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Abstract 

 

Title:   Accounting firms´ view on the (new law) in joint-stock companies 

Course: Business Administration, Financial Accounting in Corporations and Groups, Ad-
vanced Course, 15 ECTS 

Authors: Mikaela Uveby, Shadi Nourbehesht, Almira Dizdarevic 

Advisor: Kent Trosander 

Problem: During the last few years, more importance and emphasis has been put on auditors 
and accounting in general due to a number of company and business scandals on 
both national and international levels. The United States as well as the EU consid-
ered it a necessity to make regulations stricter when it comes to  auditing and ac-
counts in order to increase the public trust to accounting. At January 1st, 2007, 
Sweden also changed its law concerning accounting firm challenges. The new law 
states that as soon as someone of the auditor’s co-workers assists a client with some 
part of the basic bookkeeping, the main bookkeeping or the drawing-up of the an-
nual account, the challenge situation becomes a fact. 

Purpose: The purpose of the essay is to examine and inquire into how the renewed law con-
cerning accounting firm challenges, that was established and put to action at Janu-
ary 1st, 2007, has affected accounting firms. 

Method:  The writers have chosen to complete qualitative interviews in order to get a deeper 
insight to and an understanding of the topic. 

Conclusion: One year after the renewal of the law, the writers have reached the conclusion of 
that the new law has not had a great impact on the accounting firms. There are laws, 
rules and controls that the auditor has to adjust his work to and these are enough to 
keep the high level of capacity and quality that is required and do not depend on the 
accounting itself. As a result of the renewal of the law, the costs will increase for 
the clients while the charge per hour for the firms will remain the same regardless 
of whether it is a private or a combination assignment. 

 

 

 

 



Sammanfattning 

 
Uppsatsens titel: Revisionsbyråernas syn på jävsregeln i Aktiebolagslagen 
 
Ämne/kurs:   Företagsekonomi C-uppsats, 15-poäng 
 
Författare:   Mikaela Uveby, Shadi Nourbehesht, Almira Dizdarevic 
 
Handledare:   Kent Trosander 
 
Problem: Det senaste åren har revisorer och revision blivit allt mer uppmärksammat, 

detta på grund av ett antal företagsskandaler både nationellt och internatio-
nellt. USA och EU ansåg det nödvändigt att skärpa reglerna inom revision 
och redovisning för att öka allmänhetens tilltro till revisionen. Den 1 janu-
ari 2007 ändrade även Sverige sin lag gällande byråjäv. Den nya lagen in-
nebär att så fort någon av revisorns kollegor på samma revisionsbyrå bistår 
revisionsklienten med någon del av grundbokföring, huvudbokföring eller 
upprättandet av årsredovisningen uppstår en jävsituationen. 

 
Syfte:  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den förnyade lagen om byråjäv 

som trädde i kraft den 1 januari 2007 har påverkat revisionsbyråer.  
 
Metod: Författarna har valt att genomföra kvalitativa intervjuer. Detta för att få en 

djupare inblick och förståelse i ämnet. 
 
Slutsats: Ett år efter införande av lagändringen har författarna kommit fram till att 

den nya lagen inte har haft någon större påverkan på revisionsbyråer. Det 
finns lagar, regler och kontroller som revisorn måste anpassa arbetet efter. 
Dessa är tillräckliga för att hålla hög kvalité och oberoende på revisionen. 
Till följd av lagändringen kommer kostnaderna att öka för klienterna men i 
byråernas fall kommer arvodet per timma att vara det samma oavsett om 
det är kombi – eller enskiltuppdrag.  



Förkortningslista 
 
ABL    Aktiebolagslag 
 
Prop.   Regeringens proposition 
 
PM.   Promemorian  
 
ÅRL    Årsredovisningslag 
 
50/25/50-regeln Medelantalet anställda > 50 anställda 
   Balansomslutning > 25 miljoner kronor 
   Nettoomsättning > 50 miljoner kronor 
 
EG   Europeiska Gemenskapen 
 
EU    Europeiska Unionen  
 
FAR SRS  Föreningen för auktoriserade revisorer/Svenska revisorssamfundet 
 
RL   Revisorslagen 
 
RN   Revisorsnämnden 
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1. Inledning  
 
Författarna kommer här att presentera bakgrunden till lagändringen om byråjäv. Med bakgrun-
den som underlag har en problemdiskussion och ett syfte formulerats. Vidare kommer även upp-
satsens avgränsningar att presenteras. 

 

1.1 Bakgrund 
 
Under de senaste åren har revisorer och revision kommit att stå allt mer i rampljuset, både natio-
nellt och internationellt. Anledningen är bland annat de stora företagsskandalerna som Skandia i 
Sverige och Enron i USA. Företagsskandalerna i USA har lett fram till en ny hårdare lag den så 
kallade Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX). Lagen tar bland annat upp ökade krav på revisorns 
oberoende, internkontroll och företagsstyrning. Brott mot lagen bestraffas hårt i form av fängelse 
och dryga böter. Syftet med införandet av SOX var att återskapa investerarnas förtroende för ak-
tiemarknaden. Det ska kunna garanteras att innehållet i företagens finansiella rapporter och annan 
information som lämnas ut stämmer med verkligheten. (Balans 1, 2003 s.23). 
 
Enron Corporation startades 1985 som ett vanligt energiföretag men kom så småningom att ut-
vidga sin verksamhet till att även omfatta bredbandtjänster och försäkringstjänster. Företaget be-
gärdes i konkurs 2001 som den då största konkursen i USA: s historia. Det som hände i Enrons-
kandalen är bland annat att bolaget felredovisade eget kapital, försäljning mellan olika dotterföre-
tag och Enron räknades inte bort utan redovisades som intäkter när det i egentligen var interna 
transaktioner. Genom att låta bli att konsolidera de olika dotterbolagens balans- och resultaträk-
ning kunde man dölja förluster i Enron och skapa en mer positiv bild av resultatet och på så sätt 
rapportera om stora vinster när koncernen i själva verket gick med förlust. När företaget försattes 
i konkurs drabbades många investerare hårt och deras pensionssparande raderades ut. Revisions-
byrån Arthur Andersen som hade Enron som revisionsklient godkände och undertecknade de 
manipulerade årsredovisningarna. Revisorerna erhöll mycket stora arvoden för både revision och 
konsultationer (Balans 6-7, 2003 s. 28 ff.). Kort efter att Enronskandalen uppdagades gick Arthur 
Andersen med sina ca 85 000 anställda i konkurs som en direkt följd av detta (Balans 2, 2006 s. 
44 ff.) 
 
Även i Sverige har vi sett exempel på liknande händelser, främst i form av Skandia-skandalen 
som i början av 2000-talet var väldigt uppmärksammad. Skandalen handlade främst om interna 
affärer mellan det börsnoterade moderbolaget Försäkringsaktiebolaget Skandia och dess helägda 
dotterbolag Skandia Liv. Affärerna genomfördes dels för att försäkringsaktiebolaget Skandia 
skulle behålla sitt prognostiserade bolagsvärde samt marknadsvärde vilket i sin tur kunde motive-
ra skyhöga bonusutdelningar till styrelsen. Dels för att Skandia Liv inte skulle redovisa ett allt för 
positivt resultat för att på så sätt undkomma utbetalningar till försäkringstagarna och behålla ka-
pitalet i koncernen (Granskningsrapport Skandia 2003). Skandalen innefattade även nyttjande av 
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företagets resurser för Skandiachefernas egen personlig vinning i form av införskaffande av bo-
ende i fastigheter ägda av koncernen samt lyxrenoveringar av dessa lägenheter (Skandia-
skandalen: Detta har hänt, Expressen 2008). Sammanfattningsvis kan man säga att företagsled-
ningen åsidosatte sina skyldigheter mot företagets ägare och maximerade sin egen vinst på be-
kostnad av bolagsägarna.  
 
Skandalerna som drabbade revisionsbranschen i USA samt lagändringen som följde fick EU att 
se över sina regler för revision och utvecklade det åttonde direktivet. Det åttonde direktivet ut-
vecklades från början 1984 men utvecklades sedan om till ett nytt åttonde bolagsdirektiv som är 
anpassat efter företagsskandalerna. Det nya förslaget tydliggör revisorns skyldigheter om deras 
oberoende och beräknas att träda ikraft senaste någon gång under våren 2008 (Balans 12, 2005 s. 
16 f.). Enlig åttonde bolagsdirektivet får inte en revisor utföra revision på ett företag där denne är 
ekonomiskt, affärsmässigt eller på annat sätt knuten till verksamheten, eftersom detta kan leda till 
hot mot revisorns oberoende. Revisorn ska enlig förslaget till åttonde bolagsdirektivet intyga sitt 
oberoende skriftligt varje år till revisionskommittén för den reviderade verksamheten. (Nya revi-
sionsdirektivet 2006/43/EG artikel 22)  
 
Som i svenska oberoende regler bygger EG rekommendation på att revisorer gör en egen bedöm-
ning angående riskerna för oberoende. (RN: s årsredovisning 2003 s.6) Kraven på revisorns obe-
roende tillsammans med revisorns kompetens är de viktigaste grundelementen för att garantera 
revisionens kvalité (Moberg 2006 s. 79). Enligt aktiebolagslagen är revisorn det kontrollerande 
organet och spelar en nyckelroll för tilltron till bolagets ekonomiska information som ett företag 
lämnar i sin offentliga årsredovisning. Revisorns uppgifter är att kritiskt granska, bedöma och att 
uttala sig om företagets redovisning och förvaltning (FAR 2001, s.7). Därför måste revisorn vara 
oberoende i förhållande till revisionsklienten. 
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1.2 Problemdiskussion  
 
För att kunna stärka revisorns oberoende och öka kvaliteten i revisionen samt att få den svenska 
lagstiftningen att uppnå överensstämmelse med det EG-rättsliga regelverket infördes den nya 
skärpta Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) gällande byråjäv den 1 januari 2007 (prop. 2005/06:97 
s. 35). De företag som påverkas av den nya regeln är de som enligt lag måste ha minst en auktori-
serad eller godkänd revisor och som under de senaste två räkenskapsåren uppfyllt minst två av 
50/25/50 kategorier (Balans 1, 2007 s. 10).Den nya regeln innebär att revisorn inte får vara den 
som  

”… är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid bokfö-
ringen eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver” 
      (ABL 9 kap 17 § 4: e p. 2005:551) 

Detta innebär alltså ett absolut förbud för kombinerade redovisnings- och revisionsuppdrag, så 
kallade kombiuppdrag. Enligt proposition 2005/06:97 från regeringen leder detta till större obe-
roende då självgranskningshotet minskar. Vidare menar regeringen att kombiuppdraget inte leder 
till högre kvalité på revisionen då risken finns att revisorn förlitar sig för mycket på den kollega 
som utfört redovisning och som ska vara föremål för revisorns granskning. Dock är det fortfaran-
de tillåtet för revisorn att lämna råd om förbättringar på företagets redovisning och förvaltning 
(balans 3, 2005 s.6 f.). Med de tidigare jävsbestämmelserna kunde andra personer verksamma vid 
samma revisionsbyrå som revisorn bistå revisionsklienten med redovisningstjänster förutom att 
sådana tjänster inte fick vara företagets grundbokföring. Då en och samma revisionsbyrå inte 
längre kan erbjuda klienter/företag kombinerade redovisnings- och revisionstjänster är dessa före-
tag tvungna att anlita två olika byråer för dessa uppdrag och enligt regeringens proposition kom-
mer inte kostnaderna att bli högre som följd av detta.  
 
