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Sammanfattning 

År 2006 kom EU med ett direktiv om revision och sen dess har de kommit 

med flera förslag om förändringar med syftet att harmonisera lagstiftningen 

inom EU och samtidigt öka förtroendet för revisionen. Ett viktigt steg i detta 

presenterades av EU-kommissionen 2010 genom ”Grönboken: Lärdomar från 

krisen”. I denna grönbok presenterades en frågeställning om revisorer skulle 

ha tillstånd att utföra andra tjänster än revision. EU-kommissionen fick nästan 

700 svar på denna fråga från olika intressenter, detta har sedan utarbetats i ett 

förslag till en förordning som kom ut i november 2011.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad olika intressenter i Sverige 

anser om förbudet. Vi undersöker även vad de har för åsikter om hur 

oberoendet kommer att påverkas av förbudet.  

För att uppfylla syftet har vi genomfört en dokumentundersökning genom att 

samla in remissvaren från olika intressenter. De som hade påpekande om 

oberoendet eller förbudet har vi sedan tagit hänsyn till i vår empiri. 

 En revisors oberoende är viktigt för att skapa tillförlitlighet för att de 

finansiella rapporterna stämmer. Oberoendet kan delas in i faktiskt och 

synbart där det faktiska syftar på att revisorn ska agera utan att låta 

objektiviteten påverkas, detta oberoende går inte att mäta. Det synbara innebär 

vad en tredje part anser om revisorns oberoende och en faktor som kan 

påverka det är om revisorn utför andra tjänster än revision till sina kunder. 

Sådana tjänster kan nämligen stärka ett band mellan revisor och kund vilket 

skapar ett beroende.  

Empirin består av svar från olika intressenter på dels grönboken som kom ut 

2010 och på förslaget till förordningen som kom ut i slutet av 2011. Många 

argument som tas upp används av flera intressenter, men det finns även vissa 

som sticker ut. 

Slutsatsen är att EU:s arbete inte är fulländat och att förbudet skulle möta en 

del motstånd om det genomfördes i sitt nuvarande skick. 
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Abstract 

In 2006 EU presented a new directive on auditing and they have since then 

come up with several proposals for changes in order to harmonize legislation 

across the EU while also increasing confidence in the audit. An important step 

in this was presented by the European Commission in 2010 through "Green 

Paper: Lessons from the crisis". This paper presented the issue of when 

auditors would be allowed to perform non audit services. The European 

Commission received almost 700 responses to this issue from various 

stakeholders. This has since developed into a proposal for a regulation that 

came out in November 2011. 

The purpose of this paper is to investigate what the various stakeholders in 

Sweden thinks of the prohibition. We also examine what their opinions are 

about how independence will be affected by it. 

To fulfill the purpose we have conducted a document study where we 

collected responses from various stakeholders. Those who commented on the 

independence or the prohibition, was taken into account in our empirical 

work. 

An auditor's independence is important for creating reliance that the financial 

statements are correct. Independence can be divided into independence of fact 

and independence of mind, where the first aims so that the auditor should act 

without letting his objectivity be affected. This independence is not 

measurable. Independence of mind means what a third party would think of 

the auditor’s independence. One factor that may affect this is if the auditor 

performs non-audit services to their customers. This is because such services 

can strengthen a bond between auditor and client, creating dependence. 

The empirical data consists of responses from various stakeholders on both 

the Green Paper which came out in 2010, and on the proposal to the 

regulation that came out in late 2011. Many arguments raised are used by 

multiple stakeholders, but there are also some that stand out. 

The conclusion is that the EU's work is not perfect and that the ban would 

face some resistance if implemented in its current state. 
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1. Inledning 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av bakgrunden för denna uppsats. Utifrån den har 

vi formulerat vårt problem och sedan beskrivit avgränsningen för undersökningen, samt syftet 

med uppsatsen. 

1.1. Bakgrund 

Den 17 maj 2006 antog Europaparlamentet och Europeiska unionens råd 

direktivet 2006/43/EG ”om lagstadgad revision av årsbokslut och 

sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG 

och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG”. 

Fortsättningsvis kommer detta direktiv anges som Direktiv 2006/43/EG i 

denna uppsats. Direktivet syftar till att harmonisera kraven på lagstadgad 

revision på lång sikt samtidigt som det vill öka förtroendet för revisorer. 

(Europaparlamentet & Rådet 2006) 

13 oktober 2010 utgav Europeiska kommissionen (EU-kommissionen) en 

grönbok som heter ”Revisionspolitik: Lärdommar från krisen”. 

