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Sammanfattning 
Uppsatsens syfte grundar sig i problematiken kring revisorers möjlighet att erbjuda redovis-

ningstjänster utan att förtroendet för revisonsprofessionens oberoende skadas. Lagen kring 

den möjligheten förändrades 2007 och under 2014 aktualiserades frågan igen genom önske-

mål om ändringar från branschen. Dessa händelser formulerade syftet så här: ”Syftet med 

denna uppsats är att beskriva och förklara samhällets synsätt på revisionsprofessionen och hur 

den har förändrats över tidsperioden 2001 till 2014”. För att besvara syftet samlades informat-

ion in från remissinstanserna inför 2007 års lagförändring och 2014 års remissrunda. Dessa 

remisser kodades och bearbetades genom kvalitativ metod och via ledord från teorin. I resul-

tatet presenteras tre olika gruppers åsikter, branschens, myndigheternas och samhällsaktörer-

nas. Det går att konstatera att revisorer har intressenter inom alla de tre samhällsgrupperna 

och alla anser att oberoendet är en viktig del, och att denna uppfattning inte har förändrats 

nämnvärt över den undersökta perioden. Delar av grupperna antyder att oberoendet är den 

viktigaste faktorn att stärka i revisionen, medan andra delar anser att totalt oberoende hindrar 

till högkvalitativa redovisningar. Av denna anledning är viktigt att finna en balans mellan 

oberoende och kvalité. 

 

Abstract 
The purpose of this study is based on the problem of the auditors being able to provide 

accounting services without damaging stakeholders confidence in the independence of the 

profession. The law regarding that ability was changed in 2007 and in 2014 the discussion 

continued. These events formed the purpse as following: "The purpose of this study is to 

describe and explain the different social stakeholders view on the audit profession and how it 

has changed during the time period 2001 to 2014". In order to answer the purpose of this 

study, information was gathered from the consultation bodies for the 2007 law change and the 

2014 consultation round. These referrals was encoded and processed through qualitative 

method and theory based key words. The result presents three different groups opinions, these 

groups are industry, government, and community stakeholders. It’s possible to state that the 

auditors have stakeholders in all three groups and all of them believe that independence is 

important and their view of the topic is still the same between the periods. Parts of the groups 

implies that independence is the main factor to strengthen the audit, while others share the 

view that the total independence prevents high-quality reports. For this reason it’s important 

to find a balance between independence and quality. 
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Förteckningslista 
ABL Aktiebolagslagen [SFS 2005:551] 

BFL Bokföringslagen [SFS 1999:1078] 

FAR Föreningen auktoriserade revisorer, branschorganisationen för redovisnings-

konsulter, revisorer och rådgivare 

Prop. Proposition 

REKO Svensk standard för redovisningstjänster 

RL Revisorslagen [SFS 2001: 883] 

SFS Svensk författningssamling 

SRS Svenska revisorssamfunden 

SOU Statens Offentliga Utredningar
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1 Inledning 
Ekonomiska rapporter produceras av bolagen för att beskriva sin verksamhet i ekonomiska 

termer. Rapporternas syfte är att mätta det informationsbehov som bolagets omgivning behö-

ver för att kunna beräkna risker, avkastning och i övrigt kunna göra ekonomiska bedömningar 

av bolaget. Osäkerheten för investerarna och andra intressenter kan således helt innebära att 

marknadens funktion lamslås. För att lösa problemet kring informationsbehovet har det dels 

diskuteras om avtalslösning mellan investeraren och bolaget, vilket ger investeraren full till-

gång till bolagets interna information. En annan lösning är genom lagstiftning som anger i 

vilken omfattning som intern finansiell information ska göras tillgänglig. En tredje lösning är 

att genom finansanalytiker skapa information som kan uppdaga företagsledningens över-

lägsna information (Svanström, 2008). 

 

Revisionsbyråernas möjlighet att erbjuda andra konsulttjänster än revision är ständigt en av-

vägning mellan de motstridiga intressena av dels kostnadseffektivitet och smidighet och dels 

revisorns självständighet, objektivitet och integritet. Carrington (2010) beskriver att gräns-

dragningen för vad som har accepterats har varit olika över tid och är sammankopplad med 

vad det omgivande samhället tillåter. Gränsdragningen innebär således att uppfattningen att 

revision som oberoende och opartisk kan upprätthållas samtidigt som andra konsulttjänster 

har kunnat utvecklas, vilket bidrar till en större andel av revisionsbyråernas vinster 

(Carrington, 2010). En definition på en revisors oberoende enligt Chung och Kallapur (2003) 

är sannolikheten för revisorn att rapportera ett upptäckt brott. Under våren 2014 väckte 

branschorganisationen FAR frågan om i vilken omfattning, revisionsbyråerna ska ha möjlig-

het att bistå mindre och medelstora företag med grundbokföringen och samtidigt genomföra 

en oberoende revision (FAR, 2014). 

 

I Balans 7/2014 skriver FAR:s generalsekreterare Brännström att motiven till förändringen är 

att skapa möjlighet till kombiuppdrag vilket leder till en enklare hantering för de mindre bola-

gen och därmed blir mer kostnadseffektivt och stärker kvalitén i redovisning- samt revisions-

arbetet. Revisionskvalité enligt Svanström (2008) består av kompetens och oberoende. Om 

förhållandet mellan revisor och kund skadar revisorns oberoende leder det till en försämrad 

revisionskvalité. Med kombiuppdrag förstås möjligheten för revisionsbyrån att erbjuda dels 

revisionstjänst och dels redovisningstjänster vilket har koppling till den efterföljande revison-
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en (Svanström, 2008). Carrington (2010) konstaterar att revisionsbyråerna med de fyra stora 

internationella byråerna (PWC, EY, Deloitte och KPMG) i spetsen, aktivt verkar för att av-

skaffa oberoende- och jävsreglerna i aktiebolagslagen för att möjliggöra fler konsulttjänster 

och därmed kombiuppdrag, varav delen med konsulttjänster inbringar större intäkter för byrå-

erna än revisionen (Causholli, Chambers, & Payne, 2014). 

 

Revisorns oberoende är en grundläggande förutsättning för revisionen som institution och 

frågan om oberoendet har ständigt diskuterats i nära samband med konsulttjänster och revi-

sorns integritet (Carrington, 2010; Mautz & Saraf, 1961). Carrington (2010) beskriver att det i 

revisionsuppdraget finns en skyldighet för revisionen att påtala allvarliga brister och en 

möjlighet att påtala mindre brister för att förbättra den ekonomiska rapporteringen. Carrington 

skriver att det inte finns några tydliga gränser mellan allvarliga och mindre brister, vilket 

skapar en gråzon. Det som får ingå som revisionsrådgivning är sådana förbättringsåtgärder 

som uppkommit med anledning av den genomförda revisionen. 

 

Debatten om oberoendet drog igång igen 1989 med en artikel i tidningen Balans när Tidström 

påvisade om revisorernas rådgivning om skatte- och redovisningsfrågor till sina kunder (Age-

vall & Jonnergård, 2013). Vad är då gränsen för vad en revisor får göra för att inte äventyra 

oberoendet? Den gränsen anser Agevall och Jonnergård (2013) bero på vilken kompetens som 

revisorn besitter och att problem med oberoende blir kraftigare när en revisor ska utföra ett 

ärende som är bortom revisorns kompetens. Dock argumenteras att revisorer inte kan vara helt 

oberoende, för att revisorn kommer att vara mer eller mindre beroende av uppdragsgivaren. I 

den situationen måste revisorn ha kvar sin integritet trots att ett beroende på någon nivå finns 

(Agevall & Jonnergård, 2013). Därför menar de att kravet på en oberoende revisor borde för-

svinna och istället ersätta det med kvaliteter som objektiv, integritet och självständighet. 

1.1 Bakgrund 
Kombiuppdrag var fram till 2007 tillåtet då riksdagen skärpte reglerna och införde byråjäv 

vilket innebär att en revisionsbyrå inte längre kunde bistå det reviderande bolaget i den lö-

pande bokföringen. Anledningen till skärpningen var att stärka revisionens oberoende genom 

att minimera möjligheten till självgranskning (Prop. 2005/06:97 s. 28). Med byråjäv förstås 

jävsregeln i 9 kap. 17 § fjärde stycket Aktiebolagslagen, ABL, [SFS 2005:551] vilket innebär 

att en revisor anses jävig om någon inom byrån har utfört redovisningstjänster i det reviderade 

bolaget och jäv är när förtroendet för en auktoritet kan ifrågasättas grundat på personlig vin-
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ning, släktskap eller i övrigt har ett intresse i frågan. Den rättsliga regleringen kring byråjäv 

och kombiuppdrag återfinns idag dels i 9 kap. 17 § ABL och dels 20-21 §§ revisorslagen, RL 

[SFS 2000:883]. En jävsituation enligt ABL innebär att revisorn omedelbart förlorar sin behö-

righet att genomföra revisonen på det aktuella bolaget. Om det istället aktualiseras jäv enligt 

revisorslagens regler innebär det att revisorn ska göra en bedömning i vilken omfattning och 

grad som jävet föreligger. Revisorn kan då välja att avstå eller att argumentera för vilka åtgär-

der som stärker oberoendet och därigenom genomföra revisionen. Denna bedömning görs via 

analysmodellen som ger möjlighet för revisorerna att kunna rannsaka sig själv för att ta reda 

på underliggande hot mot oberoendet (Agevall & Jonnergård, 2013). Oberoendefrågor som 

tas upp i analysmodellen gäller egenintresse, självgranskning, partställningshot, vänskapshot, 

skrämselhot och liknande hot som kan påverka revisorns oberoende och objektivitet. Om nå-

gon av punkterna finns i relationen revisor till kund kan oberoendet vara äventyrat. 

 

Revisionen har utvecklats ur två olika redovisningstraditioner nämligen den kontinentala och 

den anglosaxiska traditionen. Den kontinentala traditionen har sin utbredning i de kontinental 

europiska länderna vilket bygger på stiftade lagar om hur de ekonomiska rapporterna ska dis-

poneras samt grundläggande olika värderingsprinciper. Den anglosaxiska traditionen har pri-

märt utvecklats i Storbritannien och USA som istället har sin grund i marknadens behov av 

information vilket kommer till uttryck genom begreppet rättvisande bild vilket lättare hanterar 

värderingsfrågorna på en detaljnivå per se. I den anglosaxiska traditionen har professionen 

varit drivande i utvecklingen av de standarder som den oberoende revisionen ska grundas på. 

Enligt Smith (2006) är den svenska regleringen en hybrid mellan de olika traditionerna ef-

tersom vi både har rättsliga detaljregler genom byråjävet i ABL och bedömningen enligt 21 § 

RL för vilket FAR har utgivit rekommendationer. 

 

Revisionens funktion som försäkrande eller bestyrkande av bolagets ekonomiska rapporter är 

avgörande för samhälle. Det eftersom revisionen ger verifierbarhet och trovärdighet åt inne-

hållet i rapporterna och därigenom minskar risktagandet (Carrington, 2010). Därav har frågan 

om revisionens oberoende en koppling till samhällets och varje individs enskilda uppfattning 

om i vilken omfattning som revisionen är objektiv, opartisk och att banden mellan revisorn 

och klienten. Det får således inte finnas ett sådant synligt beroende mellan revisionen och 

klienten att det rubbar oberoendet (Mautz & Saraf, 1961). Det kan med dagens ordning om 

utnämnande av ansvarig revisor där bolagen själv får välja revisor, kommer det således alltid 
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finns ett ekonomiskt band mellan byrån och klienten vilket innebär att ett totalt oberoende inte 

är möjligt i praktiken (Page & Spira, 2005). 

1.2 Problem 

1.2.1 Problemdiskussion 
Upprätthållandet av revisonens rykte ligger dels på den enskilda revisorn att genomföra en 

god revision och dels ligger på professionen i sin helhet att undvika situationer som minskar 

förtroende för professionen, enligt Mautz och Saraf (1961). Inför en utvidgning av 

revisionsbyråernas kärnverksamhet är det nödvändigt med acceptans från allmänheten och att 

lagstiftaren stödjer förändringen (Mautz & Saraf, 1961). Öhman och Wallerstedt (2012) 

skriver att branschorganisationerna såsom FAR genom utgivandet av rekomendationer om 

god revisionssed, kommit att bli ett normativt och rättsbilande organ och att lagstifaren har 

accepterat denna utvecklingen. Vilket visar på att Sverige är inriktat mot ett anglosaxiskt 

synsätt. 

 

Forskningen kring konsulttjänsterna har tidigare varit inriktad mot att studera hur kombiupp-

draget påverkar aktieägarna och andra intressenter. Forskningen har på senare tid istället fo-

kuserat på hur oberoendet kan upprätthållas mellan byrån och klienten (Causholli et al., 2014; 

Chung & Kallapur, 2003). Svanström (2008) skriver att det kan uppkomma två olika typer av 

beroende för revisorn som även är ansvarig för bolagets revision, nämligen det ekonomiska 

bandet och det sociala bandet. Dessa två olika band finns redan vid anhängiggörandet av upp-

draget, men att riskerna torde öka vid utförandet av konsulttjänster (Svanström, 2008). 

1.2.2 Tidigare Forskning 
Det ekonomiska bandet mellan revisorn och klienten har varit föremål för forskning. 

DeAngelo (1981) anser att genom användandet av underprissättning i början av ett revisionså-

tagande, för att mot slutet av åtagandet ekonomiskt kompensera genom en högre prissättning 

påverkar oberoendet. Annan forskning gör gällande att en högre grad av ekonomisk bunden-

het medför att revision kommer låta sig påverkas av påtryckningar från bolaget (Causholli et 

al., 2014). Chung och Kallapur (2003) menar att revisorns incitament att kompromissa med 

oberoendet minskar vid stark bolagsstyrning och revisorns kompetens. Causholli, Chambers 

och Payne (2014) påstår att oberoendet påverkas när revisorn erbjuder tilläggstjänster utöver 

den huvudsakliga revisionen. Det skulle kunna påverka oberoendet negativt eftersom inkom-

ster från tilläggstjänster ger ett starkare ekonomiskt band mellan revisorn och klienten.  
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Agevall och Jonnergård (2013) antyder att det skiljer i prissättning mellan revisionsuppdrag 

och tilläggstjänster vilket även Chung och Kallapur (2003) antyder och att icke revisionstjäns-

ter genererar mer vinst än vad revisorstjänster gör. Vilket kan förklara viljan hos revisorerna 

att erbjuda tilläggstjänster även fast det kan påverka oberoendet. Men Causholli, Chamber och 

Payne (2014) hävdar att majoriteten av den tidigare forskningen inte finner något samband 

mellan tilläggstjänster och revisorns oberoende. Vilket kan bero på att marknaden värderar 

revisorer högt, den enskilde revisorn har därmed ett incitament att bibehålla ett gott rykte och 

göra ett så korrekt arbete som möjligt, men om det skulle ske ett revisionsmisslyckande leder 

till ekonomisk förlust samt ett försämrat rykte (Chung & Kallapur, 2003; DeAngelo, 1981). 

Det kan till och med vara positivt för revisorer att ha tilläggstjänster då det kan ge revisorn 

mer information om bolaget, vilket både Svanström (2008) och Causholli, Chamber och 

Payne (2014) menar ger bättre förutsättningar för revisorn att göra en korrekt bedömning i de 

finansiella rapporterna. En fördel som Svanström (2008) nämner angående tilläggstjänster är 

att mindre företag utvecklar en ökad kompetens vid utbyten med revisionsbyråer och kan leda 

till att företaget upprättar bättre framtida redovisningshandlingar. Svanström (2008) påstår 

även att revisorprofessionens inställning är att tilläggstjänster bidrar till en bättre redovis-

ningskvalité. 