Författarna har funnit väldigt lite skrivet om byråjäv och den nya lagändringen, trots att detta är 
ett väldigt aktuellt ämne. Dock har två stycken uppsatser om ämnet funnits. Den ena är en magis-
teruppsats och den andra en kandidatuppsats. Båda uppsatserna behandlar lagändringen och dess 
eventuella konsekvenser. Den ena uppsatsen är skriven under andra halvan av 2006, alltså innan 
lagändringen trädde ikraft. Uppsatsen utgår ifrån revisorperspektivet och undersöker hur lagänd-
ringen kommer att påverka revisionsbyråerna samt oberoendet och kvaliteten. (Gross, Holmberg 
2006) Den andra uppsatsen är skriven under första halvan av 2007 och undersöker precis som 
uppsatsen ovan hur lagändringen har påverkat revisionsbyråerna, kvaliteten och oberoen-
det.(Willgottson, Mårtensson, Toresson 2007) Denna uppsats är skriven efter att lagändringen 
trädde ikraft men så pass nära inpå ikraftträdandet att författarna anser det svårt att redogöra för 
några direkta följder. Därför har författarna valt att nu ett år efter införandet av den förnyade la-
gen valt att studera vilka följder lagändringen haft då det tycks finnas en kunskapslucka inom 
detta område. 
 

Genomförd litteraturgenomgång och probleminventering har resulterat i följande frågeställning: 
Har de nya skärpta reglerna påverkat de stora revisionsbyråerna som tidigare erbjudit sina klien-
ter kombiuppdrag?  

Frågeställningen har konkretiserats genom att brytas ned i följande tre delfrågor:  

– Kommer revisorns faktiska och synbara oberoende att öka?  



4  

– Kommer kvalitén på revisionen att förändras? 
– Påverkas kombiuppdrags klienter kostnadsmässigt av lagändringen? 

 
 

1.3 Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att ge en förståelse för om och i så fall hur revisionsbyråer har påverkats 
av den förnyade lagen för byråjäv som trädde i kraft den 1 januari 2007, med avseende på obero-
ende, kvalitet och klienternas kostnader. 
. 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Då den skärpta lagändringen gällande byråjäv endast berör de företag som uppfyller 50/25/50-
regeln har författarna valt att avgränsa sig till några av Sveriges största revisionsbyråer eftersom 
dessa har klienter som berörs av lagändringen. Av den anledningen har författarna valt att inte 
undersöka revisionsbyråer i Örebro därför att de inte har tillräckligt många klienter som uppfyller 
kraven. Författarna har istället valt att söka sig till Stockholm där de stora företagen och byråerna 
befinner sig. Dock arbetar en av respondenterna i Emmaboda men är delägare i revisionsbyrån 
Deloitte. Denna blev författarna hänvisade till genom Stockholmskontoret.  
 
En annan avgränsning som har gjorts är att författarna valt att endast titta ur revisionsbyråers per-
spektiv och inte ur företagets perspektiv. 
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2. Metod 

 
I detta kapitel kommer tillvägagångssättet som tillämpats för att uppnå uppsatsens syfte och pro-
blemformulering att redogöras. Vidare kommer diskussioner om uppsatsens tillförlitlighet och 
källkritik att föras.   

 

2.1 Kvalitativ metod 
 
För att uppnå de målsättningar man har med sin undersökning och med sin forskning är metod ett 
redskap som hjälper författarna hur de ska gå till väga för att besvara sin frågeställning (Holme & 
Solvang 1997 s. 11). Beroende på hur frågeställningen ser ut kan författarna välja mellan två oli-
ka metoder, dessa är kvalitativ och kvantitativ metod. Det är viktigt att välja den metod som är 
mest användbar för det studieobjekt man vill undersöka. Kvalitativ metod går ut på att informa-
tion om ett fåtal enheter samlas in och undersöks på djupet för att skapa en djupare förståelse för 
ett fenomen (Holme & Solvang 1997 s. 75 ff.). För att öka förståelsen och få en mer komplett 
uppfattning för det fenomen man studerar är det viktigt att forskaren sätter sig i den undersöktes 
situation (Holme 1997 s. 92). 
 
Författarna har valt att använda den kvalitativa metoden eftersom den metoden passar bäst till 
frågeställningen. Då författarna söker djupare förståelse för vad som kan ha påverkats genom 
revisorernas egna åsikter i ämnet. De frågor som författarna söker förståelse för, för att sedan 
kunna beskriva vad som hänt kräver att respondenten går mer in på djupet med svaren och många 
gånger tror författarna att följdfrågor kommer att bli nödvändiga för att klargöra respondentens 
svar. Eftersom den kvalitativa metoden kännetecknas av öppenhet gav det författarna möjlighet 
att ställa följdfrågor då detta ansågs nödvändigt för att få heltäckande uppfattning om vissa saker. 
(Holme 1997 s. 92). 
 
Den kvalitativa metoden har inte som mål att säga något om generalisering och representativitet 
utan det som är centralt är det unika och speciella hos varje undersökningsenhet. (Jacobsen 2002 
s. 196 ff.). Då det inte är möjligt att utifrån denna uppsats dra några generella slutsatser om hur 
revisionsbyråerna i allmänhet påverkats av lagändringen kan denna uppsats ses som en pilotun-
dersökning. Möjligheten finns att utifrån denna uppsats, som går mer in på djupet utforma ett 
antal enkät frågor och göra en kvantitativ studie för att kunna dra generella slutsatser.  
 
 

2.2 Datainsamling  
 
För att samla information och underlag till den undersökning som ska genomföras och slutföra 
syftet med sin studie kan man använda sig av två olika typer data, det vill säga primärdata och 
sekundärdata. Primärdata innebär data insamlad direkt från den ursprungliga informationskällan 
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genom individuella öppna intervjuer, gruppintervjuer samt observationer för den här specifika 
undersökningen, alltså utformad för detta syfte. Sekundärdata betyder att det är data insamlat vid 
ett tidigare tillfälle för ett annat syfte än för den aktuella undersökningen. Detta medför att allt 
inte alltid är relevant för den studie man genomför men att helheten ändå blir en tillgång (Saun-
ders 2003 s. 188 ff.). 
 
I denna uppsats har författarna val att kombinerat två olika tekniker för datainsamling. I empirin 
har en kvalitativ undersökning gjorts i form av öppna intervjuer och i teori avsnittet dokumentun-
dersökningar.  
 
 

2.3 Individuella öppna intervjuer 
 
Inom den kvalitativa metoden är den öppna intervjun den vanligaste metoden för datainsamling. 
Den öppna intervjun liknar ett vanligt samtal där man låter uppgiftslämnaren med egna ord berät-
ta hur den uppfattar och tolkar en specifik händelse. Den öppna intervjun är mest lämplig när man 
vill undersöka relativt få enheter och genomförs oftast ansikte mot ansikte men kan även göras 
per telefon. En intervju kan vara öppen eller strukturerad. Den öppna intervjun förutsätter att man 
inte använder sig av standardiserade frågeformulär utan låter uppgiftslämnaren påverka samtalets 
utveckling. Men för att få svar på de frågor man är intresserade av bör intervjun vara strukturerad 
till en viss grad (Jacobsen 2002 s. 160 ff.). 
 
Författarna använder sig inte av standardiserade frågeformulär utan av halvstrukturerade inter-
vjuer detta för att de åsikter och uppfattningar som kommer från varje utvald revisor ska leda till 
att frågeställningarna ska kunna besvaras. Författarna är medvetna om att informationsinsamling 
genom kvalitativa intervjuer är tidskrävande men att den även ger stora faktamängder. Därför har 
få enheter valts ut men dessa kommer att undersökas på djupet. 
 
Efter att författarna samlat in relevant fakta som t ex Propositionen, ”Revisorns oberoende och 
vissa redovisningstjänster, m.m.”. (2005/06:97) angående uppsatsens ämne och skrivit teoriav-
snittet utformades intervjufrågorna. Detta ansågs nödvändigt då författarna behövde mer grund-
kunskaper i ämnet för att kunna utforma relevanta frågor. Med hjälp av den fördjupade kunska-
pen som erhölls genom insamlandet av teorin har författarna bildat sig uppfattningar om på vilket 
sätt revisionsbyråerna har påverkats och utformat frågor som berör dessa faktorer.  
 