Fortsättningsvis kommer denna benämnas som Grönboken i uppsatsen. 

Grönboken har fått stor uppmärksamhet och när EU-kommissionen inbjöd 

till konsultation under 2010 fick de 688 remissvar (EU-kommissionen 2011d). 

Några punkter som förslaget berör är obligatorisk byrårotation och förbud av 

icke-revisionstjänster, det senare kommer diskuteras mer ingående längre fram 

i uppsatsen. (EU-kommissionen 2010) 

Den 30 november 2011 kom ett förslag till nytt direktiv som ändrade Direktiv 

2006/43/EG. Anledning till detta var att reglerna behövde harmoniseras 

ytterligare på unionsnivå. De ändringar som genomfördes satte upp tydligare 

definitioner och gränsvärden för t.ex. vad som menas med företag av allmänt 

intresse. Direktiv kommer fortsättningsvis att benämnas som 

Ändringsdirektivet(EU-kommissionen 2011c). Det kom även ytterligare ett 

förslag till förordning den 30 november 2011 som heter ”om särskilda krav 

avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse”. Förslaget 

kommer fortsättningsvis benämnas som Förordningen. Båda förslagen 

utvecklades som resultat av konsultationen av Grönboken och kommer 

tillsammans att benämns som Revisionspaketet i denna uppsats. (EU-

kommissionen 2011b) 
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1.2. Problemformulering 

Relationen mellan rådgivning och revision har länge varit ett omdiskuterat 

ämne. Utifrån vad EU-kommissionen skriver verkar det finnas en tveksamhet 

hur starkt oberoendet är mellan revisorerna och deras klienter, speciellt när det 

kommer till situationer när revisorn utför andra tjänster än revision. Genom 

att driva igenom de förslag som framkommer i direktiven är detta något som 

de vill försöka reglera bättre. I Grönboken har EU-kommissionen formulerat 

följande frågeställning gällande oberoendet i ovanstående fall: 

”Bör revisionsföretagen förbjudas att tillhandahålla andra tjänster än 

revisionstjänster? Bör ett sådant förbud i så fall tillämpas på alla 

revisionsföretag och deras kunder, eller bör förbudet endast gälla för 

vissa typer av enheter, t.ex. systemviktiga finansinstitut?” (EU-

kommissionen 2010, s. 14). 

De frågeställningar som vi undersöker i den här uppsatsen är hur olika 

intressenter ställer sig till förslagen och vilka för- och nackdelar de ser hos ett 

genomförande av förslagen. Likaså gör vi en jämförelse av hur åsikterna skiljer 

sig mellan de olika intressenterna. 

Syftet med förslagen är att öka oberoendet mellan revisorerna och dess 

klienter. Därför har vi även undersökt hur oberoendet påverkas enligt de 

teorier som finns och om intressenterna anser att förslagen kommer stärka 

oberoendet. 

Med utgångspunkt ur frågeställningarna har vi kommit fram till dessa 

forskningsfrågor. 

 Hur ställer sig olika intressenter i Sverige till förslagen om förbud mot icke- 
revisionsrelaterade tjänster? 

 Hur tror intressenterna att oberoendet kommer att påverkas av ett genomförande 
av förslagen och hur jämför sig detta med de teorier som finns?  

1.3. Avgränsningar 

Arbetet har till stor del skett utifrån ett helhetsperspektiv av alla intressenter i 

Sverige som påverkas utav förslagen. Det vi har valt att undersöka handlar om 

oberoende och revisorernas rätt att utföra andra tjänster än revision, därför har 

vi bara tagit hänsyn till de intressenter som har berört dessa punkter i sina svar. 

För remissvaren på Grönboken innebär det att intressenterna som är att anses 

som relevanta är de som har svarat på fråga 19 eller på annat vis har 

anknytning till oberoendet eller förbudet. För svaren på Revisionspaketet har 
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de som svarat på artikel 10 om oberoende eller artikel 9,2 om arvodet för 

relaterade revisionstjänster tagits med i empirin. För de intressenter som har 

svarat på både Grönboken och Revisionspaketet har vi inte tagit med de delar 

som säger samma sak i båda svaren, utan de punkterna har istället inkluderats i 

det första svaret.  

