppdragen för att förbättra sina möjligheter att få de mera lönsamma 

konsultuppdragen. Den konkurrenssnedvridning som detta kan medföra är i 

längden skadlig för revisionens kvalitet.  

                                                           
102 Enligt ett uttalande från FAR stämmer inte detta, se nedan under 8.1  
103 Prop. 2000/01:146 sid. 52   
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De aspekter som förts fram för att tillåta revisorn att tillhandahålla revisionsklienten 

fristående rådgivning är följande:104 

- b1) Genom de löpande kontakter som följer av att revisorn biträder företaget 

med annat än ren revisionsverksamhet förbättras revisorns kännedom om 

företaget. Detta kan ge revisorn större möjligheter att identifiera problem i 

företaget och bättre insikter om var riskerna för fel i redovisning, förvaltning 

m.m. ligger.  

- b2) Revisionens intressenter – aktieägare, borgenärer, de anställda och det 

allmänna – kan ha ett intresse av att företagen får kompetent rådgivning från 

någon med nära insyn i företagets förhållanden.  

- b3) Mindre och medelstora företag saknar egen företagsekonomisk kompetens 

och är därför i behov av extern kompetens i frågor som exempelvis redovisning, 

organisation och beskattning. För företaget självt är det värdefullt att revisionen 

och det övriga biträdet kan samlas hos en och samma person. Den valde revisorn 

är många gånger, på grund av sin kompetens och den kunskap som han har om 

företaget och dess verksamhet, väl skickad att biträda företaget med rådgivning. 

För företaget kan det därför innebära kostnadsbesparingar att vända sig till 

revisorn för att få råd. För ett företag i glesbygd finns det ibland inte några 

realistiska alternativ till den rådgivning som företagets egen revisor kan ge. 

Man drar sedan följande slutsats: ”Vid en samlad bedömning anser vi att det inte finns 

tillräckliga skäl för ett generellt förbud mot sådan (fristående) rådgivning.”   

   Kommissionen har, som tidigare angivits, föreslagit en utredning av hur en mer 

restriktiv hållning till extra tjänster, i syfte att undvika potentiella intressekonflikter, 

skulle påverka revisorernas oberoende och revisorskåren. I USA har man genom SOA 

uttryckligen förbjudit revisorn från att utföra ett antal uppräknade tjänster. För att 

revisorn överhuvudtaget skall få tillhandahålla andra tjänster än revision krävs, enligt 

SOA, ett godkännande från revisionsklientens revisionskommitté. Inställningen till att 

revisorn tillhandahåller revisionsklienten fristående rådgivning varierar således över 

hela världen.  

 

                                                           
104 Prop. 2000/01:146 sid. 53 
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7.3 Konflikter mellan kostnad, kunskap, oberoende och resultat vid 

revision 

7.3.1 Kostnadens betydelse för den oberoende revisionen  

I den grönbok som Kommissionen publicerade 1996 diskuterades ett antal problem i 

samband med revisorns oberoende. Där sades att det blivit allt vanligare att företagen 

begär in anbud på revisionen och att huvudmålet vid detta förfarande är att betala så lite 

som möjligt för revisorernas tjänster. Vidare sägs att den ökade graden av konkurrens 

om revisionsuppdrag, särskilt om uppdrag för stora välkända företag, har givit upphov 

till farhågor. Det är otvivelaktigt så att konkurrensen ibland leder till bud som ligger 

mycket lågt i pris, kanske även till bud till underpris. Vissa observatörer drar slutsatsen 

att de framgångsrika anbudsgivarna förväntar sig att de skall kunna täcka den fulla 

kostnaden för revisionen med inkomster från konsulttjänster som ligger utanför den 

egentliga revisionen.105 Att de större företagen betalar ansenliga summor till 

revisionsfirmorna för konsultverksamhet framgår tydligt av den undersökning som 

gjorts på uppdrag av första AP-fonden. De största börsnoterade bolagen med säte i 