Intervjufrågorna var lika till samtliga respondenter för att det skulle bli lättare att se likheter och 
olikheter mellan respondenter. En dag innan intervjun fick alla respondenter ta del av intervjufrå-
gorna, detta för att de i förväg skulle ha möjlighet att skapa sig en bild av undersökningen och 
kunna förbereda sig för att på så sätt bättre besvara författarnas frågor. I efterhand har författarna 
reflekterat över att respondenterna trots att de fick intervjufrågorna en dag innan inte kom helt 
förberedde till intervjun. Det kan vara så att respondenterna behövde mer tid att förbereda sig 
eller att några av våra frågor inte gick att svara klart och tydligt på. Trots detta anser författarna 
att respondenternas uppskattningar kan anses som rimliga och ger en tydlig bild av läget. Under 
intervjuns gång ställdes följdfrågor då det ansågs vara nödvändigt för att få en helhetsbild och 
mer förståelse för ett visst område.  
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Två av intervjuerna varade i cirka en timma och genomfördes på respektive respondentens ar-
betsplats.  Dessa intervjuer spelades in på ett kassettband då författarna ansåg att det är lättare att 
föra ett naturligt samtal med respondenten utan att behöva sänka blicken för att göra anteckning-
ar. En annan fördel är att det i efterhand går att gå tillbaka och lyssna på intervjun. Den tredje 
intervjun genomfördes per telefon då respondenten inte hade möjlighet att ställa upp på en per-
sonlig intervju. Denna intervju spelades inte in eftersom respondenten ej gav sitt samtycke. Innan 
författarna sökte sig till Stockholm genomfördes en intervju med en auktoriserad revisor från 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Örebro. Efter den intervjun insåg författarna att revisionsby-
råernas klienter i Örebro inte i någon större omfattning berörs av lagändringen. Omformulering 
av vissa intervjufrågor ansågs efter intervjun nödvändig då respondenten och författarna inte upp-
fattade en del av frågorna på samma sätt.  
 
 

2.4 Dokumentundersökning 
 
Den andra metoden för insamling av data som författarna har använt sig av är dokumentunder-
sökningar dvs. sekundärdata. Denna datainsamlings metod är nödvändig då man inte har möjlig-
het att sampla in primärdata direkt från källorna. (Jacobsen 2002 s. 185 ff.). Sekundärdata innebär 
data som används när man vill veta hur andra har tolkat en händelse och vad andra har sagt och 
gjort inom ett visst ämne (Jacobsen 2002 s. 185 ff.).  
 
De sekundärdata författarna valde att använda sig av består främst av lagtext och propositioner 
som rör byråjävsfrågan samt de direktiv och rekommendationer som är utgivna av EG. Vidare har 
ett antal artiklar ur FAR SRS tidning Balans och relevanta artiklar i dagspress använts. Författar-
na har även studerat litteratur som berör ämnet och utgivet av personer insatta i ämnet. De artiklar 
som använts har sökts efter på Örebro Universitets databaser med sökord såsom byråjäv, kombi-
uppdrag, revisor, revision, enronskandalen och skandiaskandalen. 
 
 

2.5 Urval 
 
Att välja rätt undersökningsenhet är ett av de viktigaste momenten i en undersökning (Jacobsen 
2002 s. 196 ff.). Med frågeställningen som bakgrund har författarna valt ut revisionsbyråer som 
ansågs mest relevanta för undersökningen. Det viktiga kriteriet för undersökningsenheterna var 
att de verkligen berördes av lagändringen och hade ett antal kunder som tidigare utnyttjat det så 
kallade kombiupdraget. Därför togs kontakt med några av Sveriges tio största revisionsbyråer och 
kort därefter fick författarna möjlighet att intervjua fyra av dessa byråer. Öhrlings Pricewaterhou-
seCoopers nummer 1, Deloitte nummer 4, Lindebergs Grant Thornton nummer 5 och SET Revi-
sionsbyrå nummer 7.(Ranking revisionsbyråer, 2006) Eftersom författarna inte visste vilken per-
son som är lämpligast att intervjua kontaktades de berörda byråernas kontorschefer och dessa fick 
sedan vidarebefordra till lämpliga personer. De personer som intervjuades på de olika revisions-
byråerna hade lång erfarenhet inom branschen och stora kunskaper om det berörda ämnet.     
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2.6 Trovärdighet 
 
För att mäta trovärdigheten i en undersökning använder man sig av reliabilitet, det innebär att 
studien ska kunna upprepas vid ett senare tillfälle och då ge samma resultat. Reliabilitet används 
för att säkerställa att slumpen inte spelar in. Vid upprätthållandet av hög reliabilitet ska det vara 
möjligt för någon utifrån att genomföra samma undersökning och då komma till liknande slutsat-
ser. (Saunders 2003 s. 101 ff.).Eftersom man vid användandet av sekundärdata inte har samma 
kontroll på tillförlitligheten som vid användandet av primärdata är det ytterst viktigt att undersöka 
källans tillförlitlighet och vara kritisk till texten då den kan vara vinklad åt det ena eller andra 
hållet genom författarens personliga åsikter. Även primärdatan kan påverka reliabiliteten, re-
spondenten kan påverkas av många olika faktorer såsom intervjufrågorna, interjuvarens tonfall 
och fysiska närvaro. Hög reliabilitet kan nås genom noggrann planering och utförlig beskrivning 
av studiens genomförande samt hur man kommit fram till resultatet (Saunders 2003 s. 101 ff.).  
 
Respondenterna blev redan innan intervjun informerade om vad den skulle komma att handla om 
och kunde förbereda sig samt fick en dag innan intervjun över e-mail ta del av de frågor som 
skulle komma att ställas. Efter att intervjuerna sammanställts gavs respondenterna möjligheten att 
läsa igenom materialet för att på så sätt kunna rätta till eventuella fel och missuppfattningar. För-
fattarna har försökt att tydligt och klart redogöra i metodkapitlet för tillvägagångssättet genom 
hela uppsatsen. Att ange rätta källor på ett tydligt och lättillgängligt sätt har även det varit viktigt 
för författarna för att underlätta då läsaren vill studera källorna närmare. Alla dessa faktorer stär-
ker reliabiliteten. 
 
Ett annat sätt att se på trovärdigheten är att se till validiteten, vilket betyder att man har undersökt 
det som verkligen var syftet att undersöka, att resultatet stämmer med verkligheten. Validiteten 
stärks genom att författarna följer det redogjorda syftet för uppsatsen samt försöker finna svar på 
problemformuleringen/formuleringarna (Saunders 2003 s. 101 ff.). 
 
Då respondenterna är väl insatta i ämnet och har lång erfarenhet inom revisionsyrket samt arbetar 
på några av Sveriges tio största revisionsbyråer anser författarna att de har goda kunskaper inom 
ämnet och att deras svar är relevanta för undersökningen och stärker validiteten. För att stärka 
validiteten har författarna under hela uppsatsen försökt att hålla sig till det redogjorda syftet. Det-
ta har gjorts genom att ta del av väsentlig fakta kring ämnet och utefter den utforma problemin-
tervjufrågorna.  
 
Efter första intervjun upptäcktes att respondenten inte uppfattade frågorna på det sätt som var 
tänkt och att frågorna inte behandlade syftet med uppsatsen. Därför omformulerades frågorna för 
att bättre uppfylla syftet. Författarna har även noga övervägt vilken information som ska tas med 
i uppsatsen för att enbart få med relevant information. 
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2.7 Källkritik 
 
Det är av yttersta vikt att man vid en studie som denna noggrant och kritiskt kontrollerar trovär-
digheten av den information som samlats in. Genom att hela tiden granska den information som 
samlats in stärks både validiteten och reliabiliteten samtidigt som författarna kan vara säkra på att 
informationen är sanningsenlig (Saunders 2003 s. 204 ff.). 
 
Den tryckta litteratur som författarna har använt sig av i studien är utgivna av etablerade och väl-
kända förlag som bör ha genomfört någon form av kontroll på innehållets tillförlitlighet innan de 
utgavs samt studentlitteratur vilket i sig måste kunna anses som tillförlitlig. Några av författarna 
är välrenommerade inom branschen och stärker tillförlitligheten ytterliggare. Vidare har lagar och 
rekommendationer legat till grund för den teoretiska utformningen och dessa innehåller inte per-
sonliga åsikter av författaren utan är enbart information skrivna av bland annat regeringen. För-
fattarna har också använt sig av tryckt facklitteratur i form av tidningen Balans som publiceras av 
FAR SRS. Den elektroniska information som tas från nätet är det extra viktigt att noggrant kon-
trollera tillförlitligheten eftersom vem som helst kan ha publicerat den samt utgivningsår för att få 
så aktuell information som möjligt. Detta har författarna noga övervägt innan de valt att använda 
sig av en Internet källa. 
 
 

2.8 Kritik till uppsatsen 
 
Att respondenterna enbart är tre stycken till antalet kan tyckas vara väldigt lite men på grund av 
tidsbrist och att en intervju inte var användbar har flera intervjuer ej varit möjliga att genomföra. 
Syfte med uppsatsen är inte att generalisera och därför anser författarna att tre stycken intervjuer 
kan ge en inblick i hur lagändringen har påverkat revisionsbyråerna. 
 
Respondent A som arbetar på SET revisionsbyrå berättar i intervjun att byrån endast har 20-25 
klienter som anlitar byrån för kombiuppdrag. Detta kan vara missvisande om man jämför med de 
andra respondenterna som hade fler kombiuppdrag klienter. Oavsett hur många klienter det hand-
lar om måste en revisor inför varje uppdrag pröva sitt oberoende enligt analysmodellen och upp-
rätthålla en viss kvalité på arbetet. Därför anser författarna att respondent A ändå har goda kun-
skaper för att kunna uttala sig i frågan.  
 
Författarna har under uppsatsen haft problem med att finna en lämplig teori som passar in och 
uppfyller det redogjorda syftet. Principalagentteorin valdes dock i ett tidigt stadium ut och tanken 
var att den teorin skulle bindas ihop med empirin i analysen. När det sedan var dags att analysera 
uppstod problemet att teorin och empirin inte gick att kopplas samman på det sätt som författarna 
tänkt sig. Detta resulterade i att författarna slutligen bestämde sig för att ta bort Agentteorin helt 
och hållet från uppsatsen. Den teori som kvarstår i uppsatsen kan kritiseras för att den inte är till-
räckligt vetenskaplig eller akademisk till sin karaktär, vilket ger effekter på analysen. Eftersom 
frågeställning och syfte grundar sig i ett intresse för hur lagändringen påverkar revisionsbyråer, 
har författarna ändå gjort bedömningen att de praktikteoretiska inslag som har utgåtts från har 
varit användbara och väl tillämpliga i analysarbetet.  
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3. Teoretisk referensram 

Kapitlet innehåller den teoretiska referensramen som ska ge läsaren förståelse för studien. För-
fattarna kommer att presentera de rekommendationer och direktiv som ligger till grund för lag-
ändringen samt några av revisionens nyckelfaktorer såsom oberoende, kvalitet och analysmodel-
len 

 

3.1 Revision  
 
Revisorn ska beakta de bestämmelser som regleras i lag, bolagsordning och bolagsstämmobeslut 
vid revision av ett företag (Moberg 2006 s. 47). Det är uppenbart att revisorer styrs av ett inveck-
lat regelsystem. Enligt ABL 9 kap. 3 § (SFS 2005:551) skall revisorn granska företagets årsredo-
visning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Vidare 
framgår det att granskningen skall vara så pass ingående som god revisionssed kräver. Efter varje 
räkenskapsår avslutas granskningen med en revisionsberättelse där revisorn uttalar sig om huru-
vida företaget har följt ÅRL (SFS 1995:1554) vid upprättandet av årsredovisningen, om årsredo-
visning ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning samt om styrelseledamöter och 
den verkställande direktören bör beviljas ansvarsfrihet gentemot företaget (Moberg 2006 s.133 
ff.). Innehållet i företagets årsredovisning ska alltså överensstämma med verkligheten.  
 