De revisionsbyråer som är verksamma i Sverige och har svarat på Grönboken 

är de som brukar räknas till Big 4. Där ingår Deloitte, Ernst & Young, KPMG 

och PWC som har skickat varsitt svar (Carrington 2010). Eftersom de är 

multinationella företag innebär det att deras svar inte är sverigespecifikt. Vi har 

därför valt att bara ta med de delar som är hänförliga till Sverige och svensk 

lag. Anledningen till att vi har behandlat dessa byråer i samma stycke är att 

deras svar stämmer till stora delar överens med varandra. Eventuellt avvikande 

meningar har tydliggjorts i texten. 

1.4. Syfte 

Syftet är att se hur olika intressenter ställer sig till förändringen av det 

förslagna förbudet mot att utföra andra tjänster än revision och undersöka 

vilka olika för- och nackdelar de olika intressenterna ser i förslaget. På så sätt 

kan vi få en uppfattning om vilken effekt ett genomförande skulle kunna ha. 

Vi undersöker även vad de har för åsikter om hur oberoendet kommer att 

påverkas av förbudet. 
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2. Metod 

I följande kapitel beskrivs att vi har valt att genomföra en dokumentundersökning för vår 

empiri, samt hur vi gick tillväga under arbetets gång. Vi beskriver även vilken 

tolkningsmetod vi använt oss av för att komma fram till slutsatsen. 

Informationen vi sökt efter har varit av en mer djupgående karaktär som 

sträckt sig över ett fåtal enheter och som krävt ett helhetsperspektiv. (Jacobsen 

2002) För insamlandet av vår empiri har vi därför använt oss av kvalitativ data. 

Till skillnad från kvantitativ data har materialitet som undersökts inte varit 

mätbart utan består istället av ord, mening och deras betydelse (Dey 1993). 

Själva insamlandet har skett uteslutande med dokumentundersökning av 

remissvar från relevanta revisionsbyråer, myndigheter och andra organisationer 

i Sverige. Det gjorde vi eftersom informationen vi sökt efter redan har 

kommenterats och blivit nedskrivet av representativa personer från de enheter 

vi varit intresserade utav. Vi har sett det som en fördel att använda oss av 

dokumentundersökning framför t.ex. intervjuer eftersom de svar vi har funnit 

har varit mer bearbetade och genomtänkta (Jacobsen 2002). 

Dokumentundersökningen skedde genom att vi undersökte remissvar som 

hänförts till först Grönboken och sedan Revisionspaketet. Vi läste igenom alla 

svar för att kunna bestämma vilka som var relevanta för uppsatsen. 

Remissvaren har införskaffats från EU:s hemsida och i viss mån från 

intressenternas egna hemsidor då de inte skickats till EU, utan istället till 

Justitiedepartementet.  

Dokumenten som har undersökts har inte skrivits för vår skull utan är 

producerade för EU men finns tillgängliga för vem som helst. Det innebär att 

vi inte har kunnat anpassa vår frågeformulering efter den data vi har samlat in, 

utan vi har varit tvungna att anpassa undersökningsfrågorna efter datan som 

funnits tillgänglig. En fördel med detta är att vi inte har kunnat påverka 

materialet utefter våra egna värderingar och uppfattningar eftersom det inte 

har skapats i vårt eget syfte, vilket stärker validiteten. (Bryman & Bell 2005) 

För att tolka svaren har vi utgått ifrån en hermeneutisk- och induktiv metod. 

Enligt Thurén (2007) går den hermeneutistiska metoden ut på att förstå 

information genom att använda sig av igenkännande eller empati. Vi har därför 

använt oss av våra egna upplevelser och kunskaper för att förstå och tolka 

svaren från de olika intressenterna. Den induktiva metoden går enligt Bryman 
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och Bell (2005) ut på att dra generaliserbara slutsatser efter det att 

observationerna av empirin har genomförts. 
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3. Teori 

I det här kapitlet går vi först igenom teorier gällande en revisors oberoende och utförande av 

NAS. Sedan beskrivs hur detta är reglerat genom lag i Sverige idag, vilket behövs för att 

kunna sätta sig in i bestämmelserna som presenteras i Direktiv 2006/43/EG, 

Grönboken och Revisionspaketet.  