 

Av ovanstående källor framgår det att tidigare forskning har varit mer inriktad på enstaka fak-

torer eller hur olika faktorer påverkar professionen (Arya & Glover, 2014; Causholli et al., 

2014; Chung & Kallapur, 2003). Forskningen har även varit inriktad på individnivå eller på 

branschnivå. De tidigare studier som studenter genomfört av revisionens oberoende i förhål-

lande till kombiuppdrag/byråjäv tenderar att vara undersökande på individnivån genom valet 

att intervjua enskilda revisorer om deras syn på olika aspekter på faktorn (se t.ex. Brolin & 

Kvist, 2011; Bäckström & Rimland, 2013). Dels kom Cooper och Robson (2006) fram i sin 

undersökning att i de ett hundratals intervjuer i olika länder och i olika stora revisionsfirmor 

aldrig hört en revisor nämna samhällsintresset. Av litteraturgenomgången framkommer att få 

undersökningar har undersökt reglerna om byråjäv och kombiuppdrag på en samhällsnivå. 

Det med innebörden hur revisionen påverkar samhället och hur samhället ser på de utveckl-

ingslinjerna som professionen bedriver. 

1.2.3 Problemformulering 
FAR har under våren 2014 gjort en framställan till lagstiftaren om att göra förändringar i da-

gens regelverk, som vid en första anblick minskar den tydliga distinktionen mellan revision 



 - 6 - 

och redovisning i de små- och medelstora bolagen (FAR, 2014). FAR föreslår att en revis-

ionsbyrå ska ges möjligheten att bistå bolaget i den löpande bokföringen i en omfattning som 

inte innebär tagandet av förvaltningsbeslut. Det förslaget innebär således att de föreslagna 

reglerna skulle löpande konteringar och andra mer rutinmässiga administrativa inslag kunna 

accepteras (FAR, 2014). FAR motiverar de nu föreslagna reglerna med att byråjävet idag un-

danröjer möjligheten till kombiuppdrag och därmed effektivitet samt skapar större kostnader 

för de enskilda bolagen. För näringslivet i stort blir informationsflödet bättre om alla har pro-

fessionellt biträde med både redovisningen och revisionen. De mindre och medelstora bolagen 

kan komma att välja endera redovisning eller revision och en sådan utveckling skulle enligt 

FAR (2014) leda till att det omgivandet samhället såsom kreditinstitut, leverantörer m.fl. får 

sämre beslutsunderlag.  

 

Den rättsliga regleringen av revision har under en längre tid förskjutits från de 

parlamentariska lagstiftarna till branschföreningar inom revision som utvecklan olika 

standarder och råd (Öhman & Wallerstedt, 2012). Revisionsbyråerna väljer ofta att beskriva 

sig själva som samhällsaktörer vilket ska värna det omgivande samhället och därmed vara en 

garant. De nu föreslagna ändringarna ger vid en första anblick att oberoende komprimeras 

eftersom det skapas ytterligare ekonomiska band mellan byrån och klienten (Carrington, 

2010). Eftersom det är branschen som driver utveckligen framåt kan det vara värt att lyfta 

blicken och fundera på hur det påverkar den övergripande samhällsnivån. Frågan angående 

revisionernas funktion som bestyrkande av ekonomisk inforamtion vilket ger informaitonen 

legitimitet bygger på att det omgivande samhället har en tilltro till revision som institut. Hur 

ser samhällets intressenter på de föreslagna ändringarna och hur påverkar det samhällets 

övergripande funktioner att fungera effektivt såsom att skatteintäkterna säkras. 

 

-‐ Hur har attityden i samhället förändrats sedan senaste lagförändringarna 2007 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara samhällets synsätt på revisionsprofess-

ionen och hur den har förändrats över tidsperioden 2001 till 2014.
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2 Samhällsfunktion 

2.1 Profession 
Brante (2009) anser att professioner grundas i yrken vilket baserar sin yrkesutövning på en 

vetenskaplig grund och utifrån ett samhällsvetenskapligt synsätt utgör således professionsyr-

ken en viktig och central del i samhällsutvecklingen. Professionsteorin har uppkommit för att 

kunna förklara och förstå sambanden mellan högre akademisk utbildning och arbetsmark-

naden. Särskilt har forskningen inriktats på de akademiska professionernas strävan att mono-

polisera den egna jurisdiktionen (Hellberg, 1978). Av den tidigare forskning som bedrivits har 

forskarna inte kunnat enas kring en gemensam definition utan istället konstaterat att någon 

enhetlig definition inte finns (Abbott, 1991; Brante, 2009). 

 

Istället har forskningen identifierat flertalet faktorer som ingår i professionsbegreppet. Egen-

skaperna vilket har konkretiserats ur forskningen är att professionen har en kompetens, sam-

hällets godkännande, egen kultur, auktoritet, etiska regler, högre utbildning, förtroende, auto-

nomi och att det finns disciplinära åtgärdsplaner (Abbott, 1991; Brante, 2009; Evetts, 2013; 

Öhman & Wallerstedt, 2012). Utifrån dessa aspekter anser Brante (2009) att funktionen av 

profession blir: ”Professionella yrken är i något avseende organiserade, relativt autonoma 

bärare och förmedlare av samhälliga sanktionerade, abstrakta kunskapssystem som ger dem 

förmågan att utföra handlingar som uppfattas som svåra, skicklighet och värdefulla för all-

mänheten.” (Brante, 2009). Artsberg (2005) menar att graden av professionalitet går att vari-

era, beroende på vilken grad som faktorerna appliceras. Utav de faktorerna har det utkristalli-

serats tre perspektiv vilka belyser de viktiga faktorerna i professionsteorin vilket utgår från 

Brante (2009) och kompletteras med andra forskares resonemang, (Abbott, 1991; Artsberg, 

2005; Evetts, 2013; Hellberg, 1991). 

2.1.1 Samhällsperspektivet 
Professionsyrkena har en integrativ funktion i samhället och utgör samhällets spjutspets. 

Brante (2009) förklarar att informationsproblematiken och den osäkerhet som förs med är 

kopplat till samhällets utökade behov för experter. Pentland (2000) menar att ökningen av 

revisionstjänster främst beror på en ökad vilja av ansvarsutkrävande från exempelvis aktieä-

gare. Han utvecklar resonemanget med att revision kan förekomma i alla situationer där an-

svarsskyldighet är nödvändigt. Pentland (2000) menar att ökningen av revisionstjänster kan 
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leda till förändringar i samhället eftersom en aktivitet som ska granskas måste göras möjlig att 

granska, innan en revisor kan vara effektiv. Det innebär att ökningen av revision kan leda till 

två olika effekter. Dels kolonisation som innebär att en organisation internaliserar värdering-

arna från revisionsprocessen, vilket innebär att revisionstänket sprider sig inom organisation-

en. En annan möjlig effekt är en slags frånkoppling från revision, vilket innebär att revisions-

processen inom organisationen friställs från vad organisationen egentligen gör. Revisorer vid 

frikoppling är inte effektiva. De professionellas status är enligt Brante (2009) starkt associe-

rad med det omgivande samhällets uppfattning av dem. Uppfattningen bygger på i vilken ut-

sträckning som professionen hanterar osäkerheterna (Brante, 2009). Samhället befinner sig i 

kunskapssamhället vilket även beskrivs som ett risksamhälle (Brante, 2009; Evetts, 2013). 

 

Risksamhället återspeglar osäkerheten i samhället genom vårt moderna sätt att leva, genom 

den uppsjö av krav och förväntningar vilket är kopplat till individerna. Kraven är spridda i 

hela samhället, allt från personlig ekonomi till hälsa och våra relationer. En lösning kring osä-

kerhetsdilemmat är att anlita professioner, som har expertkunskap på området, vilket leder till 

mer trygghet för den enskilde. Revisionsprofessionen uppfattar att de har en betydelse i ett 

större samhälleligt sammanhang, samt att de uppfattas som samhällsrepresentanter och ska 

stärka sin koppling till att tjäna allmänna samhällsintresset, men också att neutralisera risken 

att det finns intressekonflikter inom revisionen (Artsberg, 2005). Pentland (2000) beskriver att 

revisionsinstitutet har vuxit i en explosionsartad omfattning kopplat till institutets roll som 

granskare. Det har en koppling till samhällsförändring där samhällstilltron har svängt till att 

enskilda och staten inte litar på något och att kvalitetsgranskning genom revision är avgö-

rande. Revisionsregler och praxis påverkar hur resurser produceras och fördelas i en ekonomi 

samt vad som är värdefullt och rationellt i samhället (Cooper och Robson, 2006). 

 

Av den anledningen har forskningen intresserat sig för vilken roll revisorer själva har för vilka 

regler och praxis som finns. Enligt Cooper och Robson (2006) påverkas utvecklingen av pro-

fessionen, som består av regler och praxis, genom revisorns egen syn på sin yrkesroll och 

samhällsfunktion. Vilka förpliktelser revisorn anser sig ha skiljer sig åt beroende på vart revi-

sorn jobbar, oavsett om de arbetar på stora firmor, i industrier, i mindre firmor eller i offentlig 

sektor. Enligt Cooper och Robson (2006) har staten haft en långvarig inblandning över ut-

vecklandet av revisionsregler, praxis och vad som utgör en profession. Staten såg revisions-

standarder som en viktig del i industriella och finansiella policys. Även spelar stora revisions-
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firmor (The Big Four) in när det gäller utveckling av revisionsstandarder, regler och praxis 

(Cooper & Robson, 2006). Vilket leder in i nästa perspektiv, etiken. 

2.1.2 Etikperspektivet 
Som Cooper och Robson (2006) nämnde om de stora firmornas påverkan på praxis och etik, 

så förytligas det med att firmorna tolkar nya regler och förhållningssätt och utefter det skapar 

praxis om hur det ska tillämpas till den dagliga verksamheten, samtidigt som när de skapar 

förhållningssätt för att hantera större problem kan det påverka vid nya lagstiftningar (Cooper 

& Robson, 2006). Artsberg (2005) anger att revisorer har tagit ett initiativ att utveckla god 

redovisningssed och därigenom tagit initiativ i normeringsprocessen för professionen. Även 

hur professionsidentiteten formas och förändras, tenderar att kretsa till hur de som arbetar i de 

stora firmorna ser på sin yrkesidentitet (Cooper & Robson, 2006). Etikregler är en viktig del 

för att erhålla ett förtroende för professionen och en central fråga angående revisorns obero-

ende är vart gränsen går innan förtroendet skadas och ändå kunna anses tjäna samhället 

(Mautz & Saraf, 1961). 

 

Dessa regler och kontrollpunkter upprättas via strategier som yrkeskåren, professionen och 

organisationen gör genom ett samarbete och kan då även kontrollera och bevaka professionel-

las inträde i professionen (Hellberg, 1991). Brante (2009) beskriver att professionen och sam-

arbetet ger individerna en samhörighet genom en yrkesidentitet vilket genomsyras av gemen-

samma värderingar för professionen. Inre kontroll syftar att tjäna som garant mot att de 

normativa reglerna efterlevs och att egenkontrollprogram införs i syfte att säkerställa att re-

kryteringen av nya professioner har en grundnivå vilket accepteras inom professionen. Sär-

skilda faktorer i egenkontrollprogrammen är utbildning, träning och kvalificering (Brante, 

2009). Utvecklingen av professionen skiftar över tid och ett eget initiativ kan innebära nya 

diskussioner och professioner, trots att professioner oftast tillskapas ur samhällets institutioner 

genom stat, landsting eller kommun och därigenom ingår i en större byråkrati. 

 

Etikreglernas centrala punkt är oberoendet, speciellt om korrelationen mellan revisonbyråer-

nas konsultverksamhet utöver revisionstjänsterna påverkar oberoendet. Det är en återkom-

mande fråga i vilken omfattning som skulle kunna vara acceptabel utan att äventyra oberoen-

det (Mautz & Saraf, 1961). Oberoende kan delas in i två kategorier, faktiskt och synbart 

oberoende. Faktiskt oberoende definieras som ”det tillstånd som tillåter att en slutsats kan 

avges utan påverkan av faktorer som skulle kunna ha ett inflytande över professionellt om-
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döme, vilket innebär att en person kan uppträda med integritet, vara objektiv och förhålla sig 

professionellt skeptisk” (Svanström, 2008, s. 73). Medan synbart oberoende definieras med  

 
Undvikande av fakta och omständigheter som är så betydelsefulla att en omdömesgill och informe-

rad tredje man, som beaktar alla särskilda fakta och omständigheter, sannolikt skulle dra slutsatsen 

att integriteten, objektiviteten eller professionell skepsis hos ett revisions- eller redovisningsföre-

tag, eller en medlem i revisionsteamet, har äventyrats. (Svanström, 2008, s. 73). 

 

Integritet har också ett nära samband med oberoendet och bygger på en balans mellan den 

sociala interaktionen och relationen klient till revisor. Därutöver kommer kravet som åläggs 

revisorn genom lagar och andra normerande regler (Artsberg, 2005). 

2.1.3 Kunskapsperspektivet 
Brante (2009) förklarar att professioner är yrken som baserar sin verksamhet på vetenskaplig 

forskning och att professioner fylls på med teoretisk kunskap genom det starka sambandet 

med universitetsstudenterna. Professioners auktoritet byggs på vetenskaplig kunskap, det är 

den kunskap som är specifik för professionen som medför höga belöningar och status (Brante, 

2009). Relationen mellan profession och vetenskap som Brante (2009) nämner är forskningen 

och hur den kunskapen appliceras praktiskt i verkligenheten. Evetts (2013) påpekar att utbild-

ningen inte bör skilja på yrkesgrupper men istället betrakta professionens sociala former och 

gemensamma egenskaper, därmed inte bara enligt akademisk examen. Brantes (2009) återfin-

ner kunskapssystem dels som abstrakta och dels att professionen ska förmedla kunskapssy-

stem i sin yrkesutövning. Pentland (2000) menar att det är viktigt för en profession att ha kon-

troll över väsentlig kunskap, men antyder att fokus traditionellt hamnar på innehåll vilket gör 

att processen hamnar i bakgrunden. Revisorer kommer in i professioner på ett annorlunda sätt 

än övriga professioner då revisorers kontroll främst fokuserar på processer. Revisorer kan 

därmed anses som en neutral part vid konflikter mellan andra parter. 

 

Brante (2009) menar att professionerna således utmärks av att de har ett unikt kunnande och 

förmågan att utifrån tidigare kunskap addera in nya problem och lösningar i kunskapsbasen. 

Professionen har i förhållande till det akademiska kunskapsområdet dels att beakta ny abstrakt 

kunskap och i motsats till akademin även skapa en abstraktionsnivå vilket är relevant och 

praktisk användbar för varje aktuell situation för att uppnå största effektivitet. I detta stadium 

ges den yrkesutövande möjligheten att utvidga kompetensområdet och därmed infoga nya 

likväl äldre problem på ett förtroendeskapande sätt. Brante ger exemplet på forskaren inom 
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medicin vilket med tidigare och senaste forskningen kan skapa nya botemedel och därigenom 

skapa praktisk tillämpning och därigenom skapa en ensamrätt på lösningar inom det aktuella 

problemområdet (Brante 2009). Med den här ensamrätten anser Brante (2009) att autonomi 

centralt i professionen, det karakteriseras av den enskilde professionsutövarens utrymme att 

självständigt besluta i olika frågor vilket renderar i olika beslutsföljder. 

 

I autonomin finns det tre olika faktorer och kopplat till vilken faktor erhålls olika autonomi-

grunder enligt Brante (2009). Den första utgår från professionens verksamhets förutsättningar 

i ekonomiskt och politiskt hänseende. Andra faktorn berör hur professionens verksamhet är 

organiserat. Professionens villkor och styrningsformer är grundläggande för vilken grad av 

autonomi vilket kan utverkas i förhållande till externa aktörer såsom intressenter och maktha-

vare, vilket är tredje faktorn. Den tredje faktorn, som också beskrivs som inre autonomi, tar 

sikte på innehållet i den professionella praktiken. Hellberg (1991) har uppfattningen att auto-

nomins kärna består av diskretion. Diskretion bygger på egenmakten och uttrycks genom be-

slutsförmågan i vissa situationer vilket beslutet grundas ur professionens kunskapsbas. Det 

innebär således att professionernas arbetsuppgifter inte går att automatisera. Därmed har 

gruppen i dagens arbetsliv inga sådana uppgifter utan endast för vilket expertkunskapen kan 

användas och primärt självständigt utan någon möjlighet till kontroll än den egna förmågan 

att bedöma. 