Revisionens funktion är att ge trovärdighet åt den ekonomiska information som ett företag lämnar 
i sina finansiella rapporter. För att försäkra sig om att denna information är tillförlitlig ställs det 
krav på revisorns kompetens och oberoende. Vidare syftar revisionen till att skydda aktieägare 
och andra företags intressenter som är kreditgivare, anställda, borgenärer, leverantörer och sam-
hället vilka har ett ekonomiskt intresse i företaget (Moberg 2006 s. 34). Det är aktieägarna som 
väljer revisorn i samband med bolagsstämman men i praktiken är det styrelsen som oftast utsätter 
revisorn genom att någon aktieägare föreslår en lämplig kandidat på bolagsstämma. Vem som ska 
utse revisorn har diskuterats många gånger. Anledningen till detta är att styrelsen i större företag 
kontrollerar bolagsstämman och valet av revisor finns det risk att revisorn inte är oberoende i 
förhållande till företagsledningen (Moberg 2006 s. 69 f.). 
 

 

3.2 Oberoende 
 
Revisorns oberoende tillsammans med kraven på kompetens är av central betydelse för att skapa 
ett förtroende för revisorns arbete. Revisorns oberoende har diskuteras många gånger inte minst 
efter flera revisionsskandaler i USA. Det finns ett flertal definitioner av vad som menas med be-
greppet oberoende. En definition är att revisorn är oberoende i sitt uppdrag om denne/denna inte 
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låter sig påverkas av andra människors viljor och önskemål utan gör bedömningar på föreliggan-
de fakta (Diamant 2004 s. 163). Man talar om att en revisor ska vara oberoende såväl indepen-
dence in fact (faktiskt oberoende) som independence in appearance (synbart oberoende). Med 
faktiskt oberoende menas att revisorn själv känner sig oberoende och den bygger på inre känsla.  
Synbart oberoende innebär att omvärlden skall uppfatta en revisor som oberoende vid utförandet 
av sitt uppdrag (Diamant 2004 s.162 ff.).  
 
 

3.3 Analysmodellen 
 
Den 1 januari 2002 trädde en ny revisorslag (SFS 2001:883) i kraft som innehåller bestämmelser 
om revisorns prövning av sin opartiskhet och självständighet i varje uppdrag i revisionsverksam-
heten, den s.k. analysmodellen (prop. 2005/06:97 s. 22). Begreppet revisionsverksamheten finns 
definierad i RL i 2 § 7 p. (SFS 2001:883) och avser granskning av förvaltning eller ekonomisk 
information som skall utföras enligt stadgar, författningar eller avtal och som skall resultera i en 
rapport eller annan handling som utgör ett beslutsunderlag även för andra än uppdragsgivarna. 
Vidare avser revisionsverksamheten revisionsnära rådgivning, vilket innebär att en revisor har 
rätt men också skyldighet att i vissa situationer då det krävs lämna sådana råd och förslag till för-
bättringar vad gäller bolagets redovisning och förvaltning (Moberg 2006 s. 49 ff.). 
 
Analysmodellen är ett instrument och innebär att en revisor själv inför varje uppdrag ska ta ställ-
ning till om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet och 
självständighet. Om det föreligger sådana omständigheter skall revisorn avböja eller avsäga sig 
uppdraget. Det är inte bara revisorn själv som omfattas av analysen i ett uppdrag utan även per-
soner som är i samma revisionsgrupp som revisorn själv och andra personer som är anställda på 
samma revisionsbyrå som revisorn (Moberg 2006 s. 92 ff.). I RL 21 § (SFS 2001:883) finns fem 
omständigheter angivna då revisorn är tvungen att avböja eller avsäga sig uppdraget.  
 

1. Egenintresse: revisorn, någon annan i revisionsgruppen eller någon närstående till revi-
sorn har ett direkt eller indirekt ekonomisk intresse i klientens verksamhet. Typfall då det 
föreligger egenintresse är om revisorn eller någon närstående har aktier i klientens verk-
samhet, lämnar lån till revisionsklienten, gör affärer med revisionsklienten och mm. 

2. Självgranskning: revisorn har lämnat råd i en fråga som innebär granskning av eget arbe-
te. Typfall då det föreligger självgranskningshot är när revisorn eller någon annan i revi-
sionsgruppen bistått revisionsklienten med deklarationer och skattefrågor samt ekonomisk 
planering.  

3. Partställning: revisorn uppträder som stöd för eller emot revisionsklienten i rättsliga eller 
ekonomiska frågor. Det föreligger ett partställningshot om revisorn eller någon annan i 
revisionsgruppen talar i klientens sak i kontakt med skattemyndigheten eller vid förhand-
lingar om företagsförvärv. 

4. Vänskap: revisorn har nära personliga relationer till revisionsklienten. Risken finns att re-
visorn eller någon annan i revisionsgruppen inte uppträder självständigt och opartiskt i sitt 
uppdrag.    
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5. Hot: revisorn utsätts för hot av någon som ska granskas eller av någon annan påtryckning 
som gör att revisorn riskerar att påverkas i sitt revisionsuppdrag (PM. Analysmodell 2005 
s. 10 ff.) 

Dessa fem omständigheter som nämns ovan kompletteras med en generalklausul som innebär att 
revisorn skall beakta varje situation förutom de ovannämnda där det finns risk att opartiskhet och 
självständighet hotas. Om det i enskilda fall föreligger sådana omständigheter eller om revisorn 
har vidtagit särskilda åtgärder som gör att det inte finns något skäl att tvivla på revisorns opar-
tiskhet eller självständighet behöver inte revisorn avsäga eller avböja sig revisionsuppdraget 
(Moberg 2006 s. 96 ff.).  
 
Efter det att revisorn analyserat alla omständigheter som kan hota hans/hennes självständighet 
och opartiskhet i ett uppdrag, gjort bedömningar och motåtgärder om sådana krävs skall allt do-
kumenteras. Syftet med dokumentation är att det i efterhand ska vara möjligt att kontrollera att 
revisorns analys av oberoendet gjorts på ett korrekt sätt (Moberg 2006 s.101 f.). 

 
 

3.5 Regeringens proposition 2005/06:97  
 

3.5.1 Byråjäv före och efter lagändringen  
 
I juni 2003 utkom justitiedepartementet med en promemoria med namnet ”Några frågor om revi-
sion”. Denna tog bland annat upp förslag på skärpta ändringar av aktiebolagslagens bestämmelser 
om byråjäv. Enligt förslaget skall den som är verksam i samma företag som den som yrkesmäs-
sigt biträder ett aktiebolag vid bokföring inte kunna vara revisor i bolaget. Förslaget om lagänd-
ringen gällde vid tidpunkten för samtliga storlekar av aktiebolag (PM. Några frågor om revision 
2003). 2005 kom regeringen ut med en proposition som baserades på justitiedepartementets pro-
memoria, dock med ändringen att den skärpta byråjävslagen endast skulle gälla för de bolag som 
uppfyller 50/25/50-regeln.  
 

– Medelantalet anställda > 50 anställda 
 – Balansomslutning > 25 miljoner kronor 
 – Nettoomsättning > 50 miljoner kronor 
 
Bolaget måste under två år uppfylla minst två av dessa ovanstående tre kriterier för att omfattas 
av lagändringen (prop. 2005/06:116 s.18).Detta betydde en ändring då kravet enligt den dåvaran-
de ABL (SFS 1975:1385) för företag som var tvungna att ha en kvalificerad revisor var att upp-
fylla minst en av dessa tre kriterier: 
  
  – Nettovärde enligt balansräkningen> 40 miljoner kronor 

 – Antal anställda > 200 stycken 
 – Bolagets aktier var börsnoterade (prop. 2005/06:97 s. 26). 
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Införandet av den nya skärpta lagen medför alltså att det är färre bolag som berörs och som behö-
ver ha minst en kvalificera revisor. Från att ha varit 4,5 % (2003) sjunker siffran till drygt 3 % av 
de bolag som berörs av lagändringen.(Balans 1, 2007 s. 10).  

I propositionen tas även upp förslag på ändring av begreppet grundbokföring till bokföring vilket 
ger en helt annan betydelse.  

Grundbokföring innebär: 

”Bokföring av alla affärshändelser i kronologisk ordning, obligatorisk för 
bokföringsskyldiga.”  

(Nationalencyklopedin sökord grundbokföring). 

Innebär att alla affärshändelser ska bokföras på ett sådant sätt att de kan presenteras i den 
ordning det har registrerats (Ekonomisk uppslagsbok). 

 

Bokföring innebär: 
”Insamla, registrera, klassificera, värdera och rapportera affärshändelser och 
ekonomiska transaktioner i företag eller organisationer.” 

 (Nationalencyklopedin sökord bokföring) 
Innebär att man lägger upp redovisningen systematisk, vilket betyder att affärshändelserna sorte-
ras i olika grupper på så sätt kan man följa verksamhetens utveckling löpande (Ekonomisk upp-
slagsbok). Vid en jämförelse av dessa två begrepp står det klart att bokföring innefattar mer än 
grundbokföring vilket vid en lagändring skulle leda till att de tjänster revisorn kan bistå klienten 
med utan att hamna i en jävsituation kraftigt ändras och begränsas. Enligt den dåvarande ABL 
(SFS 1975:1385) där man använde sig av begreppet grundbokföring uteslöt det inte att andra per-
soner inom samma byrå som den som utför revisionen hjälper företaget med andra redovisnings-
tjänster (prop. 2005/06:97 s. 22). 
 