Sverige betalade totalt 988 milj. SEK i revisionsarvode och nästan lika mycket, 836 

milj. SEK i konsultarvode. Hur stora belopp företagen lägger på konsultarvoden i 

förhållande till revisionsarvoden varierar dock kraftigt mellan de olika bolagen. Capio 

betalade 2002 5,72 gånger så mycket i konsultarvoden som för revision, medan 

Höganäs betalade 0,03 gånger så mycket i konsultarvoden som för revision. Något som 

noterats i rapporten är att det är Ernst & Young som har utfört samtliga konsultuppdrag 

åt Capio, och att det även är Ernst & Young som är Capios huvudrevisionsfirma. De 

argument som redovisats ovan, under 7.2.2, mot att tillåta revisorn att tillhandahålla 

fristående rådgivning kan vara intressanta att ta upp även här. Argumenten som 

framfördes i propositionen till RL var:  

- En revisor som tillhandahåller fristående rådgivning till sin revisionsklient 

riskerar därmed att få ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i 

revisionsklienten. 

- En revisor som tillhandahåller revisionsklienten fristående rådgivning 

riskerar att bli tvungen att granska resultatet av eget utfört arbete eller gjorda 

bedömningar.  

                                                           
105 EGT nr C 321, 29.10.1996 4.11 
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- En omfattande rådgivning kan leda till att revisorn får ett påtagligt inflytande 

över det företag han skall granska. Något som båda kan påverka revisorns 

faktiska och synbara oberoende.  

- Utvecklingen på revisions- och konsultmarknaden med alltmer pressade 

prisvillkor medför en risk för att revisionsbyråer underprissätter 

revisionsuppdragen för att förbättra sina möjligheter att få de mer lönsamma 

konsultuppdragen. Den konkurrenssnedvridning som detta kan medföra är i 

längden skadlig för revisionens kvalitet.  

När man läser rapporten om de största svenska börsbolagen förefaller det uppenbart att 

revisionsbyråerna är i en sådan situation att de skulle förlora mycket på att inte få 

behålla sina uppdrag. Eftersom de flesta bolagen ”ger” sina konsultuppdrag till sina 

huvudrevisorer kan man anta att revisorerna är mycket angelägna om att få behålla sina 

uppdrag i de bolagen.  

7.3.2 Kunskapen hos revisorerna och den oberoende revisionen 

Syftet med revisionen är att ge trovärdighet till den ekonomiska information som ett 

företag lämnar. Att man givit begreppet ”independence in apperance” så stort utrymme i 

både svenska och internationella regelverk tyder på att man anser det vara viktigt att 

omvärlden har högt förtroende för revisorn och revisionen. Revisorn är visserligen en 

välutbildad person, men har likväl inte all den kunskap som uppdraget kräver. Revisorn 

måste ha tillgång till mer än traditionell ”revisionskompetens” för att kunna fullgöra sitt 

uppdrag.106 Enligt en studentuppsats från Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, som 

handlar om revisorns skyldighet enligt ABL 10 kap. 38 § att vidta åtgärder för att 

förhindra brott, anser sig många revisorer sakna tillräcklig juridisk kompetens för att 

fullfölja sitt uppdrag på denna punkt. Revisorer har i regel ingen utbildning inom det 

straffrättsliga området och det är därför inte heller konstigt att de känner osäkerhet inför 

en sådan arbetsuppgift.  

   Ett exempel på att revisorerna måste ha tillgång till omfattande specialistkunskaper 

för att vissa fall kunna utföra ett kvalitativt arbete ges av Claes Sjölin i Balans, nr 3 

2002. Exemplet handlar om den s.k. SAS-Maersk-rapporten, av vilken slutsatsen var att 

revisorn måste granska styrelsen och ledningen inom långt fler rättsområden än sådant 

som enbart har med bokslutet att göra. Utan tillräckliga juridiska kunskaper blir 

                                                           
106 Claes Sjölin, Balans nr 3 2003 
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revisorns tillstyrkan av ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören inte 

kvalitetssäker.  