 

Brante (2009) påstår att diskretion, osjälviskhet och yrkesstolthet är byggstenarna av förtro-

ende för professionen. Förtroende är starkt förknippat med allmänhetens föreställning och 

verksamhetens betydelse vilket grundas i en yrkesintegritet. Det innebär att endast profession-

ella inom professionen anses ha kompetens och således vara kompetenta att bedöma en en-

skilds utövares kompetens. Vilket innebär att förtroendet är att anse som en viktig del för yr-

keskåren och kopplingen till professionen (Brante, 2009). Det innebär således även att 

professionen vid enskilda skandaler helt sonika benhårt försvarar den enskilda eller utesluter 

individen från professionen (Brante, 2009; Mautz & Saraf, 1961). Brante (2009) anser att pro-

fessionen är bärare av kunskapssystem och syftet är att vidare förmedla kunskapssystemet. 

 

Vilket innebär att det inte är individberoende och således kan en medlem av professionen by-

tas utav en annan professionsmedlem. Det medför även att arbetsledning och specialisering av 

professionen baseras på utbytbarhet och sammanhållning. Brante menar att professionella bör 

ses som förmedlare av abstrakta kunskapssystem till de primära avnämarna och i det övriga 



 - 12 - 

omgivande samhället och att förtroendet är avgörande för professionen eftersom det samman-

binder professionen med sina avnämare. 

 

Abbott (1988) beskriver professioner som specifikt, oberoende socialt system. I förändringar i 

vissa delar i en profession blir andra delar påverkade, vilket tyder på ett ömsesidigt beroende 

av varandra. Inom systemet av profession förekommer det konkurrens om vilka områden ens 

profession och andra professioner får verka och när vissa områden bör vara monopoliserade. 

Brante (2009) fortsätter med att diskutera konkurrensen och påstår att revison och redovisning 

är ett sådant exempel. I Cooper och Robsons (2006) undersökning utgick de från att utveckl-

ingen av professionen sker via konkurrens och att det finns yrkesgrupper av specialiserade 

individer som vill ta kontroll över marknaden. Konkurrensen kan gälla exempelvis utbild-

ningskrav, rätten att kontrollera marknader och social status. De stora redovisningsbyråerna 

har inkorporerat många olika yrkesgrupper i sin organisation, men det innebär inte att konkur-

rensen mellan yrkesgrupper försvinner. Det kan utkristallisera sig genom exempelvis konflik-

ter mellan revisorer och jurister om vem som har bäst kompetens gällande vissa skattefrågor 

(Cooper & Robson, 2006). 

2.2 Analysmodell 
Med hjälp av de tre perspektiven som presenterades ovan har en analysmodell skapats, inte att 

förväxla med den analysmodellen som har nämnts tidigare som handlar om revisorns verktyg 

att upptäcka hot mot oberoendet. De tre perspektiven presenteras som grunden och pelare till 

revisionsprofessionen. 

 

 
Figur 1, Revisionsprofessionens pelare 
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Varje gång denna analysmodell diskuteras och refereras kommer alltid figuren att följa med 

för att inte förvirra vilken analysmodell som det diskuteras om.
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3 Metod 
För att analysera kring forskningsfrågan behövs empirisk data och tidigare forskning i teori. I 

denna studie har empirin samlats in för att sedan fördjupas in i ett teoretiskt perspektiv som 

hjälper till diskussionen mellan teori och empiri. Avstampets togs i empirin för att sedan 

bygga upp med teori. För att kunna analysera data behövdes ett perspektiv eller analysverktyg 

vilket presenterades som tre faktorer i teoretiska referensramen inom profession. De faktorer-

na används för att beskriva professionen och hur den kan förändras med byråjävsförändring-

arna. Empirin bestod av officiella dokument och tidningsartiklar för att fånga diskussionen 

om byråjäv som har pågått under 2000-talet. Den här uppsatsen inriktade sig till kvalitativ 

metod och valet utkristalliserades vid läsning av Bryman och Bell (2013) då kvalitativ metod 

inriktar sig som användning av ord, uppfattningar, kontextuelluppfattning och förstå mening-

en i respondentens uttryck och med det tänket blev det tydligare att uppsatsens forsknings-

fråga behöver kvalitativ metod för att besvaras. 

 
Forskningsfrågan som lyder: ”Hur har attityden hos samhällsaktörerna förändrats sedan sen-

aste lagförändringar 2007?” och eftersom det är samhällsaktörernas attityd som granskas, 

som uttrycks i skrivet format via remiss, ansågs kvalitativt metod vara lämpligt. Bryman och 

Bell (2013) skiljer mellan kvalitativ och kvantitativ och majoriteten av de punkterna ansågs 

vara relevanta och lämpliga för denna forskningsfråga. De punkter som beskriver kvalitativ 

som passar in är: ord, deltagarens uppfattning, teorigenerering, processinriktad, kontextuell 

förståelse, fyllig data, mikro anpassning, mening och naturliga miljöer. De punkter som dock 

inte stämmer in är: närhet och ostrukturerad. För att jämföra det mot de egenskaper som be-

skriver kvantitativ forskning blir det motsatsen för varje ord som precis beskrevs, alltså är det 

enbart distans och strukturerad som stämmer in (Bryman & Bell, 2013). Eftersom det är aktö-

rers åsikter i form av remisser angående byråjäv som undersöks blir ordet och ”deltagarens” 

uppfattningen en central del i insamlingen (Bryman & Bell, 2013). Med kvalitativ forskning 

blir kritiken att den upplevs som subjektiv eftersom undersökningen bygger på forskarens 

uppfattningar, men istället menar Bryman och Bell (2013) att det kan leda till mer tydligare 

forskningsfråga och starkare koppling till nuvarande teori. 

 

Eftersom uppsatsen har behandlat officiella dokument som inte skapats till forskningens syfte 

kommer det inte finnas några påverkanseffekter från forskarnas sida. Det betyder att forskar-
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nas uppfattningar och värderingar inte har styrt vad som har uttalats sig i de officiella doku-

menten (Bryman & Bell, 2013). För att bedöma om dokumenten är användbara i forsknings-

sammanhang följs punkter från både Bryman och Bell (2013, s. 550) och Patel och Davidson 

(2003, s. 64). 

 

• Är dokumentet äkta? 

• Är dokumentet fri från förvrängningar? 

• Är dokumentet relevant och representativt för ämnet? 

• Är dokumentet begripligt? 

• Vilket syfte hade upphovsmannen med dokumentet? 

• Under vilka omständigheter tillkom dokumentet? 

• Vem var upphovsmannen? 

• Vilken relation hade upphovsmannen till händelsen? 

• Framställdes dokumentet under någon form av påverkan? 

• Framställdes dokumentet så långt efter händelsen att det föreligger risk för minnesfel? 

• Var upphovsmannen en person med kännedom inom området? 

Dessa frågor kan ge förståelse i aktörernas argument och kan ge en inblick till varför de ar-

gumenterar på det sättet. 

3.1 Insamling 
Uppsatsens insamlade data består bland annat av remisser, vilket klassas som officiella do-

kument, från olika aktörer som är inblandade i diskussionen om byråjäv från två olika tidspe-

rioder. För att fördjupa diskussionen kommer branschartiklar från tidningen Balans att ingå i 

empirin, de artiklar som väljs ut skall anses vara relevanta för en fördjupning av studien, med 

fokus på byråjävet. Dessa artiklar publicerades i samband med när remissrundorna skedde. 

Som ännu fördjupning i diskussionerna användes propositioner från justitiedepartementet, 

urvalet från den långa propositionen var att använda allmän motivering och särskild moti-

vering i författningskommentaren vilket ansågs vara till mest nytta för diskussionen om byrå-

jäv. Innan uppsatsen påbörjades hade dokumenten angående lagförändringen redan insamlats, 

vilket förklaras av vikten av att veta att de dokument som är essentiella för uppsatsen finns 

tillgängliga (Patel & Davidson, 2003). 
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De remisser, propositioner och balansartiklar som användes skapades under 2000-talet. Inför 

införandet av byråjäv pågick det en diskussion mellan olika samhällsaktörer, den diskussionen 

fram till regelförändringen som fastställdes 2007 pågick från 2001 till 2008 vilket i den här 

uppsatsen blir fas ett. I den fasen skapades en promemoria som föreslog att införa byråjäv 

som ett flertal samhällsaktörer svarade på genom sina remissvar, vilka dessa aktörer är pre-

senteras i nästa kapitel. Efter remissrundan beslutade regeringen om propositionen 

2005/06:97 revisorns oberoende och vissa redovisningstjänster, m.m. vilket riksdagen senare 

under 2005 beslutade i enlighet, vilket ledde fram regelförändringen 2007. Under denna tids-

period pågick diskussionen även i tidningen Balans. Nästa period och fas är från 2013 till 

2014, då FAR:s hemställan vilket skapades 2014 och remissinstanserna svarade 2014, samma 

år som propositionen fastställdes. Anledningen till att fas två är kortare än ettan är för att fas 

två är en fortsättning av den diskussion som pågick under fas ett, samt att fas två inte har lett 

fram till någon lagförändring vilket eventuellt kan ske i framtiden. Det är anledning till att de 

två faserna består av olika långa tidsperioder. För att förtydliga skillnaderna i fas ett och fas 

två, så under fas ett var det fyrtio stycken instanser som ingick varav fyra som inte svarade, 

tre som inte ansågs vara relevanta inom ämnet för studien och tre stycken som svarade med 

att inte ge några synpunkter. Vid fas två var det femton tillfrågade aktörer, varav tolv gav ett 

svar och motivering, två som valde att inte ge synpunkter, två som aldrig svarade och en som 

uttryckte sig fast inte blev tillfrågad. 

 

Av alla remisser som ingår i båda fasernas remissrundor finns det ett antal som inte väljer att 

delta i diskussionen eller som inte motiverar sina svar. Dessa remisser exkluderas från empi-

rin, eftersom de inte tillför något i forskningsfrågan. De andra som väl deltar och motiverar 

sina åsikter kommer att bygga empirin. Av dessa aktörer som ingått i båda fasernas remiss-

rundor är det möjligt att sortera in i grupper, dessa grupper kommer att förtydliga de olika 

aktörernas åsikter från fas ett till fas två. Grupperingarna består av: I) revisions- och redovis-

ningsbranschen, II) samhällsaktörer och III) myndigheter. Mellan grupperna finns det tydliga 

gränser då varje grupp representerar olika gruppers intresse i frågan. Branschen representerar 

alla som arbetar inom branschens intresse, medan samhällsaktörerna har det civila samhällets 

intresse och myndigheterna representerar statens intresse. I revisions- och redovisnings-

branschen ingår: 

  

I) Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), Lindesbergs Grant Thorton (LGT), 

Redovisningskonsult anonym, Sveriges bokförings- och revisionsbyråers Förbund 
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(SBRF), Svenska revisorsamfundet (SRS), Sveriges Redovisningskonsulters För-

bund (SRF) och Öhrlings PricewaterCoopers (ÖPwC) 

 

Denna gruppering sker strikt till att endast räkna med aktörer som arbetar med redovisning 

eller revision och inte avnämarna. Eftersom Balansartiklar angående byråjäv ingick i empirin 

tillhör de branschen, just för att det är en branschtidning och att författarna till artiklarna har 

en direkt anknytning till redovisning och revision. Att notera är att under fas ett var FAR och 

SRS två separata instanser, men till fas två har de gått samman under FAR. Till nästa grupp 

som är samhällsaktörer ingår: 

 

II) Advokatsamfundet, Finansbolagens förening, Fristående Sparbankens Riks-

förbund (FSR), Företagarnas Riksorganisation, Professor emeritus Hemström i 

civilrätt, Stockholmsbörsen AB, Svenska Bankföringen, Svenska Fondhandlare-

föreningen, Svenska kommunförbundet (SKL), Svenskt Näringsliv och Sveriges 

Aktiesparares Riksförbund 

 

Som sista grupp är myndigheter vilka är: 

 

III) Bokföringsnämnden (BFN), Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), 

Ekobrottsmyndigheten (EBM), Finansinspektionen (FI), Juridiska fakultetsnämn-

den vid Uppsala universitet, Kammarrätten i Jönköping, Konkurrensverket, Nä-

ringslivets Regelnämnd (NNR), Patent- och registreringsverket (PRV) Regelrådet, 

Regeringens propositioner, Revisionsnämnden (RN), Riksrevisionen, Riksskatte-

verket (RSV), Skattemyndigheterna (SKM) och Skatteverket (SKV) 

 

Att notera är att RSV och SKM enbart ingår i fas ett och mellan faserna reformerades myn-

digheterna till att bli SKV, vilket då enbart kommer att ingå till fas två. Även PRV ingår en-

bart till fas ett och under faserna har deras arbetsuppgifter angående ABL förflyttats till Bo-

lagsverket vilket innebär att PRVs inblandning i frågan försvann. Av alla remisser uppkom 

det bortfall som inte användes vid kodningen och analysen. Bortfallet består av två grupper, 

de som avstod att ge synpunkter och de som inte ansågs att vara relevanta för studien. De re-

misser som inte ansågs vara relevanta är: 

 

Hovrätten över Blekinge och Skåne, Kammarkollegiet och Riksåklagaren 
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De som avstod att ge synpunkter är: 

 

Företagarna (2014), Föreningen Stiftelser i samverkan (2003), Länsstyrelsen i Stock-

holms län (2003), Rikspolisstyrelsen (2003) och Svenska bankföreningen (2014) 

 

Företagarna och Svenska bankföringen deltog i diskussionen 2003 men inte under remissrun-

dan 2014, men åsikterna från 2003 togs i beaktning. Att notera så är de aktörer som blev till-

frågade att svara på promemorian men inte gjorde det: 

 

Fondbolagens förening, Företagarförbundet, Internrevisorernas förening Småföreta-

garnas riksförbund, svensk handel och Sveriges försäkringsförbund 

 

Insamlingen av data gjordes på flera olika sätt. Genom att maila Justitiedepartementet och 

fråga om utlämning av remisserna. Remisserna från 2014 fanns insamlat innan uppsatsen 

hade börjat, dock hade inte Justitiedepartementet remisserna från 2007 i elektroniskt format 

utan skickades som post istället. För att kunna utnyttja remisserna från 2007 behövdes de 

scannas in, för att all empiri skulle vara samlad på samma ställe och vara tillgänglig via inter-

net. Problemet som uppstod var att de inscannade remisserna inte var kompatibla med Nvivo, 

ett analysprogram som presenteras senare i metoden. Istället användes en sammanställning 

som justitiedepartementet gjort. Den sammanställningen är en elektronisk källa och är kompa-

tibel med Nvivo. För att säkerställa att sammanställningen hade alla original text, genomför-

des stickprov med remisserna och stämde av att samma text fanns på sammanställningen. Ef-

ter den var gjord konstaterades att sammanställningen hade all den text som original 

remisserna hade. 