Den 1 januari 2007 trädde så den nya ändrade Aktiebolagslagen ABL (SFS 2005:551) i kraft. 
Främst för att anpassa svensk lagstiftning till den EG-rättsliga men också för att ge svenska före-
tag samma förutsättningar som företag i övriga EU (prop. 2005/06:97 s.35). I 9 kapitlet 17 § ABL 
(SFS 2005:551) tar man upp bestämmelser om byråjäv. Punkt för punkt skildras olika situationer 
då man inte får vara revisor och vad som anses vara ett hot mot oberoendet.  4: e punkten tar upp 
byråjävsfrågan: 

”En revisor är jävig om denne är verksam i samma företag som den som yrkesmäs-
sigt biträder företaget vid dess bokföring, medelsförvaltningen eller företagets kon-
troll.” 
    (ABL 9 kap 17 § 4:e p. SFS 2005:551) 

Jävsbestämmelserna har civilrättslig karaktär, vilket betyder att den revisor som är jävig inte 
längre får företräda företaget i dess revision. Den jäviga revisorn får alltså inte längre anlitas av 
företaget. Följden av detta kan bli att bolagsstämman eller motsvarande måste utse en ny revisor 
(prop. 2005/06:97 s. 21).  
 
Samtidigt som ABL ändrades gjordes även samma ändringar i revisionslägen 17 § där man i 4: e 
punkten (1999:1079) har bytt ut ordet grundbokföring till bokföring och på så sätt skärpt lagen. I 
9 kapitlet 13 § ABL (SFS 2005:551) har ändringar om vilka bolag som måste ha minst en aukto-
riserad eller godkänd revisor ändras. Under 1: a punkten tas 50/25/50-regeln upp som krav istället 
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för den gamla där kravet var att ha ett medelantal anställda på 200 och nettovärde på minst 40 
miljoner kronor.  
 
Den nya lagändringen gäller dock inte för de små aktieföretagen vilket gör att kombiuppdrag 
tillåts i dessa bolag. Det framhålls i propositionen att det i små aktiebolag är särskilt viktigt att 
revisorn i viss utsträckning kan biträda sin klient med annat än revision. De så kallade kombi-
uppdragen anses ändå inte vara lämpligt ens i små företag. Det är framförallt de små bolagen som 
kommer att drabbas av kostnadsökningar och merarbete. De små bolagen befinner sig ofta på små 
orter där det kan vara svårt att finna olika företag till olika tjänster. Dock framhålls det tydligt i 
propositionen att trots revisorns råd till de små aktiebolagen bör de grundläggande kraven på obe-
roende och objektivitet givetvis inte förbises (prop. 2005/06:97 sid. 28). 
 
 

3.5.2 Revisors oberoende 
 
Förslaget om skärpning av byråjävsregelerna från regeringen i propositionen är även till för att 
stärka revisorns oberoende. Anledningen till detta var att revisorn ska avhålla sig från direkt eller 
indirekt inblandning i företagets redovisning, dessutom var detta ett sätt att se till att revisor hål-
ler en moralisk standard säger lagutskottets ordförande Inger Réne (Balans 6-7, 2006 s. 22). Vi-
dare medger Carina Bergman Marcus ordförande i FAR SRS att lagändringen är en förbättring ur 
ett oberoendeperspektiv då revisorn kan påpeka felet tydligare eftersom det inte är en intern kol-
lega som har gjort redovisningen (Balans 1, 2007 s. 10). Dock anser Öhrlings Pricewaterhouse 
Coopers och Ekobrottsmyndigheten i frågan om revisorns oberoende att analysmodellen är till-
räcklig bra för att säkerställa tillförlitigheten och revisorns opartiskhet och självständighet. De 
menar att skärpning av lagen exempelvis skulle försvåra för företaget att diskutera skattefrågor 
med sin revisor eftersom det oftast är revisorn som har bättre uppsikt i företaget (Balans 11, 2003 
s. 42). 
 
 

3.5.3 Kvalitén på revisionen 
 
I propositionen har resonemang förts om kombiuppdrag leder till bättre eller sämre kvalité på 
redovisning och revision. Från revisionsbranschens sida har det framkommit att kombinerade 
uppdrag ger bättre kännedom om företaget och att revisorn med jämna mellanrum får information 
om väsentliga händelser i företaget vilket också ger större möjlighet att upptäcka brister i bokfö-
ringen och ekonomisk brottslighet. Av den anledningen menar revisorerna att kombiuppdraget 
gör att revisorn kan göra revisionen bättre än om redovisningstjänsterna utfördes av en fristående 
redovisningsbyrå (prop. 2005/06:97 s. 25).  
 
Det är inte bara revisorer som är av denna åsikt. Ekobrottsmyndigheten uttryckte sig i frågan och 
menar att kvaliteten på revisionen kan bli högre om en och samma byrå sköter klientens redovis-
ning och revision men att de principiella invändningarna mot självgranskningen tar över.  
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Riksrevisionen menar att om företagen själva försöker ta över redovisning som de tidigare anlita-
de revisionsbyråer för finns det risk att kvaliteten på årsredovisningarna kan sjunka (Balans nr 11, 
2003 s. 43).  
 
Regeringen är av en annan åsikt och menar att kombiuppdrag inte leder till bättre revision. Även 
om en utomstående byrå sköter redovisningen kan revisorn erhålla samma information om före-
tagets väsentliga händelse som om den egna byrån sköter klientens redovisning. Då samma byrå 
sköter både redovisning och revision åt klienten finns det riska att revisorn förlitar sig för mycket 
på exempelvis årsredovisningen som upprättats av revisorns kollega. Därför blir det svårare för 
revisorn att vid upptäckandet av allvarligare fel i redovisningen påpeka detta för klienten då man 
tillhör samma byrå (prop. 2005/06:97 s. 25).  
 
 

3.5.4 Kostnader 
 
Huruvida kostnaderna kommer att öka efter införandet av lagändringen har diskuterats mycket 
och personer väl insatta i ämnet har varit av helt skilda åsikter. I propositionen (2005/06:97 s. 35) 
framgår det att lagändringen inte ska komma att ha några kännbara effekter på näringslivet och 
revisionsbyråerna. Större delen av de företag som berörs av lagändringen har redan på grund av 
sin storlek egna ekonomiavdelningar som sköter bokföringen. I de fall där kombiuppdrag ändå 
förekommer finns tre olika alternativ. Antingen får företaget anlita en annan revision - eller redo-
visningsbyrå att utföra redovisningen eller att den gamla byrån behåller redovisningsuppdragen 
och anlitar en annan för revisionen. Det tredje alternativet är att företaget sköter redovisningen 
internt. Oavsett hur företagen beslutar sig för att agera kommer lagändringen enligt propositionen 
inte att innebära några större kostnadsökningar.   
 
Dock finns det många som har en annan uppfattning, några av dessa är Inger René på FAR SRS 
och Carina Bergman ordförande i lagutskottet. Lagutskottets ordförande Inger René säger i Ba-
lans nr 6-7/2007 (s. 22) att kostnaderna kommer att öka, jävsregeln leder till att företagen tvingas 
anlita två eller tre revisionsbyråer och då leder det oundvikligen till att kostnaderna stiger.  
 
Även Carina Bergman Marcus, ordförande i FAR SRS etikkommitté har i Balans nr 1/2007 (s. 
10) uttalat sig i frågan om kostnaderna kommer att öka efter införandet av lagändringen. Hon 
menar att det kommer bli mer kostsamt både för revisionsbyråerna och dess anlitande företag. 
Byråerna kommer att förlora kombiuppdrag men istället få renodlade redovisningsuppdrag, vilket 
betyder att antalet klienter ökar och kräver i sin tur mer administration vilket kostar mer. För fö-
retagen kommer kostnaderna att öka genom att revisionen blir dyrare. Har någon av revisorns 
kollegor på byrån utfört redovisningen har revisorn i regel god kontroll över kvaliteten på redo-
visningen samt känner till dess rutiner och sätt att arbeta på. Den här vetskapen saknar revisorn 
oftast om redovisningen utförts av en person utanför den egna byrån därmed blir revisionen mer 
tidskrävande och som en följd av detta dyrare.    
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3.5.5. EU-regler 

EG har använt sig av rekommendationer på revisionsområdet för att visa hur de anser att med-
lemsländerna ska reglera sin lagstiftning. De gemensamma revisionsreglerna på EU-nivå är till 
för att undvika olika förväntningar om revisionen.  

EG lagstiftning på revisionsområdet är högaktuellt just nu eftersom det nya åttonde bolagsdirek-
tivet kom under våren 2006. Bestämmelserna ska vara införda i medlemsländernas lagstiftning 
senast 24 månader efter det officiella ikraftträdandet, det vill säga någon gång under våren 2008 
(Balans 12/2005 s. 16 f.). Det åttonde bolagsrättsdirektivet syftar till att stärka och anpassa den 
lagstadgade revisionen i EU:s medlemsstater. Det utreder de lagstadgade revisorernas uppgifter 
och fastställer etiska principer för att garantera deras objektivitet och oberoende (Nya revisionsdi-
rektivet 2006/43/EG Artikel 53).   

Lagarna gällande revisionen inom EU är ännu inte helt samordnade men med det nya åttonde 
direktivet har man kommit en bra bit på väg (Balans 12/2005 s. 16 f.). 
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4. Empiri 
 
Författarna kommer i det här kapitlet att presentera den insamlade empirin i form av intervju-
svaren. För att underlätta för läsaren har valet att presentera varje fråga separat gjorts.  

 

4.1 Presentation av respondenterna  
 
 
Respondent A Respondent B Respondent C 

 
• Ire Lindstrand  

 
• Auktoriserad revisor på 

SET i Stockholm  
 
• Arbetar med kvalitetsfrågor 

inom byrån.  

 
• Stefan Söderström  
 
• Auktoriserad revisor på 

lindeberg Grant Thorn-
ton i Stockholm 

 
• Arbetar med kvalitets 

frågor och sitter även 
FAR SRS kvalitets-
nämnd.  