7.3.3 Diskussion  

Revisionsbranschen domineras av fyra stora revisionsföretag – ”the Big Four”. De kan 

p.g.a. att de innehar så stora marknadsandelar sänka priserna på revision och ändå inte 

riskera att gå med förlust. En viktig anledning till det är att de i dagsläget har möjlighet 

att tjäna in de eventuella förluster revisionen leder till genom lönsammare 

konsultverksamhet. De skäl som angivits i propositionen till RL, och som redovisats 

ovan, mot att låta revisorn tillhandahålla fristående rådgivning till en revisionsklient är 

enligt min mening starka argument. En revisor som får tillhandahålla fristående 

rådgivning till sina revisionsklienter riskerar att få nära affärsförbindelser med dessa. 

Därigenom får revisorn ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i klienten, och ett 

egenintressehot mot hans oberoende uppstår. En revisor som tillhandahåller 

revisionsklienter konsulttjänster kommer att granska resultatet av eget utfört arbete eller 

gjorda bedömningar. Ett sådant självgranskningshot kan leda till att revisorn måste 

avsäga sig uppdraget som revisor. Dessutom angavs som argument att en omfattande 

rådgivning kan leda till att revisorn får ett påtagligt inflytande över den verksamhet han 

skall granska, vilket leder till att revisorns faktiska och synbara oberoende kan komma 

att ifrågasättas. Det sista argumentet som angavs mot att tillåta revisorn att 

tillhandahålla fristående rådgivning var att det faktum att revisionsbyråer underprissätter 

revisionsuppdragen för att förbättra sina möjligheter att få de mera lönsamma 

konsultuppdragen, leder till en konkurrenssnedvridning som i längden är skadlig för 

revisionens kvalitet.  

   Argumenten för att låta revisorn tillhandahålla fristående rådgivning väger enligt min 

åsikt inte över. Man ansåg att revisorn, genom löpande kontakter med företaget, 

förbättrade sin kunskap om detsamma. Detta kan, ansåg man, ge revisorn större 

möjligheter att identifiera problem i företaget och bättre insikter om var riskerna för fel i 

redovisning, förvaltning m.m. ligger. Därutöver ansågs företagens intressenter kunna ha 

ett intresse av att företaget får kompetent rådgivning från någon med nära insyn i 

företagets förhållanden. Som sista argument angavs att små och medelstora företag 

ibland inte har några realistiska alternativ till den rådgivning som företagets revisor kan 

ge.   
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   Eftersom både förarbetena till RL och Kommissionens grönbok påstår att revisorerna 

sänker priserna på sina revisionstjänster för att få tillhandahålla mer lönsamma 

konsulttjänster till samma klient, utgår jag ifrån att det påståendet stämmer. Att 

revisorer idag debiterar sina revisionsklienter nästan lika mycket för konsultverksamhet 

som för revisionsverksamhet bevisas bl.a. genom rapporten som gjorts på uppdrag av 

första AP-fonden. Revisorn riskerar, genom att ”satsa” på konsultverksamhet i samma 

omfattning som på revisionsverksamhet, dels att få egenintressen i revisionsklienterna, 

dels att bli partisk och osjälvständig till följd av ett självgranskningshot. Efter att ha läst 

den rapport som skrivits på uppdrag av första AP-fonden skulle det vara intressant att se 

hur många av de nuvarande revisorerna som avsäger sig, eller avböjer fortsatta uppdrag 

med anledning av något av dessa två hot. Att revisorn får ett omfattande inflytande över 

det företag han skall granska är oacceptabelt. Han kommer, förutom att bryta mot god 

revisorssed, att bli tvungen att avsäga sig uppdraget enligt generalklausulen i 21 § RL. 

Eftersom revisionsbranschen domineras av fyra stora företag, som är stora nog att kunna 

hålla priserna nere på revisionstjänster, och dessutom gör det, drar jag slutsatsen att det 

torde vara svårt för mindre revisionsföretag att slå sig in på marknaden. Dessutom 

riskerar revisionen enligt min mening att bli någon slags B-tjänst i förhållande till de 

mer lönsamma konsulttjänsterna, och kvaliteten riskerar att påverkas därefter.   