 

Urvalet av remisser har skett genom att enbart använda de remisser från aktörer som ombetts 

att yttra sig, vilket görs av regeringen. Propositionerna som användes kunde smidigt samlas, 

eftersom det är ett elektroniskt dokument som gick att hämta via riksdagens hemsida. Propo-

sitionen var omfattande och allt var inte relevant, därav klipptes utvalda delar ut och sparades 

som egna dokument. Balansartiklarna var smidigt att få tillgängligt eftersom det är publicerat 

på FAR:s hemsida och kan enkelt ta del av. All data som insamlades sparades på Dropbox för 

att alla författare enkelt kan ladda ner och all data fördes in i dataprogrammet Nvivo vilket 

förklaras under. 
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3.2 Kodning 
Den insamlade data kodades med hjälp av datorprogrammet Nvivo som Bryman och Bell 

(2013) instruerar om och rekommenderar. Det är ett program som gör det smidigare att bear-

beta och koda sin data i olika ämnen. Inför kodningen delades data in i grupper, vilket re-

dogjordes i ovan, som baseras på vilka aktörerna representerar. Kodningen skedde i tre steg 

och eftersom det är tre författare kodades varje omgång av en person. Det gör att alla förfat-

tarna skapar bättre kontroll över data och att ingen ska behöva granska sin egen kodning. 

Kodningsomgångarna presenteras nedan. 

 

Kodning i omgång ett skedde genom att övergripligt koda om data i kategorier som en första 

sortering. I denna sortering valdes relevanta delar från remisser, balansartiklar och proposit-

ioner. Genom noga läsning av allt insamlat gjordes en grov sortering mellan vad som skulle 

strykas och vad som skulle sparas. I den här omgången var fokusen på övergripande stycken 

och delar som sorterades. I det här läget sorterades även åsikterna och texten in i vilken fas de 

tillhörde, exempelvis att remisserna sorterades in till vilken remissrunda som den tillhör. Men 

den första gången som kodningen påbörjades via Nvivo upptäcktes det tidigt att det var svårt 

att sortera stycken och meningar till rätt kategori. Med den insikten pausades bearbetningen 

och ytterligare en fördjupning i teorin var nödvändig för att fortsätta med kodningen. Den 

fördjupningen fokuserades främst på de tre faktorer som hade valts som analysverktyg tidi-

gare. 

 

Omgång två i kodningen gjordes genom att läsa igenom den första kodningen och bryta ner 

texten ännu mer för att sortera och överväga textens betydelse. Med hjälp av Nvivo blev kod-

ningsprocessen smidigare genom att utnyttja dess funktioner. När en remiss, balansartikel 

eller proposition lästes markerades den del av texten som ansåg vara relevant och koda in det 

till en lämplig kategori. Varje gång en kodning görs kopieras allt om exempelvis etik till ett 

dokument. Den funktionen gör det möjligt att granska kodning omgång ett och placera om 

meningar till en annan kategori om det behövs. 

 

I kodning omgång tre förutfattades att majoriteten av texten hade relevans till arbetet. I det 

skedet gjordes ännu en bearbetning av texten för att finna undergrupper till texten och grup-

pernas teman i motiveringarna. Exempelvis kunde kategorier som etik och samhällsintresse 

att utvinna i texten. För att kunna finna dessa undergrupperingar behövdes data inom varje 
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grupp att sorteras till stycken som nämner likvärdiga påståenden. När alla kategorier och dess 

data har blivit indelat till sina undergrupper skall det analyseras. 

3.3 Analys av Kodningen 
Vid sortering och kodning av data utkristalliserades tre huvudområden som har sin grund i 

teoretiska referensramen, vilka är: samhället, etiken och kunskapsområdet. Dessa tre faktorer 

som benämndes tidigare blev analysverktyget för att hantera de olika aktörernas åsikter. I 

detta läge behövdes det förtydning och operationalisering av vad varje faktor innebär. Denna 

insikt innebar att utveckla förklaringarna av faktorerna genom sätta sig in en gång till i veten-

skapliga artiklar och fylla ut kunskapsbasen. Eftersom all data var insamlad innan själva upp-

satsskrivandet hade börjat så startade analysen i samma takt med insättningen och fördjup-

ningen av ämnet. Mellan teoretisk referensram och analysen har det varit en växelverkan fram 

och tillbaka då utförandet med grova drag kan beskrivas som först insättning i ämnet med 

följd av insamling av data för att sedan fördjupa kunskaperna och insikten på ämnet. Därefter 

skedde fördjupning med den insamlade data genom kodningen och därefter fylla på kun-

skapsbanken en gång till för att kunna genomföra en analys. Eftersom data redan var insamlad 

fanns det en bild på hur empirin skulle ta form och på grund av det söktes det av ett perspek-

tiv som passar empirin, vilket blev professionsteorin. I det resonemanget går det att dra slut-

satsen att valet av teori berodde på den empiri som redan hade samlats i och därmed blir me-

toden till uppsatsen empirisk växelverkan. 

 

För att undvika det Patel och Davidson (2003) kallar skevhet, när uppsatser enbart riktar in sig 

på en sida av diskussioner, har denna uppsats behandlat båda sidor av diskussionen om byrå-

jäv, de som är emot och de som är för det nya lagförslaget. Vilket innebär en strukturerad 

uppställning och tydlig förklaring vilka som tycker vad och varför, för att sedan jämföra dessa 

åsikter som uttrycks. 

3.4 Metoddiskussion 
I den här delen kommer uppsatsens metodval att diskuteras, vad som kunde gjorts bra och vad 

som kunde förbättras. Det går att kritisera att uppsatsen enbart har behandlat dokument, vilket 

kan liknas till sekundärkällor, och kan styrkas med att det är svårt att ha kontrollen och över-

blick på materialet. Detta har reflekterats över och valet att enbart använda dokument ger flera 

fördelar. Dessa fördelar är det tar mindre tid att samla in data vilket ger mer tid åt analys av 

den och att sekundärkällor och officiella dokument håller hög kvalité, vilket Bryman och Bell 
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(2013) styrker. Remisserna som är en stor del av empirin har insamlats genom att stora sam-

hällsaktörer inom revision har tillfrågats att ge synpunkter som kan påverka eventuella lagar. 

Vilket ger tillit till det som uttryck i remisserna. En annan fördel med dokument är att denna 

uppsatsens författare inte påverkar data alls vid insamlingen. Den intervjuareffekt som inter-

vjuaren ger påverkar svaren hos respondenten vilket undviks när inga intervjuer genomförs. 

 

Istället för att kritisera användningen av dokument eller sekundärdata så går det också att dis-

kutera kring urvalet av data och varför just de användes. Remisserna från rundorna från fas ett 

och två var starten och grunden av uppsatsens insamling av data eftersom de remisserna låg 

till grund för diskussionen och lagförändringen som skedde 2007. Men istället för att kritisera 

en sådan insamling kan det konstateras med hjälp av Bryman och Bell (2013) att sekundärkäl-

lor som andra personer har samlat in, och i det här fallet remisser, håller hög kvalité. Trots 

den höga kvalitén på texten ansågs inte remisserna vara tillräckliga, eftersom vissa aktörer 

inte valde att ge sin åsikt, därav valde två nya och olika källor. De två källorna är som tidigare 

beskrivits balansartiklar och propositioner. Det var vid läsning av en balansartikel som intres-

set för uppsatsen dök upp och eftersom det är en branschtidning för revisorer fanns det rele-

vanta artiklar som kan ge annorlunda eller likande perspektiv och argument till vissa åsikter. 

Propositionen användes för att det ger regeringens beslut och tyckande i frågan. Det är en 

viktig synpunkt eftersom det är regeringen som begär remisser från samhällsaktörerna. 

 

Kvalitativ forskning upplevs med svårigheter att kunna replikera studien eftersom kvalitativ 

metod upplevs mer subjektiv och bygger på forskarens uppfattningar och erfarenheter (Bry-

man & Bell, 2013). I det här fallet blir inte insamlingen av data svår att replikera eftersom det 

är officiella dokument som alla kan läsa, dock blir problemet vid tolkning och analysering av 

den data. För att förtydliga den senare processen har tolkningen gjorts via tre faktorer som 

fanns i den befintliga teorin. De tre faktorerna ger ett specifikt perspektiv till forskaren och 

läsaren och via det perspektivet anses att liknande tolkningar göras.
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4 Empiri 
Presentation av empirin kommer att disponeras att förslagen ur promemorian Några frågor 

om revision från 2003 kommer redovisas först och sedan följas av den första tidsperiodens 

remissvar, propositioner och artiklar i balans vilket kommer att presenteras i tre olika gruppe-

ringar av remissvaren. I andra tidsperioden kommer först FAR:s förslag om ändringar i reg-

lerna om byråjäv och kombiuppdrag redovisas. Därefter följer propositioner, remissvaren och 

balansartiklar från 2014 års remissrunda vilket presenteras i de tre grupperingarna. 

4.1 Införandet av skärpta regler 2007 

4.1.1 Promemorian: Några frågor om revision 
Justitiedepartementet genomförde under 2003 en utredning om revision vilket utkristallisera-

des till rapporten Några frågor om revision. I promemorian föreslås att reglerna kring byråjäv 

skulle förstärkas genom att en revisor skall anses jävig om någon från samma företag yrkes-

mässigt biträder aktiebolaget vid bokföring och därigenom öka oberoendet och förtroende för 

revisionsinstitutet. 

 

Promemorian inleds med att klargöra skillnaden mellan jävsbestämmelserna i ABL respektive 

RL. Jävsbestämmelsen i ABL är av civilrättslig karaktär vilket medför att när jäv föreligger 

enligt ABL blir således rättsföljden att revisorn omedelbart förlorar sin behörighet att vara 

revisor för det reviderande bolaget. Det medan revisorsjävet enligt RL är av näringsrättsliga 

regler d.v.s. hur revisionsverksamheten ska bedrivas. En avgörande skillnad föreligger när jäv 

konstateras enligt RL eftersom det inte per se, innebär att revisorn mister sin behörighet, utan 

istället ska revisorn bedöma jävsgrunden och vidta motåtgärder för att stärka förtroendet 

(Justitiedepartementet, 2003a). 

 

I promemorian anförs att distinktionen mellan grundbokföring och huvudbokföring har blivit 

föråldrad genom den tekniska utvecklingen genom att verifikationerna systematiseras samti-

digt, även om vissa moment i grundbokföringen såsom attestering och kontering kan göras i 

förväg (Justitiedepartementet, 2003a). Utifrån revisionshåll har det istället framförts att kom-

biuppdragen stärker kvalitén av den lagstadgade revisionen vilket inte varit fallet. Det genom 

att anställda under ansvarig revisor löpande kan rapportera om upptäckta brister efter kontroll 

vilket torde ge en sammantaget starkare kontroll av bolaget (Justitiedepartementet, 2003a). 
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4.1.2 Revision- och redovisningsbranschen 
 

Sveriges Bokförings- och Revisionsbyråers Förbund, SBRF har sedan början av 1980-talet drivit 

frågan om en total separation mellan revision och redovisning. SBRF har hävdat, och hävdar, att 

blandade uppdrag så gott som alltid någon gång drabbas av jävskonflikt och att enda sättet att 

helt undvika dessa och diskussioner om jäv eller inte jäv är en total separation. 

(Justitiedepartementet, 2003, s. 60) 

 

SBRF tillstyrker förslaget och har sedan mitten av 1980-talet verkat för en separation mellan 

revision och redovisning. De anser att förslaget ska utsträckas att gälla koncerner eller revi-

sorsgrupper istället för samma bolag. Eftersom nuvarande skrivning möjliggör att genom bo-

lagsbildningar förbigå revisorsoberoendet. SRF tillstyrker förslaget och anser att det är viktigt 

att jävsfrågan i ABL lyfts fram tydligt. De anser även att revisionsprocessen är en av många 

fall, en viktig del i kontrollen av företaget och ägarstyrningen. SRF menar att en förutsättning 

är att ägare och styrelsen är olika personer och att revisionen kan göras helt oberoende av den 

underliggande redovisningen. Därav är det viktigt att ABL skärper synen på vem som får göra 

vad inom redovisning och revision. SRF anser att det behövs ett mer detaljerat uttalande om 

vart gränsdragningen ska gå med beaktning om det ska anses acceptabelt att redovisning och 

revisionsarbetet sker vid olika geografiskt placerade kontor. 

 

FAR avstyrker förslaget gällande de mindre bolagen och föreslår att jävsreglerna helt ut-

mönstras ur ABL. FAR anser att nuvarande jävsreglerna i ABL har formen av kasuistiska 

förbudsregler och förtydligar nackdelen att vara otympliga och kryphål som en detaljerade 

förbudsregler tillskapar. Av 20-21 §§ revisorslagen framgår att uppdraget ska utföras med 

opartiskhet och självständighet vilket analysmodellen avser att bekräfta och att det finns en 

presumtion att inte utföra revisionen om någon av grunderna brister. Dock får revisorn fort-

sätta om revisorn vidtagit åtgärder för att stärka grunderna. FAR anser att RLs konstruktion 

täcker in samtliga situationer där det kan ifrågasättas och att den är teknikneutral och har ett 

vidare omfång genom begreppet revisionsgrupp och är neutral till byråernas organisation. 

FAR menar även att RL möjliggör en likvärdig bedömning utifrån de internationella regelver-

ken och att det blir lika förutsättningar för professionen oberoende nation. 

 

FAR konstaterar att revisorn är dubbelt reglerad dels genom ABL och dels i RLs regler som 

gäller opartiskhet och självständighet. FAR anser att de båda regelverken är asymmetriska 

och att de olika reglerna kan leda till olika bedömningar utifrån respektive regelverk. Särskilt 
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eftersom regelverken har olika omfång genom begreppen samma företag jämfört med samma 

revisionsgrupp. FAR påminner om att vid skapandet av RL var en intention att aktivt undvika 

dubbelreglering. Därav föreslår FAR att jävsreglerna utmönstras och om något inte täcks av 

nuvarande lydelser av revisorslagen ska framtida ändringar göras där för att motsvara lagstif-

tarens krav. FAR förstår att det vid en första anblick finns ett syfte att föra in totalförbudet 

gällande de stora bolagen men anser att revisor ska iaktta god revisionssed är tillräckligt och 

eventuella förstärkningar bör göras i RL. FAR är medveten om de åtgärderna i form av disci-

plinära åtgärder och att någon motsvarighet inte finns för RL men att det för seriösa revisorer 

torde disciplinsinstitutet ha tillräcklig tyngd. 

 

FAR diskuterar kring lagstiftningsarbetet i denna process och konstaterar att det sedan mitten 

av 70-talet har förändringarna gjort i diskussioner mellan branschen, revisorsnämnden, nämn-

dens kansli och därigenom har förslaget blivit väldigt väl bereda. Tidigare regelskrivning har 

gjort avvägning mellan olika intressen nämligen begränsa administrativa bördor på de mindre 

företagen mot säkerställa en tillförlitlig redovisning vilken är opartisk och självständig. Med 

bakgrund av detta bör nuvarande förslaget beredas ytterligare och att det därigenom motsvarar 

tidigare kvalité i beredningsarbetet. Nuvarande grund tar upp problematiken kring den dator-

behandling vilket gör att grund och huvudbokföringen sker samtidigt och FAR anser att 

gränsdragningsproblematiken bottnar i ABLs föråldrade regelverk i kombination med dubbel-

regleringen i ABL och RL. 

 

FAR anser att RN:s redovisning av sju beslut vilket handlar om kombiuppdragen och att dessa 

ligger till grund för nämndens uttalande om brister vid kombiuppdragen. FAR börjar med att 

ifrågasätta varför RNs svar endast avgivits på kanslinivå och inte nämnden. Därefter menar 

FAR att de nu aktuella sju ärendena är sex revisorer vilket inte är medlemmar i varken FAR 

eller SRS vilket är en riskfaktor när nämnden genomför systematisk uppföljnings tillsyn, 

SUT. Branschorganisationernas kvalitetskontroll av verksamma gör att kvalitén över tid säk-

ras och att gruppen utanför inte vill underkasta sig denna kvalitetskontroll. FAR avslutar att 

konstatera att samtliga 7 ärendena hade brutit dagens reglering i ABL varför en införa ytterli-

gare förbudsgrunder är inget argument enligt FAR. 