 
• Mats Häggbring 
 
• Auktoriserad revisor på 

Deloitte i Emmaboda 
även delägare 

 
• Chef över revision-

savdelningen i Emma-
boda 

 

 
 
 
 

4.2 Sammanställning utifrån intervjuerna.  
 
 
Hur många klienter har byrån som berörs av 50/25/50 regeln? 
 
A  har inga exakta uppgifter om detta men uppskattar att det rör sig om 300-1000 företag i hela 

Sverige.  
 
B menar att det är svårt att uppskatta en exakt siffra men att det rör sig om cirka 500 företag i 

hela Sverige. 
 
C: s byrå finns representerad över nästan hela Sverige och C har inte den exakta  statistiken men 

tror att det är omkring 500 företag som berörs av lagändringen. 
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Hur många av dem anlitade byrån för kombiuppdrag?  
 
A  har även här inga exakta uppgifter men berättar att antalet ligger på runt 20-25st.  
 
B  berättar att de allra flesta av dessa 500 företag, cirka 400 anlitade byrån för kombiuppdrag. 
 
C  uppskattar att det är ungefär hälften av dessa företag som anlitar byrån för kombiuppdrag.    
 
Vilket uppdrag har ni behållit, redovisnings- eller revisionsuppdraget? Varför? 
 
A  menar att byrån i så gott som alla fall kommer att behålla revisionsuppdraget. Anledningen är 

att de är och anser sig vara en revisionsbyrå och inte en redovisningsbyrå. Revision är vad 
byrån anser sig vara bäst på och redovisningen lämnar de då över till andra som är mer läm-
pade för uppdraget. 

 
B  talade om att de framför allt kommer att behålla revisionsuppdragen.  
 De kommer att samarbeta med andra externa redovisningsbyråer och även en del revisionsby-

råer där dessa sköter redovisningen för deras uppdrag och de i sin tur deras redovisnings-
uppdrag.  

 
C säger att det inte har skett så stora förändringar men de kommer främst att behålla revisions-

uppdraget.  
 Vidare berättar  C  att om klienten önskar  kan byrån  erbjuda utbildning för att sköta sin egen 

redovisning  eftersom det  fortfarande är tillåtet.  
 
Är det mer tidskrävande/svårare att revidera ett företag om klienten anlitar en annan 
 byrå för redovisningsuppdraget? 
 
A  menar att det beror väldigt mycket på vad det är för byrå som har utfört redovisningen. Utförs 

arbetet av någon på den egna byrån vet de att det blir en viss kvalité på det utförda arbetet. 
Detta betyder inte att andra redovisningsbyråer nödvändigtvis gör ett sämre jobb. Det kan bli 
både bättre och billigare.  

 
B  säger att det kommer att bli något mer tidskrävande eftersom varje byrå har sina egna rutiner 

att arbeta efter vilket gör att det tar lite längre tid att genomföra revisionen. Det är dock ingen 
stor skillnad så länge redovisningsarbetet utförs ordentligt och enligt konstens alla regler.  

 Vidare talar B om att det framförallt är i början innan man lärt känna deras system att arbeta 
på som det tar längre tid att utföra revisionen. 

 
C  anser inte att det blir svårare att revidera eftersom det är samma regler som gäller i alla fö-

retag för redovisningsuppdraget.  
 
Händer det att ni rekommenderar andra byråer för redovisningsuppdraget? 
 
A  säger att de rekommenderar andra byråer om klienten frågar eller vill ha tips. A: s byrå kom-

mer dock inte att rekommendera några av de stora revisionsbyråerna då de anser att dessa är 
deras stora konkurrenter, det blir i så fall de mindre renodlade redovisningsbyråer.  
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B talar om att de kommer att rekommendera andra byråer för det arbete de på grund av lagänd-

ringen inte får utföra själva. Som B redan tidigare nämnt  samarbetar de  med andra byråer 
och kommer därför att rekommendera dessa, vilka bland annat består av några av deras stora 
konkurrenter.  

 
C säger att de brukar rekommendera andra byråer för att de har ett flertal samarbetspartners.  
 
Blir man mer noggrann och uppmärksam då det inte är en kollega som skött   
redovisningen?  
 
A menar att oftast har de företag som berörs av 50/25/50 regeln egna ekonomiavdelningar som 

sköter detta. A säger att minst 90 % av dessa företag har egen ekonomi avdelning och sköter 
sin egen redovisning.  

 
B  menar att man absolut blir mer noggrann då det är någon utanför byrån som utfört redovis-

ningen. Det är alltid en viss osäkerhet de första åren innan man lär känna personen som man 
jobbar med och är då extra noggrann för att verkligen bilda sig en uppfattning på kvaliteten 
av det material man får. 

 
C  säger att det inte har någon större betydelse vem som har skött redovisningen. C menar att 

det handlar om att göra ett bra jobb vare sig en kollega från samma byrå eller någon från en 
utomstående byrå skött redovisningen.   

 
Är kvaliteten på kombiuppdrag högre än för enskilda revisionsuppdrag? 
 
A talar om att det även här beror på hur duktig den som utfört redovisningen är. Har redovis-

ningen utförts av någon på byrån i form av kombiuppdrag är hög kvalité på arbetet garante-
rad.  

 Detta betyder dock inte att en utomstående byrå nödvändigtvis gör ett sämre jobb. 
 
B  menar att man är mer krävande om det är en kollega på byrån som skött redovisningen än om 

det är en utomstående. Det är viktigare att lämna ifrån sig en riktigt bra produkt samt lättare 
att göra ändringar. 

 
C  säger att det inte är högre kvalité på kombiuppdrag eftersom det ska vara bra kvalité både på 

kombiuppdrag och renodlade revisionsuppdrag. C menar dock att det ändå finns risk att det 
kan bli lägre kvalité eftersom man ska lämna information till två olika byråer och då gäller 
det att lämna korrekt och tydlig information för att undvika felaktigheter.  

 
Har/kommer lagändringen att försämra eller förbättra kvaliteten på revisionen?  
 
A tror inte att lagändringen kommer att påverka kvaliteten på revisionen märkbart. Det finns 

särskilda regler för hur revisionen ska dokumenteras och vilka kontrollåtgärder som ska 
genomföras.  

 Det spelar ingen roll vem som har gjort bokslut och redovisningen. 
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B  tror definitivt att lagändringen kommer att påverka kvaliteten på revisionen positivt. En annan 
extern part som ska utföra revisionen kommer in och granskar vilket gör att möjligheten för 
att finna fel och brister ökar.  

 
C  anser inte att lagändringen kommer att ha någon påverkan på revisionens kvalité. C säger att 

det inte ska spela någon roll om det är den egna som har gjort redovisningen eller om det är 
någon annan byrå som har utfört den. 

 
Vad anser ni här på byrån om lagändringen? Bra/dålig?  
 
A: s byrå tror inte att det har någon större betydelse för revisionen, att den ska bli bättre. Där-

emot tror de att det kan vara bra ur allmänhetens och kundernas synpunkt att det inte utförs 
av samma person. Det är en trygghet för allmänheten och kunderna att det är en uppdelning 
men i praktiken har det ingen betydelse. Av den anledningen anser de att det är bra med lag-
ändringen.    

 
B: s byrå anser att lagändringen är bra men kommer tokigt i tiden eftersom vissa av 

dessa bolag som berörs av 50/25/50- regeln från och med 1/1 2009 inte kommer ha någon re-
visionsplikt. Denna regel kommer bara att gälla i två bokslut, vilket gör att man ställer sig 
frågan varför införa 50/25/50- regeln om vissa av de bolag som berörs av regeln inte kommer 
att ha någon revisionsplikt inom några år. 
 

C  anser att de nya bestämmelserna inte är nödvändiga för byrån eftersom det inte har inneburit 
någon större förändring för byrån utom att samarbetet har ökat mellan byråerna. 

  C säger även att de nya bestämmelserna klargör för klienter hur revisorn arbetar och på så 
sätt stärks förtroendet.  

 
Tror du att företagets intressenter upplever revisionen som mer tillförlitlig om företaget 
sköter sin redovisning på annat sätt än genom att anlita kombiuppdrag? 
 
A tror definitivt att företagets intressenter kommer att uppleva revisionen som mer tillförlitlig, 

även om A: s byrå inte anser att det blir någon skillnad på kvaliteten. 
 
B  menar att de intressenter som står företaget nära t ex arbetar på företaget eller är stora ägare 

kommer att uppleva kvaliteten som högre. De övriga intressenterna tror B inte kommer att 
uppleva någon markant skillnad. 

 
C  tror att företagets intressenter kommer få större förtroende för revisorn och dess arbete vilket 

i sin tur stärker tilltron till revision.   
 
Hur har byråns klienter som använt kombiuppdrag hanterat lagändringen, anlitat annan 
byrå för vissa uppdrag, bildat egen ekonomiavdelning eller utbildat den redan befintliga? 
 
A talar om att byråns klienter har vänt sig till andra byråer för redovisningstjänster. I de fall det 

efterfrågats har A: s byrå kommit med förslag på vart de kan vända sig. 
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B berättar att byrån i många fall har gått in på företagen där det redan funnits kunnig personal 
för att utbilda de egna ekonomiavdelningarna och försöka få dem att göra mer än vad de gjort 
tidigare .I de fall detta inte gått har de fått anlita andra byråer för det ena uppdraget. 

 
C  säger att det har varit jämnt fördelat, antingen har byrån utbildat berörda företag då de utför 

de flesta redovisningstjänster på egen hand eller så har de anlitat andra byråer. 
 
Har kostnaderna ökat för klienterna sedan införandet av lagändringen? 
 
A menar att kostnaderna kommer att öka till följd av lagändringen. Olika redovisningsbyråer 

har olika sätt att arbeta på, vilket gör att det tar längre tid att genomföra revisionen. Sköter 
den egna byrån redovisningen, känner de till och kan systemet och detta underlättar revisio-
nen. Det beror helt på hur kunniga redovisningsbyråerna är samt dess sätt att arbeta.  

 Framför allt första året kommer att bli dyrare innan revisorn har satt in sig i andra redovis-
ningsbyråers system. Däremot tror inte A att kostnaderna kommer öka allt för mycket. 