   Argumentet om att revisorn, genom täta kontakter med de företag han skall granska, 

får större möjligheter att identifiera problem i företaget, och bättre insikter om var 

riskerna för fel ligger, stämmer säkert till viss del. Man kunde dock diskutera om 

revisorn inte borde revidera förutsättningslöst oavsett klient. Att ett företags intressenter 

skulle ha intresse av att företaget får kompetent rådgivning från någon med nära insyn i 

företagets förhållanden låter vettigt. Men, en revisor arbetar ju trots allt närmare 

företagets ledning, och man kan anta att han vanligtvis inte har exempelvis företagets 

borgenärers bästa i åtanke då han ger råd. Dessutom är det ju förmodligen ledningen för 

företaget som ber om råden, och då kanske ur sitt perspektiv. En revisor fungerar säkert 

som en utomordentlig rådgivare i många sammanhang, men det finns inget som säger 

att en fristående konsult inte skulle kunna göra det.   

7.3.4 Olika regler för små och medelstora bolag, respektive större, börsnoterade bolag   

Det sista argumentet för att tillåta revisorerna att tillhandahålla fristående rådgivning var 

att små och medelstora företag ofta saknar egen företagsekonomisk kompetens och 

därför är i behöv av extern kompetens i vissa frågor. Man angav att det, för företaget 
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självt, är värdefullt att revisionen och det övriga biträdet kan samlas hos en och samma 

person. En sådan situation anser jag regelmässigt borde leda till att revisorn måste 

avsäga sig uppdraget till följd av självgranskningshot.  

   Däremot anser jag att det kan skulle kunna vara en god idé att tillåta olika regler för 

revision i små och medelstora företag respektive större börsnoterade företag, eller 

sådana företag av allmänt intresse som definieras i Kommissionens rekommendation. 

Kommissionens inställning till att införa skilda regler för mindre respektive större 

företag kan utläsas i rekommendationens inledande skäl (12) som anger att ” Fördelarna 

med att skydda revisorns oberoende är att det skapar effektivitet samt andra positiva 

effekter som i sista hand bidrar till den allmänna effektiviteten på kapitalmarknaderna. 

Att upprätthålla revisorers oberoende skapar å andra sidan en rad extra kostnader som 

måste bäras av olika parter. /…/ Till exempel kan en viss skyddsåtgärd medföra stora 

fördelar för allmänheten när den tillämpas på revision av företag av allmänt intresse. 

Men om den tillämpas på revision av ett litet bolag som är av relativt litet allmänt 

intresse, kan samma skyddsåtgärd resultera i kostnader som är oproportionerliga i 

förhållande till de fördelar som den medför för användarna av bolagets redovisning.” 

Rekommendationen ger således de nationella lagstiftarna en möjlighet att stifta inte fullt 

så stränga lagar för mindre företag. I rekommendationen uttrycks också att ett 

principbaserat regelverk bättre tjänar de små och medelstora företagens behov.107 

Dessutom innehåller rekommendationen på ett flertal ställen regler om speciellt stränga 

regler för företag av allmänt intresse. Bl.a. när det gäller revisorns tillhandahållande av 

andra tjänster än revision.108 

   Vid stiftandet av RL togs frågan upp om man bör göra skillnad mellan större och 

mindre företag. I det fallet uttrycktes följande: ”Det kan hävdas att mindre företag har 

särskilda behov av att kunna utnyttja sin revisor för andra uppgifter än 

revisionsverksamhet, och att kravet på oberoende därför bör vara mindre strängt i fråga 

om revisorer i dessa bolag.” Företagarnas riksorganisation förordade att revisorer i 

privata aktiebolag skulle undantas från den nu aktuella regleringen, och SRS ansåg att 

man i fråga om mindre företag borde tolerera något större hot och ställa lägre krav på 

motåtgärder. Finansinspektionen vände på problematiken, och ansåg att kraven på 

oberoende med hänsyn till ett större allmänintresse borde sättas särskilt höga i fråga om 

revisorer i större företag.  