 

FAR har intrycket att förslaget har influerats indirekt av redovisningsskandalerna i USA un-

der senare år, vilket saknar motsvarighet i svenska medel- och småföretag. FAR anser att 

kombiuppdrag stärker kvalitén och är kostnadseffektiv och en säkerhetsventil är att eventuella 
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ifrågasättanden av redovisningen även slår över på revisorns byrå eller revisionsgruppen. 

FAR anser att promemorians konsekvensutredning gällande en obetydlig kostnadsökning för 

företagarna eftersom det genom förslaget kommer bli en ökad konkurrens av redovisnings-

tjänster. Ökning för revisionen kommer endast ske i de fall revisorn inte självständigt grans-

kar materialet från redovisningsbyråerna och behöver göra förändringar i efterhand. FAR 

ifrågasätter dels frågan om hur konkurrensen kommer öka utan ser istället att förändringen 

kan skada kvalitén i bokföringen eftersom de inom mindre byråer inte har likvärdig kunskap 

som större revisions- och redovisningsbyråer. 

 

FAR anser även att framtida kompetensutveckling av revisionskåren försämras eftersom det 

blir svårt att attrahera ekonomer med hög kompetens till branschen eftersom branschen ut-

vecklas till ett rent kontrollorgan. Genom exkluderandet av konstruktiv rådgivning och att 

Sverige därmed skiljer sig från omvärlden påverkar möjligheten till internationella kompe-

tensutvecklingen vilket kommer påverka kvalitén eftersom revisionskompetens måste ha en 

djup grund i rådgivningen, vilket även kan påverka försörjningen av framtida ekonomichefer i 

samhället eftersom branschen har fungerat som plantskola. SRS avstyrker och har en motsva-

rande argumentation likt FAR och utifrån FAR redovisade svar får anses motsvara båda 

branschorganisationerna. 

 

LGT avstyrker förslaget och anser att förslaget inte stärker kvalitén vare sig i revisionen eller 

redovisningen och att konsekvensbeskrivningen saknar stöd i verkligheten. De anser att för-

slaget kommer försvåra för revisionsföretagens möjligheter att förebygga fel och brister i in-

formationsgivningen till externa intressenter. Frågan om revisionsplikten behöver prövas och 

att föreslagna regler inte ligger i regeringens uttalade ambition att underlätta för småföreta-

gare. LGT anser att oberoendeproblematiken kan hanteras genom rutiner och metoder inom 

ramen för analysmodellen. Byråerna har byggt upp strukturer för att klara av oberoendepro-

blematiken och samtidigt kunna erbjuda både revision- och redovisningstjänster och skälet är 

att kunna utveckla och bygga upp kompetens inom olika discipliner på ett effektivt sätt i syfte 

att erbjuda bästa kvalité. Det har medfört att småbolags årsredovisningar håller hög kvalité 

torts ökad reglering och det är västenligt att dagens system får bestå för säkerställandet av en 

fortsatt god kvalité framöver. 

 

LGT anser att små och medelstora företagen är inslagen av ställningstaganden gällande värde-

ringar mer påtagliga och att oberoendeproblematiken kan hanteras med ändamålsenlig organi-
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sation och rutiner. LGT anser att löpande registrerade verifikationer är av teknisk och meka-

nisk natur vilket departementet inte anser utan vill inkludera detta i jävsbestämmelserna i 

ABL. LGT anser att för bolag som är av allmänt intresse är analysmodellen i RL och interna 

rutiner för att stärka oberoendet fullt tillräckligt. LGT är förvånade över påståendet att kombi-

uppdrag skulle vara av lägre kvalité. Erfarenhet är i allmänhet högre i ett kombiuppdrag ef-

tersom revisionen även ska bedöma redovisningsprocessen. Det ger att LGT:s uppfattning att 

kombiuppdrag ger högre kvalité än ett rent revisionsuppdrag vilket grundas på att revisorn 

kan överblicka hela processen. 

 

LGT ifrågasätter promemorians del gällande ökade kostnader och har mycket svårt att se vad 

ställningstagandet grundar sig på. LGT är av den bestämda uppfattningen att ett förbud mot 

kombiuppdrag ger ökade kostnader genom ökat behov av konsulttjänster eller personalkost-

nader genom anställning. Särskilt gäller antagandet att många små själva gör sin bokföring 

vilket är en bild vilket inte delas av LGT utan anser att de mindre får betydande hjälp genom 

biträde av bokföringen. De anser att förslaget leder till onödiga organisationsförändringar och 

att kompetensupprätthållandet genom ett roterande av revisorer mellan revision och rådgiv-

ning kan komma att gå förlorad och då särskilt koncernbokslut eftersom det förutsätter kun-

skaper i upprättandet. Avslutningsvis ifrågasätts om förslaget verkligen leder till önskad ef-

fekt vilket gäller att stärka kvalitén och tilltron till den lagstadgade revisionen. 

 

ÖPwC delar i grunden FAR:s remissvar och synen att ett fungerande näringsliv förutsätter 

tillförlitlig extern ekonomisk information från företagen och revision av hög kvalité. ÖPwC 

anser att redovisningsjävet inte ökar kvalitén och tilltron till revisionen eller att något mer-

värde skapas för bolagets externa intressenter, de små och medelstora företagen eller revis-

ionsbranschen eftersom det idag finns goda rutiner att hantera kombiuppdrag utifrån RLs ana-

lysmodell. De avstyrker därmed förslaget och om regeringen framskrider med förslaget 

behöver det enligt ÖPwC:s mening en särskild utredning tillsättas. ÖPwC har liknande upp-

fattning med LGT varvid LGT:s mer redovisade svar får svara för båda företagens uppfatt-

ning i sakfrågorna för vilket de har samma ståndpunkter. 

 

I balans 11/2001 refereras Tidström gällande att revisorers oberoende inte är ett stort ämne i 

den internationella debatten där fokus istället ligger på att harmonisera regler. Det framkom-

mer att förtroendet för professionen bygger på kvalitén på de finansiella rapporterna, rollen 

mellan företagsledning, styrelse samt revisorer och att revisionen håller hög klass. Tidström 
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säger att revisorernas oberoende sällan diskuteras i näringslivet, eftersom de har stor tilltro till 

professionens integritet. Dock menar Tidström att det är viktigt att vara pedagogisk i sitt för-

hållande till media och allmänheten, eftersom de inte är lika informerade (Holmqvist, 2001).  

I Balans 10/2003 jämförs den "nyinstiftade" analysmodellen och jämför den med den tidigare 

lagen. Enligt analysmodellen kan en revisor som inte anses vara tillräckligt oberoende, visa på 

åtgärder som görs för att minska oberoendehotet. Det är sedan upp till revisorn om hen anser 

att revisionsuppdraget kan accepteras, föreligger det starkt oberoendehot bör revisorn avsäga 

sig uppdraget. I den gamla lagen saknas denna möjlighet, vilket gör att artikelförfattarna anser 

att de nya reglerna tillåter mer nyanserade bedömningar och således bör resultera i mindre 

restriktiv praxis. Artikelförfattarna menar dock att det råder oklarheter kring hur analysmo-

dellen ska tillämpas (Diamant & Engerstedt, 2003). 

 

I ett referat i Balans 12/2004 sammanfattas justitieminister Thomas Bodströms tal på FAR-

dagen. Han menar att en angelägen fråga för revisorskåren är att uppmärksamma allmänheten 

på mervärdet som en oberoende revison av hög kvalitet kan ge samhället. Bodström menar 

även att allt tyder på att den svenska revisorskåren kan leverera detta. Bodström förklarar 

även processer inom EU, där han säger att Sverige motsätter sig förslaget att det ska vara helt 

förbjudet att erbjuda konsulttjänster till revisionsklienter. Bodström säger också att revisorns 

granskning är tänkt att leda till ett yttrande som aktieägare ska få ta del av, vilket innebär att 

revisorns samhällsroll tydligare lyfts fram (Wennberg, 2004). 

 

I Balans 8-9/2008 skriver Hettinger att byråjävsreglerna bör avskaffas för alla bolag som inte 

är av allmänt intresse. Han menar att de svenska byråjävsreglerna inte är harmoniserade med 

internationella regelverk. Som exempel tar han upp att EU kommissionens rekommendation 

om revisorers oberoende tillåter revisionsrådgivning och andra rutinmässiga tilläggstjänster. 

Hettinger tycker också att distinktionen mellan bokföring och redovisning har suddats ut se-

dan begreppet årsredovisning flyttats till bokföringslagen. Han menar att det försvårar för 

revisionsbyråer att sammanställa extern redovisning, något som i internationella regelverk är 

tillåtet och inte anses påverka revisorns oberoende. Vidare anses också att byråjävet i svensk 

lag är tandlös, eftersom den går att komma runt genom att lägga alla tilläggstjänster i ett dot-

terbolag och utföra revison i moderbolaget (Hettinger, 2008). 
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4.1.3 Myndigheter 
Riksrevisionen tillstyrker men lyfter frågor kring genomförandet för mindre bolag vilket är 

nödvändigt att finna vissa lösningar på. Att ändringen till bokföring jämfört mot nuvarande 

grundbokföring är ett förtydligande. Riksrevisionen delar promemorians utgångspunkt om 

byråjävets omfång och att det finns anledning att stärka förtroendet för revisionen med tydliga 

krav på opartiskhet och självständighet och att lagändringen verkar i denna riktning. Det an-

förs att i mindre bolag kan vänskapshot och partsställningshot utgöra ett betydligt större hot 

mot revisorns oberoende jämfört med självgranskningshot vid biträdandet vid bokföringen. I 

stora bolag kan istället egenintressehotet kopplat till klienternas arvode, med relativ storlek på 

totala omsättningen, att tillmötesgå önskan från klienten. Gällande de stora bolagen innebär 

det mindre förändringar eftersom de själva har ekonomiavdelningar och i övrigt följer FAR:s 

etiska riktlinjer. 

 

Riksrevisionen ser risker för små bolag utan egen ekonomiavdelning vilka av kostnadsskäl 

väljer bort redovisning kan påverka redovisningsrapporterna varvid revisorn får anledning att 

lämna synpunkter i en större omfattning gällande fel och brister och att årsredovisningarna 

inte återger en rättvisande bild. Detta leder till att bolagets intressenter kan få felaktig och 

otydlig information av bolagets resultat och ställning. Riksrevisionen anser det föga troligt att 

seriösa bolag vill ha orena revisionsberättelser och genom kontakt med revisorn och efterhand 

rätta bokföringen och därmed sannolikt få en högre kostnad. Riksrevisionen föreslår att en 

lösning är avskaffad revisionsplikt för de allra minsta bolagen och att viss externgranskning 

ändå kommer ske inom ramen för kreditgivarnas behov. Det finns ett stort allmänintresse att 

mindre bolag har en korrekt redovisning och riksrevisionen belyser särskilt revisionens 

granskning av skatter och avgifter och att samhället kan få problem med skatteinbetalningarna 

om enbart kreditgivarna ska svara för externa granskningen eftersom det inte ligger i deras 

intressesfär. 

 

Kammarrätten i Jönköping noterar att revisionsbolagen ofta erbjuder olika konsulttjänster och 

att beroendeförhållandet mellan revisor och klienten torde öka i takt med det ekonomiska vär-

det. BRÅ menar att det kan ligga nära till hands att revisorns oberoende stärks om byrån inte 

samtidigt är involverad i bokföringen. Oberoendet får anses vara en viktig beståndsdel för att 

uppnå en effektiv revision och därigenom upptäcka och åtgärda brister. Det är emellertid inte 

säkert att största möjliga oberoende är detsamma som den effektivast revision. BRÅ anser att 

redovisningsarbetet har stört sannolikhet att upptäcka brister genom att de arbetar närmare 
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materialet. Det skapas en tröskel mellan redovisning och revision samt att de är åtskilda i 

olika bolag och att redovisningen mycket senare anmäler brister eftersom det blir mer formellt 

och önskan om att ha ett säkrare material. BRÅ anför att forskning kring konkurser visar att 

konkursförvaltare inväntar tills de har torrt på fötterna före en anmälan. Samt att anmälande 

redovisningsbyråer tappar initiativet och därmed förmågan att rätta bristerna. 

 

EBM ifrågasätter inte revisonsaktörernas uppfattning att revisonen kvalitetsmässigt kan bli 

lika bra eller till och med bättre vid s.k. kombiuppdrag. EBM:s uppfattning är mer av princi-

piell natur, genom att det företag som både biträder och senare reviderar bolaget oundvikligen 

leder till att revisorn vid revisionen kommer revidera sig själv till viss del. Det är alltid en viss 

risk förknippad med ordningen om kombiuppdrag och därför tillstyrker EBM skärpningen av 

ABL. PRV har inget att erinra mot förslaget gällande bolag av allmänt intresse. De anser att 

konsekvenserna för privata aktiebolag på mindre orter belysts tillräckligt. Det finns en fara i 

att bolagen kommer behöva byta redovisningsbyrå eller själva börjar upprätta bokföring och 

årsbokslut vilket kan påverka kvalitén och det kan heller inte uteslutas att förslaget leder till 

ökade kostnader. PRV ifrågasätter således om byråjävet verkligen ska genomföras för privata 

aktiebolag och att frågan därför ytterligare behöver utredas. 

 

RSV anser det önskvärt att lagstiftaren genom lag eller författningskommentaren i proposit-

ionen definierar begreppet bokföring för att tydliggöra regelns omfång och att begreppet bok-

föring inbegriper fler handlingar än just bokföring, grundbokföring, huvudbokföring, eller 

upprättande av årsredovisning. RSV ifrågasätter skrivningen om att byråjäv endast ska gälla 

inom samma bolag och inte inom koncern eller revisionsgrupp. Vilket kan exemplifieras ge-

nom att revisionsbolaget i sin tur kan äga flertalet redovisningsbolag och att jävsfrågor i så 

fall kommer bedömas utifrån revisorslagens bestämmelser om opartiskhet och självständighet. 

Det är inte tillfredställande att jävsfrågan kan komma att bedömas olika beroende hur revis-

ionsbolagens organisation av verksamheten i olika bolag ser ut. RSV anser att promemorians 

förslag ska omarbetas i denna del. 

 

SKM i Malmö är positiv till den nya avgränsningen av byråjävet. De instämmer i bedömning-

en att förslaget borde få en positiv effekt för kvalitén och tilltron till revisionen, vilket bör 

medföra förbättrade förutsättningar för en effektiv skattekontroll. I övrigt anförs att eventuella 

övergångsregler inte bör göras generösa utan ett år bör räcka. Juridiska fakultetsnämnden vid 

Uppsala universitet principiella utgångspunkt är att förslaget stärker oberoendet men är ändå 
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inte beredd att tillstyrka förslaget. Fakultetsnämnden ifrågasätter valet av en gemensam regle-

ring för såväl stora som små företag. De ifrågasätter även förenligheten med det näringspoli-

tiska målet att underlätta för små och medelstora företag eftersom de nu föreslagna reglerna är 

anpassade till företag av allmänt. Frågan om möjliga konsekvenser genom att lyfta frågan om 

förhållandet mellan redovisningsbyråerna och revisionsbyråerna behöver reflekteras över. 

Nämnden lyfter RNs beslut i ärendena D 1/02 och D26/02 om i vilken utsträckning som revi-

sons- och redovisningsbyrån har samma kundstock, (vilket kommer benämnas som ”intresse-

jäv”) och att i ärendena var sambandet cirka 50 % vilket ansågs påverka oberoendet. Det ak-

tualiserar frågan om tillgången till revisions- och redovisningstjänster på mindre orter vilket 

oftast är begränsat. 