 
B Anser att kostnaderna kommer att öka. En byrå sköter redovisningen och måste då ställa alla 

frågor till klienten sedan kommer en annan byrå som sköter revisionen och ställer samma frå-
gor. Det är klart att allt tar längre tid vilket gör att det blir dyrare. Det blir ett merarbete och 
en ytterliggare kostnad.  

 
C  säger att kostnaderna har ökat för klienterna särskild för de som inte gör redovisningen själ-

va. C anser vidare att prisskillnaden kommer att märkas betydligt mer första året då klienten 
ska anlita två olika byråer för både redovisning och revisionsuppdrag. 

 
Anser ni att skärpningen av lagen har/kommer att stärka revisorns oberoende?  
 
A tror att omvärlden kommer att uppleva att revisorns oberoende stärks men i praktiken tror 

inte A att det faktiska oberoendet kommer att påverkas.  
 Vidare anser A att det är positivt att lagen skärpts men menar att man är mer noga med att 

påpeka fel då redovisningen skett internt inom byrån. Det är inte lika allvarligt om en annan 
byrå missat i redovisningen som om den egna byrån gör det. Det respondenten menar här är 
redaktionella fel, mindre skönhetsfläckar. När det gäller mer väsentliga fel påpekas givetvis 
detta oberoende av vem som gjort bokslutet. 

 
B talar om att lagändringen helt klart kommer att stärka revisorns oberoende. Här blir revisorn 

verkligen oberoende och fristående från redovisningsarbetet.  
 Det är framförallt självgranskningshotet som elimineras.  
 
C  anser att den nya lagen inte påverkar revisorns oberoende. C menar att revisorn är lika obe-

roende oavsett vem som utfört redovisningen.   
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Anser du att det är svårt att pröva oberoendet inför varje uppdrag och behålla det genom 
hela uppdraget?  
 
A talar om att det finns både redovisningsstandarder och etiska regler som måste följas vilket 

gör att oberoendet inte är svårt att upprätta och behålla. Det finns även en mängd av kvali-
tetskontroller att genomföra.  

 Det finns 6 nivåer av kvalitetskontroller och för större företag genomför man minst 3 av des-
sa.  Årligen genomföres för t.ex. noterade och finansiella företag 1:a påskrivande revisors 
kontroll 2:a  extern partners genomgång av vissa moment. 3.  i princip intern granskning av 
speciell grupp som utför detta, vilket ska ske årligen för nämnda bolag och minst vart tredje 
år för alla kvalificerade revisorer, då ett mindre antal uppdrag väljes ut.  

 Dessutom finns 3 moment till, som inte utföres årligen och avser byrån eller speciella upp-
drag-1 FAR SRS 2 Revisorsnämndens egna 3 utländska samarbetspartner. 

 
B anser inte att oberoendet är svårt att pröva eller behålla. Det finns analysmodellen som måste 

arbetas efter.  
 Det är inte svårt att pröva oberoendet och det är sällan det händer något under revisionens 

gång som gör att man får anledning att ompröva oberoendet.  
 
C  anser inte att det är så svårt eftersom C har lång erfarenhet inom yrket och vet vilka frågor 

han kan besvara för att behålla sitt oberoende mot klienterna. 
  C berättar att om exempelvis en revisor känner att vissa frågor hotar hans oberoende kan 

han alltid gå tillbaka och ompröva sitt oberoende enligt analysmodellen för att behålla sin ob-
jektivitet och opartiskhet.  
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5. Analys 
 
I följande kapitel kommer författarna att analysera empirin utifrån teorin. Analysen är strukture-
rad efter frågeställningen och dess tre delfrågor. 

 
 
I den gamla ABL som reglerade byråjäv och gällde fram till och med 1 januari, 2007 var det så 
kallade kombiuppdraget tillåtet. Detta innebär att revisionsbyråer kunde erbjuda sina klienter 
kombinerade tjänster i form av både redovisning och revision.  
 
Den 1 januari 2007 trädde en skärpning av lagen om byråjäv i kraft. Anledningen till införandet 
av den förnyade lagen för byråjäv var att stärka revisorns oberoende, öka kvalitén på revision 
samt att få den svenska associationsrättsliga lagstiftningen att ta hänsyn till EG- rekommendation 
om revisorernas oberoende. Den nya lagen innebär att kombiuppdrag är helt förbjudet för de före-
tag som uppfyller 50/25/50 regeln. Dock innebär det inte att alla företag som uppfyller regeln 
använt sig av kombiuppdrag.  
 
Det framgår av undersökningen att minst hälften av respondent B och C: s klienter som berörs av 
lagändringen tidigare anlitade dem för kombiuppdrag. Däremot talade respondent A om att den-
nes byrå hade ett fåtal kombiuppdrag klienter på grunda av att byrån anses sig vara en renodlad 
revisionsbyrå och utför främst revision. Av den anledningen kommer A: s byrå att behålla revi-
sionsuppdraget för de kombiuppdrag de förlorar. Respondent B och C kommer även de att behål-
la revisionsuppdragen.  
 
Vidare berättar respondent B och C att de samarbetar med vissa revisionsbyråer och byter redo-
visningsuppdrag för att undvika kombiuppdragen som leder till byråjäv, på så sätt kommer inte 
byrån att påverkas av lagändringen. Byrån förlorar ett uppdrag men får i sin tur ett annat.  
 
 

5.1 Oberoende 
 
En orsak till lagändringen var som tidigare nämnts att stärka revisorns oberoende. Man brukar 
tala om två olika oberoende, det synbara och det faktiska oberoendet. Både för revisorn och all-
mänheten är oberoende väldigt viktigt. För att hindra att revisorn hamnar i situationer som riske-
rar oberoendet framgår det i analysmodellen hur revisorn ska pröva sitt oberoende inför varje 
uppdrag samt fem omständigheter då revisorn måste avböja eller avsäga sig uppdraget.  
 
Samtliga respondenter är eniga om att det synbara oberoendet som uppfattas av allmänheten och 
företagets intressenter kommer att stärkas då de upplever ökad tilltro till revisorn och revisionen. 
Däremot har respondenterna skilda åsikter vad gäller det faktiska oberoendet. Respondenterna A 
och C är eniga om att lagändringen inte kommer att påverka revisorns faktiska oberoende men 
däremot menar B att lagändringen definitivt kommer att stärka revisorns oberoende eftersom re-
visorn blir skild från redovisningen vilket gör att självgranskningshotet elimineras.  
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Med hjälp av analysmodellen måste revisorn enligt lag pröva sitt oberoende inför varje uppdrag 
för att säkerställa att det inte föreligger omständigheter som kan hota dennes oberoende .Samtliga 
respondenter säger att oberoendet inte är svårt att behålla genom hela uppdraget eftersom det 
finns analysmodellen att arbeta efter och även andra regler och rekommendationer som måste 
följas  
 
 

5.2 Kvalité  
 
Regeringen hävdar i propositionen att kombiuppdraget inte leder till högre kvalité på revisionen. 
Oavsett vem som sköter redovisningen ska revisorn ha samma möjlighet att få tillgång till den 
information som behövs för att genomföra en bra revision. Vidare menar regeringen att det finns 
en risk vid kombiuppdrag då revisorn förlitar sig alltför mycket på kollegans genomförda arbete 
och missar eventuella fel och brister. Dock finns det andra personer väl insatta i ämnet som me-
nar att det är tvärtom. Kvalitén på kombiuppdrag blir högre eftersom revisorn får löpande infor-
mation om viktiga ekonomiska händelser om företaget från en intern kollega. 
 
Respondent A och C delar regeringens åsikt att lagändringen inte kommer att påverka kvaliteten 
speciellt eftersom revisorn oavsett om det är ett kombiuppdrag eller inte måste följa specifika 
regler samt genomföra vissa kontrollåtgärder innan varje uppdrag. Däremot kan revisorn enlig A 
vid ett kombiuppdrag vara säker på att redovisningen som utförs av en kollega på den gemen-
samma byrån alltid håller hög kvalitet från början. Respondent C anser inte heller att kvaliteten 
vid kombiuppdrag blir högre eftersom alla uppdrag, kombi som enskilda alltid ska hålla en viss 
standard. Dock påpekar C att det vid enskilda uppdrag kan uppstå vissa felaktigheter eftersom 
informationen måste gå mellan två olika byråer och då är det lättare att missuppfattningar och 
felaktigheter uppstår. Respondent B är av en annan åsikt och menar att kvalitén på revisionen 
definitivt blir högre eftersom det nu är två parter oberoende av varandra som granskar materialet 
och då ökar möjligheterna att fel och brister ska upptäckas. Dock anser B att revisorn vid ett 
kombiuppdrag blir mer noggrann och kritisk då de ska lämna ifrån sig en rapport som byrån upp-
rättat helt och hållet själva.   
 
 

5.3 Kostnader  
 

Revisionsbyråerna kan även komma att påverkas av lagändringen på ett mer indirekt sätt, genom 
att klienter som tidigare anlitat byrån för kombiuppdrag nu väljer en annan lösning. Detta kan 
innebära att klienten anlitar två skilda byråer, eller att man utbildar den egna personalen.  

Genom att fånga revisionsbyråernas förväntningar om klienternas kostnader är vår ambition att 
därigenom analysera en förväntad påverkan på revisionsbyråernas uppdragsverksamhet. "Enligt 
regeringens proposition kommer lagändringen inte att medföra högre kostnader för företagen då 
de tvingas anlita två skilda byråer för dessa uppdrag. Samtidig finns det personer från bland annat 
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FAR SRS som är av den skilda åsikten att lagändringen definitivt kommer att leda till högre 
kostnader.  

Samtliga respondenter är av samma uppfattning och anser att kostnadsökningen är ett faktum. 
Byråerna arbetar på olika sätt och har skilda system och rutiner vilket gör att det tar längre tid att 
genomföra revisionen för en utomstående revisor än någon intern på den egna byrån. Respondent 
A och B menar att revisionen inte blir svårare att genomföra utan att det enbart tar längre tid.  
 
Regeringen har i propositionen kommit med tre förslag hur de företag som tidigare använde sig 
av kombiuppdrag nu kan gå till väga för att anpassa sig till lagändringen. De kan antingen anlita 
en annan byrå för redovisningen och behålla den gamla byrån för revision. Det andra alternativet 
är att anlita en ny byrå för revisionen. Sista alternativet är att företagen bildar egna ekonomiav-
delningar om de inte redan har en sådan eller att utbilda den befintliga personalen på ekonomiav-
delningen.  
 