                                                           
107 Inledande skäl, p. 11 
108 Se ovan, under 7.2  
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Man gjorde slutligen följande bedömning: ”Enligt vår mening gör sig intresset av att 

revisionen utförs på ett objektivt och gentemot omvärlden förtroendeskapande sätt 

gällande också i mindre företag, där revision förekommer. Att tillåta någon form av 

undantag för mindre företag skulle för övrigt också vara ägnat att undergräva tilltron till 

revisionen i större företag. Vi kan därför inte ställa oss bakom förslaget att revisorer i 

privata aktiebolag skall undantas från de nyss föreslagna reglerna utan anser att 

minimikraven i fråga om revisorns oberoende bör vara desamma i samtliga slag av 

företag. En annan sak är att särskilt höga krav måste ställas på revisorer i större bolag, 

och i synnerhet på revisorer i noterade bolag.”109  

   Jag anser att det hade varit intressant om man hade övervägt möjligheterna till olika 

regler för mindre och större företag då man diskuterade tillhandahållandet av fristående 

rådgivning till revisionsklienter. Ett företag av allmänt intresse har en helt annan 

intressentgrupp än t.ex. ett privat aktiebolag.  
 

                                                           
109 Prop. 2000/01:146 sid. 65 
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8 Sammanfattande slutsatser 

8.1 Hur skall en revisors oberoende säkras?  

Det är den rådande uppfattningen i Europa att ett principbaserat regelverk bäst säkrar 

revisorns oberoende. Den analysmodell som i dag tillämpas i Sverige av revisorn har 

motsvarigheter i ett flertal regelverk. Den amerikanska SOA har, i samband med de 

företagsskandaler som debatterats, kritiserats för att vara alltför regelbaserad. Enligt min 

mening finns fördelar med den amerikanska lagstiftningen som i grunden består av ett 

antal principer, men som kompletteras med exempelvis definitiva förbud.  

   När det gäller regler för redovisning däremot tror jag att man där tjänar på att ha ett 

principbaserat regelverk. Ordföranden för USA:s redovisningsmyndighet PCAOB 

kritiserar i en artikel i Financial Times den 22 dec 2003 det amerikanska regelbaserade 

redovisningssystemet, och uttrycker förhoppningar om att det amerikanska 

regelsystemet, på den punkten skall bli mer principbaserat.   

   Revisorns oberoende skulle kunna säkras genom att man endast tillät revisorn att 

revidera. Detta skulle dock kunna leda till att revisionen antingen fick bristande kvalitet 

eller blev väldigt dyr. De revisionsföretag som reviderar de största börsnoterade 

företagen måste ha tillgång till omfattande specialistkompetenser. Att inte tillåta dessa 

företag att använda dessa kompetenser inom andra områden skulle innebära att de skulle 

behöva öka priserna på revisionen avsevärt.  

   Regler om revisorsrotation har införts, både inom EU och i USA, för att bättre säkra 

revisorns oberoende. I USA föreskrivs rotation av ansvarig revisor vart femte år, medan 

man inom EU föreskrivit rotation för revisorer på företag av allmänt intresse vart sjunde 

år. FAR har kommenterat rotationskraven och givit följande vägledning åt sina 

medlemmar: ”Förhållanden som är speciella för Sverige är dels att aktiebolagslagen 

föreskriver en mandatperiod på fyra år för en vald revisor, dels att revisorsrotation 

tidigare inte har tillämpats varför ett alltför snabbt införande kan hota revisionens 

kvalitet. Det är inte förenligt med god revisorssed att i ett företag av allmänt intresse 

acceptera val som revisor för mer än två sammanhängande mandatperioder.110 

Övergångsvis är det dock förenligt med god revisorssed att vid ordinarie bolagsstämma 

2003 acceptera omval som revisor oavsett de närmast föregående mandatperiodernas 

                                                           
110 Jfr dock resultatet av utredningen  av revisorernas roller och oberoende som presenteras under 7.2.2 
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sammanlagda längd. Det är vidare förenligt med god revisorssed att vid ordinarie 

bolagsstämma 2004 acceptera omval som revisor om de närmast föregående 

mandatperioderna inte har uppgått till sammanlagt tio år eller mer. En förutsättning är 

alltid att en prövning enligt analysmodellen inte visar att det föreligger något 

oacceptabelt hot mot revisorns opartiskhet eller självständighet. Om ett registrerat 

revisionsbolag är valt till revisor skall det som nu har sagts tillämpas på den 

huvudansvariga revisorn.” 