 

NNR anser att förslaget sannolikt i en stor utsträckning kommer påverka strukturen i redovis-

nings- och revisionsmarkanden. Det kommer därigenom indirekt påverka fler företag och 

NNR ifrågasätter varför inte en större konsekvensutredning genomförts. De menar att med 

nuvarande utredning kan inte beslut tas eftersom konsekvenserna påverkar många företag. RN 

vill understryka att det idag finns en gränsdragningsproblematik vilket delvis grundas i att 

nämnden upphävt föreskrifter om redovisningsjäv och att det ännu inte har prövats mot ana-

lysmodellen i RL. Nämnden har uppfattningen att RL inte kommer minska gränsdragnings-

problematiken eftersom nämnden erfar att revisionsbranschen fortsatt utövar redovisnings-

tjänster i motsvarande utsträckning som tidigare innan RL började att gälla. RNs motiv var att 

föreskrifterna ansågs strida mot kommande unionslagstiftning och ansluter därmed till pro-

memorians bedömning. RN vill påpeka vikten av revisorernas oberoende och hänvisar till 

yttrandet över revisionsbolagsutredningen, SOU 1999:43, och avsnitt 7.3.3. gällande en be-

gränsning av rådgivning till revisionsklienterna och att ämnet är mer aktuellt kopplat till den 

internationella utvecklingen och unionsrättens aktualitet på området. 

4.1.4 Samhällsaktörer 
Svenska Bankföringen tar inte ställning till hur reglerna om revisors jäv ska vara utformade 

men vill understryka att valet av reglering inte försvårar för småföretagen att få tillgång till 

såväl revisors- som redovisningstjänster. FSR är mycket oroliga för konsekvenserna av för-

slaget eftersom det kan leda till sämre kvalité och kostnadsökningar för mindre företag. Detta 

gäller särskilt i delar av landet där det finns stora geografiska avstånd. FSR tar revisionsbyrå-

ernas aviseringar om stora strukturella förändringar av redovisningsområdet vilket kan leda 

till orimliga kostnader för att erhålla fullgod bokföring eller revision. De anser även att pro-
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memorian inte övertygar i sina resonemang kring kostnads- och tillgänglighetsfrågan och me-

nar att lagstiftaren åläggs ett stort ansvar att oönskade strukturer inom redovisningsbranschen 

inte uppkommer. Svenska fondhandlarföreningen har ingen principiell invändning mot försla-

get men påpekar den gränsdragningsproblematik som kan uppstå mellan revisionssynpunkter 

och biträde åt bolaget. Det gäller särskilt i skattefrågor vilket även har en stor effekt på redo-

visningen och byråjävet får inte bli så snävt att det inte går att diskutera skattefrågor med revi-

sorn, vilket är den enda externa personen med insyn som kan ge rättvisande synpunkter på 

beskattningsproblematiken. 

 

Företagarna stödjer förslaget för större företag men att det inte ska gälla för mindre bolag och 

föreslår att revisionsplikten helt bör avskaffas för mindre bolag. Företagarna anser att den 

dubbla regleringen upphör genom att jävsreglerna överförs helt till RL vilket skulle förenkla 

och skapa tydlighet för småföretagarna. Företagarna stödjer FAR och SRS i bedömningen att 

förslaget innebär kostnadsfördyringar och att avgörande för företagen är kvalité och pris samt 

effektivitet vilket marknaden bör vara drivande och inte av lagstiftaren. Vidare anförs att det 

är lättare att kommunicera inom det egna bolaget och lättare att reda ut missförstånd och dy-

likt. Företagarna ifrågasätter verkligen om förslaget kommer leda till konkurrensen faktiskt 

ökar utan att branschen istället kommer få omstruktureringsproblem och därmed minskad 

konkurrens och extra arbete för småföretagarna med två uppdragstagare för revision och re-

dovisning. Företagarna föreslår även att den obligatoriska revisionen bör avskaffas och ersät-

tas med frivillighet och att kreditgivarna även fortsatt kommer kräva intygande från en opar-

tisk person av att bokföringen är korrekt. 

 

Aktiespararna anser att den ekonomiska informationen publika bolag lämnar är avgörande för 

ett fungerande näringsliv och att aktieägarna måste kunna sätta tillit till informationen. Aktie-

spararna menar att det uppstår ett självgranskningshot om revisorn både reviderar och biträder 

samma bolag och att det är av yttersta vikt att styrka allmänhetens förtroende för den finansi-

ella marknaden genom att det är av yttersta vikt att understryka revisorernas roll som obero-

ende granskare. Förslaget tillstyrks eftersom det undanröjer självgranskningshotet och stärker 

revisorernas roll. Aktiespararna uttalar inget särskilt om privata aktiebolag eftersom de faller 

utanför föreningens verksamhetsområde. Stockholmsbörsen menar att utifrån marknadsläget 

är det västenligt att det ställs höga krav på revisorerna i de noterade bolagen när det gäller 

oberoende, opartiskhet och självständighet. Börsen anser att förslagen om byråjäv och kombi-

uppdrag bör bli väl analyserade och förankrade på marknaden innan de genomförs. Detta för 
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att säkerställa att förändringen inte leder till ökade kostnader utan att motsvarande förbätt-

ringar förs gällande oberoende, opartiskhet, självständighet och eventuella effekter på inform-

ationskvalitén kan identifieras. 

 

Advokatsamfundet anser att utgångspunkten för revisorernas rätt att lämna fristående rådgiv-

ning till sina revisorsklienter i den omfattning som är förenligt med revisorsrollens kärna, den 

opartiska oberoende granskningen av ett företags förvaltning. Samfundet anser att förslaget 

har goda skäl men anser att förslaget inte är tillräckligt långtgående och tydliggörande. Advo-

katsamfundet anser att den föreslagna regleringen även inbegrep koncern och revisionsgrup-

per, för att säkerställa principen om opartisk, oberoende granskning för vilket regleringen i 

RL är reglerad. Samfundet hänvisar även till sitt tidigare yttrande kopplat till 1999 års Revis-

ionsbolagsutredningen, SOU 1999:43. 

 

SKL:s principiella hållning är att säkerhet och oberoende går före rationaliteten och ekonomin 

och därmed bör redovisnings- och revisionstjänster hållas särskilda. Hur regleringen ska ut-

formas kan diskuteras men viktigt är att den är utformad på ett ändamålsenligt, tydligt och 

enkelt sätt. SKL konstaterar att dagens överlappande dubbelreglering i ABL och RL inte är 

lyckad eftersom det finns skillnader i rättsföljder mellan regelverken, men föreslår inte den 

ena regleringen före den andra utan förespråkar istället att det ytterligare utreds. Inom de 

kommunala aktiebolagen förekommer inte kombiuppdrag men att SKL konstaterar att frågan 

varit föremål för diskussion över tid tillsammans med den allmänna revisionsplikten varvid en 

större översyn behöver göras mellan branschen, avnämarna och lagstiftaren. 

4.2 FAR:s förslag om ändringar 2014 

4.2.1 Hemställan från FAR 
FAR hemställde under våren 2014 till regeringen om att vissa bestämmelser för byråjäv be-

höver förtydligas. Förslaget innehåller ändringar i dels aktiebolagslagen och revisionslagen 

[SFS 1999:1079]. FAR anger att orsakerna till detta är kopplingen till begreppet grundbokfö-

ring blivit mindre relevant av den tekniska utvecklingen och därmed behöver bestämmelserna 

se över och anpassas. FAR beskriver att byråjävet sätter gränser för vilket biträde som byrån 

kan tillhanda marknaden genom s.k. kombiuppdrag. Den revisorn som är verksam på samma 

företag som senare byrån ska revidera får inte delta i det företagets grundbokföring. Gräns-

dragningen utgår från begreppet grundbokföring och förslaget innebär  
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att registreringsmomentet ”införing i grundbok”, som främst kan jämställas med mekanisk 

bearbetning av företagets räkenskapsmaterial, undantas från jävsbestämmelsen. FAR anger att 

den förslagna ändringen skulle skapa tydlighet genom att jävsbestämmelserna och en anpass-

ning till den tekniska utvecklingen och syftet med reglerna. Avsikten med ändringsförslaget 

är att särskilja vilka moment i bokföringsprocessen vilket inte har karaktären av ett förvalt-

ningsbeslut vilket fortsatt ska ligga på företagarna att själv besluta. I de moment vilket är för-

valtningsbeslut torde revisorsbyråerna kunna bistå för att höja kvalitén enligt FAR (2014). 

4.2.2 Revision- och redovisningsbranschen 
Redovisningskonsult Anonym anser att förändringen leder till en uppenbar konkurrensnackdel 

för redovisningsföretagen jämfört med revisionsföretagen. Redovisningskonsulten menar att 

för att möta konkurrensen måste samtliga redovisningsföretag omregistrera sig till revisions-

bolag vilket kräver ändringar i bolagens styrelser för att erhålla samma konkurrensfördel. 

Konkurrensverket borde därför varit en remissinstans. Anonym menar att det finns en större 

risk för missförstånd mellan yrkesgrupperna samt en tvingande förändring av företagets orga-

nisation. För att stärka revisionens trovärdighet efter flertalet medieuppmärksammade misstag 

borde revision och redovisning hållas särskilt och respektive yrkesgrupp gör det dem är ut-

sedda till. 

 

SRF avstyrker förslaget och anser att det kommer leda till lägre krav på oberoende revision, 

högre kostnader för företagen, svårare för företag att upphandla tjänster och otydlighet mellan 

yrkeskategorierna. Därutöver merkostnader för revisorns utökande självgranskning. Förbun-

det konstaterar att det råder en vanlig förväxling mellan redovisning och revision hos företa-

gen, samhället och media vilket skapar problem. SRF anför att redovisningskonsulten är råd-

givande och revisorn kontrollerande och att det är viktigt att denna distinktion tydliggörs och 

att ökad kunskap om yrkesgruppernas arbetsinnehåll gynnar svenskt näringsliv vilket FAR:s 

förslag motverkar. SRF anser att förtroendet för revisionen förstörs när revisorn granskar det 

byrån själv utfört och därmed är det viktigt att behålla nuvarande regler. Förslagets diskussion 

om att antalet revisorer kommer minska innebär tillåtandet av revisorer i bokföringen att mot-

svarande redovisningskonsulter försvinner varvid den totala samhällsnyttan blir obefintlig och 

enbart väcker frågor om att revisorerna särbehandlas gentemot redovisningskonsulterna. 

 

SRF anser att undantag registreringsmomentet från byråjävsbestämmelsen är grovt missvi-

sande med motiveringen att det inte är ett huvudmoment i grundbokföringen Registrering av 
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affärshändelser är en utgångspunkt i löpande bokföring och det gäller oavsett den tekniska 

utvecklingen och alla inom branschen är medvetna om att det inte finns enbart ett registre-

ringsmoment. Registreringen är en integrerad del av klassificering och kontroll och övriga 

delar av bokföringen. Genom överlåtandet till en revisionsbyrå att endast registrera och inte 

göra överväganden kan påverka bokföringen och att göra rätt från början vilket kan påverka 

skatteverkets möjlighet till en effektiv skattekontroll. 

 

Marton (2014) i balans 3/2014 menar att revisionsbranschen på senare tid kritiserats i media 

vilket skapat ett minskat förtroende för branschen. Han menar att det är viktigt att det görs en 

grundlig genomgång över vilka som har makt över regler och normer och att dessa inte själva 

påverkas av de regler som skapas. Han menar också att tillsynen måste bli starkare, då den i 

dagsläget i för stor grad är beroende av experter som arbetar inom revisionsbyråer vars tolk-

ningar är tänkt att granskas. 

 

I Balans 4/2014 skriver FAR:s sektion för redovisning om hur redovisningsuppdrag utförda 

enligt REKO, kan effektivisera revisorns arbete. De menar att kombiuppdrag skapar en 

ökande kundnytta eftersom redovisningskonsulten och revisorn kan dra nytta av varandras 

arbeten. Revisorn och redovisningskonsulten kan ofta dela den insamlade informationen mel-

lan varandra, men det är vitalt att båda tolkar informationen självständigt. De menar att det är 

viktigt att redovisningskonsulten arbetar enligt REKO eftersom hen dokumenterar arbetet på 

ett sätt som gör det tydligt på vad som har gjorts. De menar också att det är viktigt att redo-

visningskonsulten är auktoriserad eftersom deras arbete är kvalitetssäkrat, standardiserat samt 

väl dokumenterat (Lilja, Gistrand, & Jansson, 2014). 

 

I Balans 7/2014 skriver Brännström om viktiga branschfrågor som FAR arbetar aktivt med. 

Han menar att det är vitalt att samhället har ett högt förtroende för revisionsbranschen, vilket 

gör det viktigt att tala om hur branschen aktivt arbetar och tar ansvar genom självgranskning. 

Brännström menar också att de auktoriserade revisionskonsulternas roll måste kommuniceras 

bättre på marknaden och att deras roll som rådgivare utvecklas. Han tycker att det behövs en 

hållbar praxis för kombiuppdrag, vilket lett till att FAR bett regeringen klargöra vad som räk-

nas som byråjäv. Slutligen vill Brännström i ett nordiskt samarbete ta fram en ny standard för 

revision i små företag. Förhoppningen är att revisionen ska bli mer effektiv och bättre genom 

ett ökat utrymme för det professionella omdömet (Brännström, 2014). 
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4.2.3 Myndigheter 
Bokföringsnämnden anser att om en ändring ska göras bör följdändringar ske i bokföringsla-

gen och att reglerna anpassas till hur bokföringen går till i de flesta fallen. Begreppet grund-

bokföring ersätts med löpande bokföring. BFN anser att konsekvensutredningen saknar flera 

aspekter gällande konkurrensen till renodlade redovisningsbyråer och bedömning om för- och 

nackdelar för företag vilka anlitar redovisningshjälp. Bolagsverket är positiv till ändringen 

eftersom den torde kunna medföra förbättrad kvalité på bokföringen och därigenom årsredo-

visningen. Därtill är det möjligt att den administrativa bördan och kopplade kostnader kan 

minska för företagen. Bolagsverket delar uppfattningen att kombiuppdrag fyller en viktig 

funktion och säkerställer revisionstjänster i hela landet och att mindre företag inte avstår re-

vision av kostnadsskäl. Bolagsverket anser att föreslaget skulle kunna stärka årsredovisning-

arnas kvalité höjs vilket vore en mycket positiv konsekvens. 

 

EBM tillstyrker förslaget endast gällande för bolagen vilket inte omfattas av revisionsplikten. 

EBM:s principiella inställning är att det inte är lämpligt att ett företag erhåller både revisions- 

och redovisningstjänster från samma bolag eftersom det kan påverka revisionsföretagets ob-

jektivitet. Myndighetens utgångspunkt är att revision har en god brottsförebyggande effekt 

och är viktig för transparens i företagens redovisning och förtroendet för näringslivet. EBM är 

i viss mån positiv till kombiuppdrag och då till de företag som väljer bort revision och ser det 

positiva i att vid upprättandet av grundbokföringen för en mindre merkostnad även ha revisor. 

Det skulle leda till fler reviderade företag och kvalitén på årsredovisningarna. De anser att 

riskerna med att tillåta kombiuppdrag gällande grundbokföringen överväger eventuella risker 

mot oberoendet av att fler anlitar revisor och att revision och redovisningen blir mer effektiv. 

Vilket innebär att fler kan bli föremål för utredning om bokföringsbrott. 

 

FI avstyrker förslaget eftersom en gränsproblematik kan uppstå om vad som ingår i begreppet 

rutinmässigt i praktiken. FI har uppfattningen att revision och redovisning ska hållas åtskilt. 

RN tillstyrker hela förslaget. Skatteverket avstyrker förslaget. Skatteverket värnar att en helt 

oberoende granskning ska kunna ske av bokföringen vilket inte kan ske om revisionsbyrån 

bistått i upprättandet. Skatteverket betraktar jävsrisken som liten men att förtroendet för revis-

ionsinstitutet inte får rubbas och åtskillnaden mellan revision och redovisning bör upprätthål-

las. Regelrådet ifrågasätter bedömningen att om företag avstår från revision kommer antalet 

kvalificerade revisorer att minska avsevärt och då på mindre orter eftersom det idag finns 

cirka 800 revisionsföretag. Regelrådet anser att bedömningarna gällande kostnadsminskning-
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en påverkar företagens kostnader utöver att det inte skulle leda till negativa ekonomiska kon-

sekvenser. 