Respondent A berättar att byråns klienter främst har anlitat andra byråer för redovisningstjänster. 
A: s byrå har rekommenderat till vilka byråer klienterna kan vända sig i de fall där de bett om 
råd. Dock har de inte rekommenderat de stora konkurrerade byråarna utan mindre renodlade re-
dovisningsbyråer. I respondentens B: s fall har klienterna framför allt tagit hjälp av B:s byrå för 
att utbilda den egna ekonomiavdelningen att sköta redovisningen själv. Däremot har det i C:s fall 
varit jämnt fördelat mellan dessa två alternativ.  
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6.1 Slutsatser & egna reflektioner   
 
Författarna kommer här att diskutera resultatet av analysen och komma med egna reflektioner 
samt uppfylla syftet med uppsatsen genom att binda ihop delfrågorna till huvudfrågan. Avslut-
ningsvis kommer även förslag på vidare forskning att ges.  

 

6.1 Oberoende 
Kommer revisorns faktiska och synbara oberoende att öka?  

 
Författarna finner med sin uppsats efter att genomfört intervjuerna att de tillfrågade revisorerna 
inte anser att revisorns faktiska oberoende kommer att stärkas vilket var ett av huvudargumenten 
till lagändringen. En orsak till detta är att revisorn arbetar efter analysmodellen för att pröva sitt 
oberoende inför varje uppdrag. Utöver analysmodellen finns det även redovisningsstandarder och 
etiska regler som måste följas, vilket gör att oberoendet inte är svårt att upprätta och behålla.  
 
Däremot anser dessa tre revisorer att det synbara oberoendet som allmänheten och intressenterna 
uppfattar kommer att stärkas. Dessa kommer att uppleva revisionen mer tillförlitligt då den utförs 
separat från redovisningen och av två skilda parter, möjligheterna att upptäcka felaktigheter och 
brister i de ekonomiska rapporterna kommer att öka.    
 

 

6.2 Kvalité  
Kommer kvalitén på revisionen att förändras?  

 
I regeringens proposition har det från revisorns håll betonats fördelar med kombiuppdraget. De 
menar att kombiuppdrag leder till högre kvalité då en kollega sköter redovisningen åt klienten 
vilket gör att revisorn har bättre kännedom om företaget. Däremot anser regeringen i samma pro-
position att revisorn kan tillhandhålla samma löpande information även om det är en annan byrå 
som sköter redovisningen.   
 
Efter att författarna genomfört intervjuerna framkom det delade uppfattningar huruvida lagänd-
ringen kommer att förändra kvaliteten på revisionen eller inte. Två av de tre tillfrågade respon-
denterna tror inte att kvaliteten på revisionen kommer att förbättras. Respondent A berättade att 
det finns flera olika regler för hur revisionen ska dokumenteras och en mängd kontrollåtgärder att 
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genomföra. Följs detta bör revisionen alltid hålla en hög kvalité. Sammantaget är det viktigt att 
den som utför redovisningen gör ett bra jobb, sen om det är den egna byrå som står för redovis-
ningen eller en fristående byrå har inte så stor betydelse.  
 
 

6.3 Kostnader  
Påverkas kombiuppdrags klienter kostnadsmässigt av lagändringen?  

 
I propositionen 2005/06:97 skriver regeringen att lagändringen inte kommer att påverka företa-
gens kostnader negativt oavsett om de väljer att anlita ytterligare en byrå eller om de sköter redo-
visningen själva på den egna ekonomiavdelningen.  
 
Författarna har genom intervjuerna bildat sig uppfattningen att kostnaderna definitivt kommer att 
öka för de företag som tidigare anlitade en byrå för kombiuppdrag. Även de tillfrågade respon-
denterna är av samma åsikt. Många av respondenternas kombiuppdrags klienter har efter skärp-
ningen av lagen utbildat intern personal på den egna ekonomiavdelningen för att på så sätt hante-
ra lagändringen och i många fall har de tagit hjälp av revisionsbyråer för att genomföra detta. Om 
lagändringen har inneburit några ökade kostnader för dessa företag har inte författarna funnit nå-
got svar på i undersökningen.  
 
Däremot framgår det tydligt att det har blivit en kostnadsökning för de företag som har valt eller 
inte haft möjligheten att lösa problemet på det sättet utan har anlitat en annan byrå för något av 
uppdragen. Byråerna sköter redovisningen på olika sätt och då en extern part tar över för att utfö-
ra revisionen måste denne ställa om frågor till klienten samt vänja sig vid ett nytt system att arbe-
ta på. De här faktorerna leder till att revisionen kommer att ta längre tid att utföra än vid kombi-
uppdrag då allt sker på samma byrå och revisorn känner till systemet att arbeta på. Tar revisionen 
längre tid kommer arvodet att bli högre trots att arvodet per timma är detsamma. Det kommer 
framför allt att bli dyrare de första åren innan byråerna har lärt sig varandras sätt att arbeta på.  
 
Författarna tror att kostnadsökningen som är en följd av att de tvingas anlita två skilda byråer 
skulle kunna leda till att många klienter istället väljer att starta egna ekonomiavdelningar. Givet-
vis är inte författarna av den uppfattningen att det är gratis för företagen att utbilda egna ekono-
miavdelningar men författarna ser detta som en engångskostnad och anser därför att det i längden 
blir billiggare på det här sättet. Om klienterna väljer att göra det här alternativet anser författarna 
att detta kan leda till minskade uppdrag för revisionsbyråerna då de förlorar redovisningsdelen. 
Att revisionsbyråerna förlorar klienter på grund av att de väljer att utbilda egna ekonomiavdel-
ningar tror författarna vara en följd av lagändringen om byråjäv. 

 

6.4 Huvudfråga 
 
Hur har de nya skärpta reglerna påverkat de stora revisionsbyråerna som tidigare erbjudit 
sina klienter kombiuppdrag?  
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På grund av lagändringen är kombiuppdrag inte längre tillåtna. Vad gäller oberoendet har förfat-
tarna kommit fram till att det faktiska oberoendet inte har stärkts. Främst för att det finns analys-
modellen som revisorn inför varje uppdrag måste pröva sitt oberoende mot men även redovis-
ningsstandarder och etiska regler att följa. Däremot har det synbara oberoendet påverkats, all-
mänheten och intressenterna upplever revisionen som mer tillförlitlig.  
 
Författarna har även kommit fram till att kvalitén på revisionen inte kommer att förbättras efter 
lagändringen eftersom det är samma regler som gäller för att utföra revisionen oavsett om det är 
en kollega från byrån eller en utomstående.  
 
Vidare anser författarna att det blir en kostnadsökning för klienterna efter den förnyade lagen då 
de måste anlita två olika byråer och detta gör att revisionsarbetet blir tidskrävande och dyrare för 
företagen.  
 
Slutligen kan författarna dra slutsatsen att lagändringen inte har haft någon större påverkan på 
revisionsbyråerna.  
 
 

6.5 Förslag till vidare forskning 
 
Under en av de utförda intervjuerna framkom det att revisionsplikten kommer att avskaffas 1 
januari, 2009 för vissa av de bolag som uppfyller 50/25/50-regeln. Författarna finner det intres-
sant att studera hur de företag som väljer att inte behålla revisionsplikten kommer att kunna ga-
rantera att den ekonomiska informationen ger en rättvisande bild över företagets ställning. Efter-
som företaget inte kommer att ha en oberoende revisor som granskar informationen. En annan 
intressant synvinkel är att studera ur företagsperspektiv hur lagändringen gällande byråjäv har 
påverkat de berörda företagen. 
 
Ett vanligt problem för uppsatsarbeten med inriktning på redovisning är svårigheten att välja en 
lämplig teori. Som diskuterats i metodkapitlet gällde denna svårighet även föreliggande arbete. 
Författarna gjorde tidigt ett val att använda agentteori, vilket under analysfasen visade sig vara en 
mindre fruktbar teori mot bakgrund av frågeställningen. Istället hade det kunna vara intressant att 
använda en teori som förklarar hur förändringar äger rum, och som även förklarar hur förändring-
ar kan komma att hindras eller försenas.  
 
Det kunde också vara spännande att studera revisionsbyråerna mot bakgrund av en etikdiskus-
sion. Hur troligt är det exempelvis att en revisor kommer att säga att han/hon anser att en ny lag 
innebär att kvaliteten på byråns arbete kommer att öka markant? Detta skulle indirekt innebära att 
han/hon erkänner att kvaliteten hittills har varit svag. En annan intressant vinkling på problemet 
skulle också kunna vara att analysera revisorsrollen, hur den ser ut idag och hur den eventuellt 
kan komma att förändras genom lagändringen." 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 
 
1. Hur många klienter har byrån som berörs av 50/25/50 regel? 

 
2. Hur många av dem anlitade byrån för kombiuppdraget? 

 
3. Vilket uppdrag har ni behållit redovisnings- eller revisionsuppdraget? Varför? 

 
4. Är det mer tidskrävande/svårare att revidera ett företag om klienten anlitar en annan byrå för 

redovisningsuppdraget? 
 
5.  Blir man mer uppmärksam och noggrann då det inte är en kollega som skött den löpande re-

dovisningen? 
 
6. Är kvalité på kombiuppdraget högre än för enskilda uppdrag? 

 
7. Har/kommer lagändringen att försämra eller förbättra kvalitén på revision? 

 
8. Vad anser ni här på byrån om lagändringen? Bra/Dåligt? 

 
9. Tror du att företagets intressenter upplever revisionen som mer tillförlitlig om företaget sköter 

sin redovisning på annat sätt än genom att anlita den valde revisionsbyrå? 
 
10. Hur har byråns klienter hanterat lagändringen, anlitat en annan byrå för vissa uppdrag, bildat 

egen ekonomiavdelning eller utbildat den befintliga? 
 
11. Har kostnaderna ökat för klientföretaget sedan införande av lagändringen? 

 
12. Anser ni att skräpning av lagen har/kommer att stärka revisorns oberoende? 

 
13. Tycker du att det är svårt att pröva oberoendet inför varje uppdrag och behålla det genom 

hela uppdraget? 
 
 
 
 
 