   Externrotation tillämpas inte idag, men enligt SOA skall möjligheterna till ett 

införande av externrotation i USA utredas. Om man ser till revisorns synbara oberoende 

borde externrotation vara ett bättre alternativ. I Balans nr 11, 2002, presenterar ek. Dr. 

Gunilla Alander en analys av positiva och negativa effekter av extern rotation. Hennes 

slutsats är att de negativa effekterna väger över.  

    En åtgärd som har föreslagits, bl.a. i Kommissionens grönbok, för att säkra revisorns 

oberoende är att arvodena för såväl revisionen som för övriga tjänster skall 

offentliggöras. Jag ser inga nackdelar med det förslaget. Jag anser att ökad öppenhet och 

insyn i allmänhet borde öka allmänhetens förtroende för revisionen.  

8.2 Vilken typ av verksamhet kan en revisor utöva? Hur regleras det i  

lag och hur sammanfaller det med oberoenderegler?  

En revisor tillåts idag, enligt RL, utöva alla typer av verksamhet förutom 

förtroenderubbande sidoverksamhet. Den enda verksamhet som revisorn dock alltid får 

utöva är revisionsverksamhet. Verksamhet som har ett naturligt samband med 

revisionsverksamhet och sidoverksamhet får endast utövas av revisorn om inget hot mot 

utövandet föreligger enligt prövning genom analysmodellen, samt att utövandet i det 

enskilda fallet är förenligt med god revisorssed. Enligt 19 § RL skall en revisor, i sin 

yrkesroll, alltid beakta god revisorssed. Innebörden av god revisorssed påverkas både av 

nationella och internationella föreskrifter. Det sägs uttryckligen, i 1 § förordningen med 

instruktion för RN, att RN skall följa utvecklingen inom revisionsområdet och särskilt 

beakta nya nationella och internationella förhållanden som har eller kan få betydelse för 

tillsynen över revisorer och revisionsbolag samt för tolkningen och utvecklingen av god 

revisorssed och god revisionssed. Även vid tillämpningen av analysmodellens 

generalklausul skall utvecklingen av god revisorssed beaktas, liksom utvecklingen inom 

EU. 
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   Utvecklingen internationellt har lett till en skärpt syn på revisorns tillhandahållande av 

andra tjänster än revisionsverksamhet. Något som bör uppmärksammas är att man inom 

EU har en mycket strängare syn på revisorns tillhandahållande av tjänster med 

anknytning till redovisningen. I grönboken ansåg man att revisorn inte bör delta i 

arbetet med att utarbeta klientens redovisning.111 Avseende upprättande av räkenskaper 

och redovisning stadgar rekommendationen att självgranskningshotet alltid anses vara 

för betydande för att möjliggöra deltagande i upprättandeprocessen, om inte den 

tillhandahållna hjälpen endast är av teknisk eller mekanisk karaktär, och de råd som ges 

endast är av informativ karaktär.112 När det gäller lagstadgad revision av kunder som är 

företag av allmänt intresse anses emellertid tillhandahållande av någon annan sådan 

hjälp än den som ligger inom ramen för revisionsmandatet orsaka en oacceptabelt hög 

risk för oberoendet, och bör därför förbjudas.113 I Sverige anses rådgivning om 

redovisning vara verksamhet som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet.114 

Enligt utredningen som gjorts på uppdrag av första AP-fonden består konsultuppdragen 

till 18 % av redovisningsfrågor som inte faller inom ramen för revisionsverksamhet 

(alltså s.k. revisionsrådgivning). Inställningen i Sverige verkar dock vara på väg att 

förändras. I justitiedepartementets promemoria ”några frågor om revision” har man 

föreslagit ett absolut förbud för kombinerade redovisnings och revisionsuppdrag. 

 

                                                           
111 4.14 
112 Art. 7.2.1 p. 2  
113 Art. 7.2.1 p. 3 
114 Prop. 2000/01:146 sid. 91 
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