4.2.4 Samhällsaktörer 
Advokatsamfundet väljer att referera till sina uttalanden från 1999 och 2003 om jävsbestäm-

melsernas utformning och deras principiella inställning till revisionens oberoende och tillåt-

andet av kombiuppdrag. Svensk försäkring stödjer ändringen att undanta registreringsmomen-

tet i huvudbokföringen från jäv och en anpassning till rådande tekniska utvecklingen. Vidare 

anser de att effektivitets och kvalitetsvinsterna överstiger risken för oberoendeproblemet. 

Svenskt Näringsliv tillstyrker och anser att analysmodellen i revisionslagen bör ge tillräcklig 

säkerhet för att förtroendet för revisionen kan upprätthållas vid en lättnad i jävsregeln. 

Svenska bankföreningen och Företagarna har beretts möjligheten att inkomma med syn-

punkter men valt att avstå. 
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5 Analys 
Analysen är disponerad enligt följande modell. Först kommer den aktuella teoretiska ansatsen 

att kort presenteras och därefter följas av de observationer vilka gjorts ur det empiriska un-

derlaget. Empirin kommer i sin tur presenteras separat mellan de två faserna och först kom-

mer första fasens åsikter att belysas efterföljt av andra fasen åsikter. Efter redogörandet av 

empirin kommer en övergripande analys kopplat till de båda faserna att genomföras inom 

ramen för respektive perspektiv. 

5.1 Samhällsperspektivet 
Professionen genom sitt samhällsengagemang är centralt utifrån samhällsperspektivet ef-

tersom professionen ger trygghet genom praktiska löningar och dess kontrollerande verkan 

enligt Artsberg (2005) och Brante (2009) I remisserna från 2003 utläses att myndigheterna 

(exempelvis RSV, BRÅ, Riksrevision) tydligt utpekar revisorns roll som garant för samhället 

genom sin anmälningsskyldighet och upprätthållandet av god kvalité av redovisningen. Inom 

forskningen har revisionsinstitutets roll som samhällsrepresentant tydliggjorts och att profess-

ionen har erhållit samhällets förtroende utifrån deras kunskapsbas (Artsberg, 2005; Brante, 

2009). I Balans 12/2004 tolkas dåvarande justitieministern att han hade uppfattningen att pro-

fessionen kan förmedla ett mervärde till samhällets aktörer vilket gör professionen till sam-

hälles representant (Wennberg, 2004). Under 2014 har inget nytt framkommit angående revi-

sorsinstitutets roll som samhällsrepresentant varvid slutsatsen får dras att remissinstanserna 

vid 2014 års runda inte har ändrat uppfattning sedan 2003 i sakfrågan. 

 

Samhällsengagemanget är en del av samhällsperspektivet ett annat är utformandet av norme-

rade regler och tolkningen av dessa. Frågan om vilka aktörer som påverkar utformandet av 

normerande regler har diskuterats i forskningen och i empirin från 2003 framkommer att re-

visionsbranschens (exempelvis FAR, SRS, ÖPwC och LGT) uppfattning är att helt utmönstra 

jävsreglerna i ABL och låta revisorerna pröva det enligt RL. Vilket visar på att branschföre-

trädarna föredrar lösningar som ger branschorganisationernas rekommendationer starkt ge-

nomslag, vilket stöds av Cooper och Robsons (2006) teori om branschens genomförande ge-

nom praxisbildning. Inom branschen finns det aktörer (exempelvis SBRF och i Balans 

10/2003) som i motsats vill behålla ABLs regler men instämmer att användandet av analys-

modellen i RL medför att den gemensamma värdegrunden stärks, vilket Brante (2009) förtyd-

ligar är en central del i professionen (Diamant & Engerstedt, 2003). 
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Särskilt intresseväckande är FAR:s Etikkommittés beslut att förespråka principbaserade etik-

regler vilket ger branschen initiativet och tillviss del mandatet att utverka normerande normer 

i linje med Cooper och Robson (2006). I 2014 års runda kritiserar Marton (2014) i Balans 

3/2014 lämpligheten av att branschen skapar, tolkar och tillämpar samma regler vilket kan 

påverka allmänhetens förtroende. Dels påverkar det branschens identitet men också vilka som 

ska ge lämpliga lösningar på revisionens genomförande om inte de med störst kunskap och 

erfarenhet vars profession är att lösa problem enligt Brante och Pentland (Brante, 2009; Pent-

land, 2000). 

5.1.1 Osäkerhetsfaktorn 
Ovan har revisorns roll genom engagemang och vilka rättsliga ramar professionen har att för-

hålla sig inom och tolka redogjorts. Nedan kommer en analys kring osäkerheten i stort och 

även gällande diskussionen om tillgången till tjänster och kunskapsförsörjningen framöver. 

Analysen börjar med osäkerheten i stort. Ur teorin framgår tydligt att professionens roll är att 

hantera osäkerhetsrisker och lösa informationsproblematiken. Ur första fasen 2003 framgår att 

myndigheterna RSV, BRÅ, SKM i Malmö anser att revisionen har en bidragande orsak till en 

effektiv kontrollverksamhet medan några andra myndigheter såsom Riksrevisionen och pa-

tent- och registreringsverket ser kontrollfördelarna men samtidigt risken med att välja bort 

expertkunskap. En sådan ordning är i rak motsats till Brantes (2009) uttalande om att sam-

hället över tid har behövt mer expertkunskap vilket torde vara fallet och att ett exkluderande 

av expertkompetensen framgent inte kan förklaras genom att samhället inte längre har ett be-

hov av kunskapen. 

 

Flertalet samhällsaktörer och myndigheter (exempelvis Aktiespararna och NNR) framför vik-

ten av kvalitetssäkrad information för näringslivet och att förslaget kan leda till omfattande 

strukturförändringar för byråerna. Av tidigare forskning framgår att professionens roll är att 

skapa trygghet och därigenom samhällsnytta enligt Artsberg (2005). Flertalet remissinstanser 

inom alla grupper (bl.a. FAR, SRS, Företagarna, Riksrevisionen) aktualiserar frågan om den 

allmänna revisionsplikten vara i mindre företag. Instanserna motsätter sig inte frågan om be-

hov av expertkunskaper men vill enklare möjlig göra för användandet av professionens kun-

skap och att revisionens kostnad står i proportion till samhällets behov. 

 

Under den andra fasen framhävs från myndighet och branschen (se EBM och SRF) framkom-

mer att SRF anser att det kan skapa problem gällande jurisdiktionen mellan de olika tjänsterna 
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och EBM anser det förenligt att slopa byråjävet för icke revisionspliktiga bolag. Båda fallen är 

mer kopplat till professionens organisation och gemenskap enligt teorin än ett samhällsansvar 

från SRF:s sida. Av tidigare forskningen uppkommer frågan om omfattningen av revision i 

förhållande till samhällsnyttan och kostnaden för professionens expertkunskaper (Brante, 

2009; Pentland, 2000). I empirin kan utläsas att flertalet remissinstanser 2003 förespråkade en 

översyn av den allmänna revisionspliktens vara och genomförande kopplat till kostnad och 

kvalité. Det medan vid 2014:s granskning har det genomförts en förändring gällande omfatt-

ningen 2010, vilket avspeglas i remissvaren genom fortsatt diskussion om jurisdiktionen mel-

lan revision och redovisning. 

5.1.2 Tillgång till tjänster  
Av Pentlands (2000) diskussion om att allt ska bli föremål för kontroll krävs dels, att det går 

att beräkna och dels att det finns en tydlig avgränsning för revisionens omfång. Av första fa-

sen uppkommer frågan om tillgång till tjänster och ”intressejäv” vilket myndigheten Juridiska 

fakultetsnämnden anför. Om förslaget leder till att mindre byråer slås ut påverkar det givet 

professionen genom att branschen delvis berövas möjligheten att förmedla kunskap samt möj-

ligheten att inträda i professionen genom mindre praktiker, vilket kan förmedla färdighetsträ-

ningen inom professionen menar Brante (2009). 

 

Branschen (exempelvis FAR och LGT) anför att detta kommer påverka professionens möjlig-

het till träning, rådgivning och i förlängningen revisorernas kunskapsbas. Detta påverkar cen-

trala delar i professionens kärna kopplat till organisation, upprätthållande av kunskapskrav 

och möjligheten för utbytbarhet (Brante, 2009). Av andra omgångens kan utläsas att Regelrå-

det som myndighet ifrågasätter tillgången och professionens utveckling, utifrån att det finns 

800 registrerande bolag idag. Vilket kan anses vara ett ifrågasättande av professionens kun-

skap och bedömning vilket ytterst får anses ligga inom professionens primära kompetenser 

enligt Pentland (2000). 

5.1.3 Kostnader 
Flertalet remissinstanser inom samtliga grupper anför kostnadsperspektivet i syfte att påvisa 

orimligheten i att mindre bolag ska ha motsvarande revisionsstandard som börsnoterande bo-

las. Branschen genom FAR och LGT anser att förslaget kan medföra negativa ekonomiska 

konsekvenser genom kostnadsökningar för samhället och det enskilda bolaget. Stockholms-

börsen som samhällsaktör anför att kostnadsökningen ska kunna stå i proportion till den höjda 

kvalitén, vilket tydligt knyter an till Pentlands (2000) diskussion om korrelationen mellan 
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kvalité och kostnad för att uppnå revisionens syfte. Vidare uppvisar revisionsbranschen en 

samstämmighet i frågor som påverkar det egna kompetensområdet och att professionen däri-

genom sluter sig samman vid frågor om professionens arbetsomfång. 

 

Vilket torde tyda på gemenskap genom träning, kunskap och värderingar vilket Brante (2009) 

framhåller. Ur 2014 års remissrunda anser Bolagsverket som myndighet att minskade kostna-

der för mindre bolag kan medföra att kvalitén i årsredovisningarna stärks. SRF avviker i för-

hållande till övriga branschen och anför i motsats att kostnaderna genom tillåtandet av kombi-

uppdrag blir större. Båda anför behovet av kunskapsexport men att SRF som företrädare för 

ena professionen vill utestänga den andra genom lagstiftning vilket har stöd av Brantes (2009) 

professionsteori. 

5.2 Etikperspektivet 
Etikreglernas centrala punkt är revisorernas oberoende, och det har länge diskuterats i vilken 

omfattning utförandet av konsulttjänster ska vara acceptabla utan att äventyra oberoendet 

(DeAngelo, 1981; Mautz & Saraf, 1961; Svanström & Sundgren, 2012). I empirin är obero-

endet det mest använda argumentet till varför kombiuppdrag inte borde vara tillåtet. SBRF 

som branschaktör anför i motsats till revisionsbranschens aktörer att kombiuppdrag inte skall 

tillåtas men tycker också att reglerna skall vara ännu hårdare på byråjävet än vad det är nu. 

Även företrädare för myndigheter och samhällsaktörer exempelvis RSV och Advokatsamfun-

det instämmer med SBRF:s åsikt. Detta får ytterligare stöd av Balansartikeln 8-9/2008 som 

visar på enkelheten att kringgå bestämmelsen (Hettinger, 2008). Under 2014 års fas har ingen 

remissinstans påtalat enkelheten att runda bestämmelsen medan motsvarande myndigheter 

vidhåller att byråjävet ska bestå. FAR:s framställan under fas två är ett tydligt bevis på när 

branschen påpekar brister i normativa regler och uppvisar därmed ett initiativ till förändringar 

i lagen vilket stöds av Cooper och Robson (2006). 

 

I teorin görs det skillnad på oberoendet genom indelning av faktiskt och synligt (Svanström, 

2008). Ett exempel på synligt oberoende diskuteras i branschtidningen Balans 11/2001 genom 

att näringslivet via media och allmänheten har stort förtroende för revison och därför inte be-

höver bli lika informerade, vilket tydlig markeras som något negativt (Holmqvist, 2001). 

Dock påstår samhällsaktören Stockholmsbörsen i motsats till balansartikeln, att det är allmän-

heten och marknaden som ställer höga krav på oberoendet och säkerheten i den ekonomiska 

informationen. Detta har stöd i Brante (2009) via förklaringen om risksamhället och de höga 
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krav som ställs. Analysmodellen är en blandning av faktiskt och synligt oberoende vilket i 

teorin är en del av fortsättningen av egenkontrollprogrammet eftersom revisorn själv har att 

bedöma graden av hot och möjligheten att utföra uppdraget vilket ställer krav på kunskap och 

erfarenheter (Brante, 2009). Modellens primära uppgift är att säkerställa att ingen själv-

granskning sker eller andra jävsgrundande hot vilket borde innebär ett avsägande av uppdra-

get. Revisorn kan dock genomföra stärkande åtgärder för att minska hotet och således genom-

föra uppdraget (FAR, 2003). Dessa åtgärder vill utomstående och intressenter ha kännedom 

om för att bibehålla förtroendet för revisorn, vilket är det synliga. Myndigheten Riksrevision-

en påpekar att om byråerna har en klient med stark ekonomi kan detta leda till att ett egenin-

tresse och monetärt intresse till klienten uppkommer. 

 

I motsats till stora bolag kan i mindre bolag andra hot såsom vänskapshot vara mer förekom-

mande, på grund av den nära kontakten som regelbundet förbättras vid informationsutbyte. 

Dessa hot behöver revisorn själv ha insikt om och förmedla åtgärdsplanen till intressenter för 

att bibehålla förtroendet. Att klienten har inflytande på revisorns oberoende konstaterar både 

teorin och empirin, avseende monetära medel och relationsinflytande. Detta byggs på Brantes 

(2009) syn på att professioner är bundna till förväntningar och uppfattningar som intressen-

terna, exempelvis klienter, har på revisorn. Artsberg (2005) förtydligar att revisorn vill till-

fredsställa klientetens behov av informationsspridning och att revisorn har en allmän sam-

hällsroll som innebär en vilja att neutralisera intressepåverkan mellan olika parter. Det blir 

mer problematiskt när revisorer ska utföra både revision och redovisningstjänster till bolag, 

dock tillägger myndigheten RN att två olika byråer, där ena byrån erbjuder revision och andra 

byrån redovisning, vilka till stor del har samma kundstock kan ge upphov till intressejäv. Det 

torde vara mer vanligt i mindre orter där utbudet av tjänsterna är begränsade. En annan myn-

dighet BRÅ är kluven i sin åsikt om byråjäv, och delar argumentationen kring att stärka obe-

roendet men BRÅ framhäver revisorns samhällsrepresentantsroll som teorin styrks via Brante 

(2009). Det eftersom revisorn har större möjlighet att upptäcka brott om revisorn får mer när-

het till bokföringen, vilket LGT inom branschen håller med om. 

 

I fas två fokuserar de flesta aktörerna på det faktiska oberoendet. Men synpunkterna på obero-

endet är i helhet liknande mellan fas ett och fas två. Myndigheten EBM tillägger att möjlig-

heten att erbjuda både redovisningstjänster och revision påverkar oberoendet negativt. EBM 

kan dock acceptera kombiuppdrag om revisorerna endast erbjuder redovisningstjänster till 

bolag som inte är revisionspliktiga, eftersom det kan höja kvalitén på den ekonomiska in-
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formationen. Samhällsaktören Svensk försäkring instämmer i att tillåtandet ger kvalitetsvins-

ter. Skatteverket i egenskap av myndighet hävdar att jävsrisken är liten vid kombiuppdrag 

men att förtroendet för professionen är viktigare än att utsätta oberoendet för eventuella hot. 

Detta förtroende förklaras i teorin som ett synligt oberoende (Svanström, 2008). 

 

I teorin ovan konstateras att oberoendet är en central punkt och att det finns en oberoendepro-

blematik som behöver tas i beaktning. Efter diskussionen mellan empirin och teorin råder det 

inga tvivel om att frågan fortfarande är aktuell. Trots att diskussionen i fas två bygger på fas 

ett är åsikterna om hur oberoendet skall hanteras är de olika aktörerna oense. Argumenten för 

byråjäv dras primärt till att oberoendet blir hotat, vilket ställs mot argumentet om kombiupp-

dragets effektivitet och ekonomi. En slutsats blir att oberoendet blir hotat av kombiuppdrag, 

men att det förmodligen kan kontrolleras av analysmodellen i RL samt att kombiuppdrag ger 

högre kvalitativa redovisningar och underlättar för myndigheterna att kontrollera och därige-

nom upptäcka brott. 

 

Oberoende och integritet är centrala delar i professionsidentitet och nedan kommer identiteten 

och skapandet av den samma analyseras närmre. Teorin framhäver att de stora firmorna inom 

revisionen påverkar normer och regler men också professionsidentiteten genom sättet som de 

arbetar (Cooper & Robson, 2006). I första fasen framkommer branschens (exempelvis FAR 

och LGT) oro att revisionen enbart bli ett kontrollorgan genom inrättandet av byråjäv. Bran-

schen menar att detta även påverkar möjligheten att bibehålla kompetens och försörjningen av 

nya revisorer eftersom det finns ett samband mellan rådgivning och kunskapsbasens utveckl-

ing. I det argumentet förklarar FAR att revisorer som arbetar med både revision och redovis-

ningstjänster utvecklar inte bara sin egen kompetens men också utvecklar professionen och 

dess identitet. Vad FAR argumenterar för har stöd i teorin genom Brantes (2009) syn på pro-

fessionens samhörighet som skapar gemensamma värderingar vilka utvecklar professionen 

och samhället framåt. Denna samhörighet bygger på en kontroll av rekryteringen i form av 

träning och utbildning vars syfte är att tillförsäkra rätt kompetens och samhörighet genom 

gemensamma värderingar (Brante, 2009). 

 

Av andra fasen har inget framkommit gällande professionsidentiteten. Istället har under 2014 

fas framförts en diskussion om branschens lämplighet att själva utforma och tolka regler vil-

ket redan Cooper och Robson (2006) diskuterar kring. I Balans 3/2014 anför Marton (2014) 

att förtroendet för professionen minskar när professionen själva styr regler och normer. Han 
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anser att det systemet ses som ett självgranskningshot och att regler och lagarna formas för att 

tillfredsställa professionen och inte värna intressenternas behov av säker information och tillit. 

5.3 Kunskapsperspektivet 
Det sista perspektivet enligt vår analysmodell är perspektivet kunskap på professionsteorin. 

Inom detta perspektiv kommer först kunskapssystemen på individnivå för den enskilde pro-

fessionsmedlemmens diskuteras. Därefter kommer diskussion om förtroende och analysen i 

RL och avslutas sedan med en analys om sociala former och konkurrens mellan redovisnings- 

och revisionsprofessionen. 

 

I ovan redogjorda empiri om tillgång till tjänster anser branschen att den enskilda revisors-

kandidatens möjlighet att erövra kunskap kommer minska till följd av att antalet revisionsby-

råer kommer att minska ute i landet. För den enskilde revisorn skriver branschen genom 

ÖPwC och LGT att de positiva synergieffekterna går om intet eftersom den föreslagna regle-

ringen omöjliggör en rotation mellan revision och rådgivning. Det kopplas till teori då Brante 

(2009) menar att professioner kännetecknas av att de har förmågan att utifrån tidigare kunskap 

inkludera nya lösningar i kunskapsbasen. Branschorganisationen FAR anser att förslaget även 

ger konsekvenser i form av kompetensdräneringen, eftersom revisorers kompetens idag efter-

frågas som ekonomichefer i näringslivet och att mindre revisionsbyråer har en lägre kompe-

tensnivå. Det kopplas till Brantes (2009) syn att individer verksamma inom en profession ska 

ses som en förmedlare av kunskap till klienter och övriga samhället med tillägg av Cooper 

och Robsons (2006) synsätt om att de stora byråerna vilka driver praxis och normer. I remiss-

rundan under fas ett nämner branschen kunskap och kompetens medan andra samhällsaktörer 

och myndigheter tar upp ämnet revisionskvalitet istället. 

 

Detta skulle kunna kopplas till kunskap eftersom Brante (2009) säger att professioner ska 

skapa en kunskapsnivå som är praktisk användbar. Det torde vara rimligt att anta att en prak-

tisk användbar kunskap i förlängningen leder till god kvalité. Flera myndigheter och sam-

hällsaktörer exempelvis PRV, Svensk försäkring och EBM menar att det är möjligt att revis-

ionskvaliteten kan komma att försämras om kombiuppdrag inte tillåts. I motsats anser 

myndigheten SKM i Malmö att revisionskvaliteten bör komma att förbättras vid ett förbud. 

Vid fas två tillkom inga nya argument varvid diskussion under fas ett alltjämt får anses vara 

den gängse uppfattningen. 
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Efter avslutad diskussion om kunskapens betydelse skiftas fokus i analysen inom perspektivet 

att istället rikta in sig på förtroende biten. Gällande förtroende tycks det råda delade åsikter 

mellan myndigheter och branschen. Myndigheterna och samhällsaktörerna (RSV, EBM, Riks-

revision och Aktiespararna) lägger fokus på förtroendefrågan och argumenterar för skärp-

ningen som stärker opartiskheten och självständigheten och således minska det synbara obe-

roendet. I motsats menar branschen (FAR, SRS, LGT och ÖPwC,) att de inom professionen 

genom kunskapsmassan och yrkesidentitet bör ha samhällets förtroende att genomföra kom-

biuppdrag och att analysmodellen räcker för att säkerställa förtroendet. I Balans 11/2001 

framkommer att förtroendet för revisorer bygger på att revisionen håller hög kvalitet och att 

rollen mellan företagsledning, styrelse och revisorn fungerar, detta bör kunna kopplas sam-

man med Brante (2009), som menar att förtroendet för yrkeskåren ses som en viktig del av 

professionen. 

 

I fas två framkommer dels ovan redogjorda kring åtskillnaden mellan revision och redovis-

ning samt att samhällsaktören Svenskt näringsliv tycker att analysmodellen i RL är fullt till-

räcklig för att förtroendet för revisionen kan säkerställas. I Balans 4/2014 framkommer FAR:s 

uppfattning att det är viktigt att samhället har ett högt förtroende för revisionsbranschen, vil-

ket gör att branschen måste arbeta aktivt och ta ansvar genom självgranskning. Vilket kan 

kopplas till Brante (2009) som menar att professionen har störst möjlighet att avgöra om en 

medlem i professionen gör ett bra arbete. 

 

Enligt Brante (2009) är förtroendet avgörande för professionen eftersom det sammanbinder 

professionen med övriga samhället. Vidare anför han att förtroende är starkt förknippat med 

allmänhetens föreställning och verksamhetens yrkesidentitet. Empirin från fas ett och två ger 

för handen att uppfattningen är olika mellan branschen, myndigheterna och samhällsaktörerna 

vilket således torde innebär att en sammanblandning mellan revision och redovisning är van-

lig. Det innebär således att allmänhetens föreställning och därmed förtroende i sakfrågan är 

svår att bedöma eftersom det för en utomstående tycks vara svårt att särskilja revision och 

redovisning. 

 

Förtroende och kunskap är två faktorer och en tredje är konkurrens och sociala former mellan 

olika professioner och vad som håller professionen samman. Nedan kommer diskussionen om 

konkurrens och sociala former att närmare belysas. Abbott (1988) menar att det råder konkur-

rens mellan olika professioner om i vilka områden professionerna får verka vilket synliggörs 
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inom branschen genom motsättningen mellan revisionsbyråerna (FAR, LGT och ÖPwC) och 

redovisningsbyrårena (SBRF och SRF) gällande vem som har rätten att utför rådgivning i bok-

föringen. FAR, LGT och ÖPwC tycker alla i sina remissvar under fas ett att kombiuppdrag bör 

kunna erbjudas, och att granskningen inom byråerna är tillräckligt stark för att oberoendehotet 

ska kunna förhindras. Detta stöds av Cooper och Robson (2006) syn om professionens aktiva 

roll i att ta marknadsandelar på andra marknader. Redovisningsaktörerna SBRF och SRF anser 

att det är viktigt att revision och redovisning hålls isär. SBRF menar att blandade uppdrag 

tenderar att drabbas av jävskonflikt. Det tycks alltså finnas en konflikt mellan renodlade redo-

visningsbyråer och större revisionsbyråer som tillhandahåller ett flertal olika tjänster. 

 

Samhällsaktören SKL menar att redovisning och revision bör hållas särskilda eftersom risken 

för oberoendehotet ska ha företräde framför rationalitet och ekonomi. Myndigheterna EBM 

och BRÅ menar att en byrå inte bör få biträda och revidera samma företag. Juridiska fakul-

tetsnämnden menar att en mer detaljerad konsekvensutredning rörande konkurrensen mellan 

redovisning och revision behöver göras. I andra fasen har revisions- och redovisnings-

branschen samma åsikter som fas ett. Myndigheterna FI säger i sitt uttalande att revision och 

redovisning bör hållas isär för vilket EBM:s instämmer på en principiell nivå men accepterar 

förändringen gällande bolag som inte lyder under allmän revisionsplikt. 
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6 Slutdiskussion 
Slutdiskussionen kommer disponeras genom att först redogöra för slutsatserna från branschen 

och därefter från myndigheterna och avslutas med samhällsaktörerna. Inom respektive grupp 

kommer syftet besvaras utifrån vår analysmodell vilket presenteras återigen nedan. Efter re-

dovisningen av de tre grupperna kommer en övergripande slutsats att presenteras vilket avslu-

tar slutdiskussionen. 

 

 

6.1 Revision- och redovisningsbranschen 
Under fas ett framkommer det att det inom revision- och redovisningsbranschen finns avgö-

rande åsiktsskillnader vad gäller frågor om professionens omfång. Redovisningsbranschen vill 

minska revisorernas möjlighet att utföra redovisningstjänster och motiverar sitt ställningsta-

gande genom att förtroendet för revisionen försämras och att revisorn tappar oberoendet till 

klienten. Revisionsbranschen menar i motsats att kombiuppdragen leder till högre revisions-

kvalitén och lägre kostnader för klienterna samt att risken för oberoendet hanteras genom ana-

lysmodellen i RL. Denna kamp mellan branscherna handlar om att konkurrera om klienterna. 

Vidare påverkar förslaget revisionsprofessionen genom att möjligheterna till kompetensut-

veckling och möjligheterna att inträda i professionen försämras, eftersom möjligheten att ab-

strahera problem kopplat till kunskapsmassa och därefter ge praktiska råd försvinner i en stor 

omfattning. 

 

I fas två är rollerna de omvända när det gäller frågan om byråjäv. Revisionsbranschen vill 

utöka sin marknad och motiverar detta dels utifrån 2003 års argumentation och dels av beho-

vet att stärka årsredovisningarna efter 2010 års reform av revisionsplikten. Slutsatsen i 
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branschsammanhanget är att det föreligger en professionskonflikt gällande respektive profess-

ions jurisdiktion varvid revisonsprofessionen idag har en starkare auktoritet genom den stat-

liga legitimeringen vilket har stort stöd i samhällsperspektivet enligt vår analysmodell. 

 

6.2 Myndigheter 
Inom myndigheterna kan utläsas tre olika grupperingar, den första har ett beroende av en fun-

gerande revision i den egna verksamheten, så som exempelvis Skatteverket. Den andra grup-

pen består av myndigheter vars uppdrag är att arbeta med branschen i olika sakfrågor, såsom 

RN, och den tredje gruppen är myndigheter vilket helt saknar koppling till branschen, såsom 

Kammarrätten i Jönköping. I första gruppen finns en tydlig vilja att införa byråjävet eftersom 

det stärker det faktiska oberoendet och därigenom ytterligare underlättar för myndigheternas 

kontrollfunktioner. I andra gruppen accepteras lagförslaget i stora delar men att konsekven-

serna inte är tillräckligt utredda gällande de mindre bolagens behov av kunskapsbiträde till 

konkurrensmässiga priser. De lyfter också frågan om den allmänna revisionspliktens vara. 

Den tredje gruppen uttalar att deras principiella inställning är att åtskillnaden stärker oberoen-

det. 

 

I fas två vidhåller grupp ett sina argument. Dock öppnar EBM upp för möjligheten att tillåta 

kombiuppdrag för de företag vilket inte lyder under den allmänna revisionsplikten, eftersom 

de bolagen kan välja bort att bli reviderade. Den andra gruppen ser positivt på förslaget ef-

tersom kvalitén på årsredovisningarna försämrats avsevärt sedan 2010 och att självgransk-

ningshotet är mindre än motsvarande vinster för kvalitén vid kombiuppdrag. Den tredje grup-

pen har inte vid 2014 års förslag blivit föremål för remissbehandling. Slutsatsen bland 

myndigheterna är att mellan faserna ändrades revisionsplikten, vilket har påverkat flertalet 

myndigheters inställning gällande att tillåta ett högre självgranskningshot eftersom vinsterna i 

kvalitén blir så pass höga, vilket ökar förtroendet till revisorerna. Myndigheterna är primärt 

inne på kunskapsperspektivet enligt vår analysmodell. 

6.3 Samhällsaktörer 
Hos samhällsaktörerna framkommer behovet av tillförlitlig ekonomisk information i sam-

hället. Däremot finns det meningsskillnader mellan aktörerna, Advokatsamfundet drev hårt 

frågan om att hålla isär revision och redovisning kopplat till oberoendet. Övriga aktörer mots-

ätter sig ändringen i det fall konsekvenserna är negativa för näringslivet och i övrigt skapar 
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stora strukturella förändringar. Särskilt består oron i frågan om kostnadshöjningar och speci-

ellt för små bolag. Under fas två står Advokatsamfundet fast i sin tidigare ståndpunkt. I övrigt 

tillstyrks förslaget och somliga anser även att jävsreglerna i ABL helt ska ersättas med ana-

lysmodellen i RL. I övrigt framkommer inga synpunkter med anledning av revisionspliktens 

avskaffande. 

 

I slutsatsen till samhällsaktörerna dras att samhällsaktörernas viktigaste intresse är att det 

finns tillförlitlig ekonomisk information. Därtill är alla aktörer utom Advokatsamfundet öppna 

för att tillåta kombiuppdrag under förutsättning att tillförlitligheten av den ekonomiska in-

formationen stärks. Flertalet av aktörerna är öppna för att helt avskaffa revisionen för små 

bolag och överlåta åt bankerna och kreditinstituten att bestämma vilken typ av granskning 

som krävs för krediter. Detta belyses särskilt i Bankföringen vilken inte har någon invändning 

mot förslaget och således kan anses ha uppfattningen att kombiuppdrag inte är problematiskt 

och att de är för förslaget att helt avskaffa revisionen. Samhällsaktörernas primära är inne på 

informationsproblematiken och därigenom samhällsperspektivet enligt vår analysmodell. 

6.4 Slutsats 
Branschens farhågor kring förändringen 2007 kan inte av remissrundan 2014 anses ha slagit 

in. Det torde betyda att samhället gjort en lämplig avvägning mellan revisionskvalité och obe-

roende. Vidare framkommer att samhällsaktörerna i en större omfattning fogar sig med pro-

fessionens förslag om ändringar rörande revision. Behovet av ekonomisk tillförlitlighet är 

större än hotet mot oberoendet vilket har blivit än tydligare genom 2010 års reformering av 

revisionsplikten. Detta har även en praktisk innebörd på byråjävets omfång eftersom flertalet 

svenska bolag idag kan välja bort revisionen och därmed skapa större osäkerhet i information-

en. 
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