3.1. Oberoende 

Värdet av en revision ligger i att en oberoende tredje part anlitas för att göra 

redovisningen mer trovärdig. En revisors oberoende benämns enligt lag som 

att vara opartisk och självständig. Eftersom revisorn är beroende av sin klient 

för att komma åt det material som ska granskas är detta är inte helt 

okomplicerat. (Carrington 2010) 

Det finns olika sätt att definiera oberoende. Enligt International Federation of 

Accountants1 (IFAC) krävs det två olika typer av oberoende av revisorn; 

faktiskt och synbart oberoende. Det faktiska oberoendet innebär att en revisor 

ska vara i stånd att göra ett uttalande utan att påverkas av något som skulle 

ifrågasätta omdömet och som låter sig agera med integritet, objektivt och 

skeptiskt. (Carrington 2010; IFAC 2005) Att faktiskt agera utan att låta 

objektiviteten påverkas av andra intressen (Svanström 2008). 

Det synbara oberoendet betyder att en revisor ska undvika omständigheter 

som är så betydelsefulla att en förnuftig och informerad tredje part, som är 

insatt i all relevant information, inklusive vidtagna motåtgärder, skulle anta att 

ett revisionsföretags eller en person i ett bestyrkandeteams intigritet, 

objektivitet eller professionella skepticism har äventyrats.(Carrington 2010; 

IFAC 2005) Alltså att det för utomstående personer ser ut som om revisorns 

oberoende inte har rubbats och att det inte föreligger förhållanden som kan 

orsaka intressekonflikter (Svanström 2008). 

Trots att det inte regleras enligt svensk lag är det ändå relevant då svenska 

revisorer är skyldiga att beakta IFAC:s etiska regler och bestämmelserna i EG-

rekommendationen gällande lagstiftningen kring oberoende, eftersom den 

svenska lagstiftningen inte behandlar oberoendet särskilt ingående. (Svanström 

2008) 

                                                 
1
 En global organisation som representerar revisorer i 127 olika länder (IFAC u.å.). 
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Enligt Beattie et al. (1999) finns det flera olika nyckelfaktorer inom 

revisionslagstiftning som anses förstärka oberoendet:  

 Förekomsten av obegränsat ansvar för revisorer.  

 Starkt verkställande av standarder.  

 Effektiv disciplin för företag och revisorer.  

 Kontrollen av att utse och betala arvodet för revisorer tas av ledningen i 
företaget.  

 Förekomsten av revisionskommittéer.  

Utöver det finns även andra faktorer som visats kunna påverka oberoendet, 

t.ex. konkurrensen på revisionsmarknaden, långa intervaller mellan byte av 

revisorsbyrå, revisionsklientens ekonomiska ställning, finansiellt intresse i 

klienten och redovisningen av vilka tjänster som utförs bortsett från 

revisionen. Det största hotet mot oberoendet anser de är när revisorer inte kan 

enas om vilket metod som ska användas för att behandla oberoendet. (Beattie 

et al. 1999) 

Eftersom revisorerna får sitt arvode från de företag som de utför revision på, 

gör detta att revisorer får ett incitament att fuska för att behålla sina klienter. 

Genom en sådan relation blir det omöjligt att nå en helt oberoende revision, 

eftersom själva revisionen kommer bidra till en förbindelse (Francis 2006). Det 

leder i sin tur till ett större beroende av klienten. Storleken på klienten i 

förhållande till revisorns totala portfölj spelar också en stor roll för hur starkt 

incitamentet att fuska är. Det finns tre nivåer där dessa incitament kan 

förekomma, företagsnivå, byrånivå och partnernivå. (Beattie et al. 1999)  

3.2. Non-Audit Services (NAS) 

Med NAS avses i denna uppsats, alla andra tjänster än revision som en revisor 

kan tänkas utföra. 

Utöver revisionsbyråernas huvuduppgift att revidera företags årsredovisning 

erbjuder de även andra mer konsultinriktade tjänster som olika typer av 

rådgivning. Att kombinera både revisions- och rådgivningstjänster från samma 

byrå är fördelaktigt för både revisionsbyrån och företaget. För en revisionsbyrå 

blir det mer kostnadseffektivt eftersom de kan använda samma information till 

båda typer av tjänsterna. Det gör att de inte behöver lägga tid på att sätta sig in 

i företagets situation när de ska utföra rådgivningstjänsterna. Däremot har det 

länge ifrågasatts att revisionsbyråer erbjuder rådgivning till sina 

revisionsklienter, eftersom det anses äventyra revisorns oberoende under 

granskningen. (Svanström 2008) 
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Det finns många argument både för och emot att både revisionen och 

rådgivningen kommer från samma firma. Ett argument är att revisorns roll 

förändras från att vara en skeptisk oberoende tredje part utifrån, till att mer bli 

en rådgivare och beslutsfattare inifrån och därmed äventyrar sin förmåga att 

vara oberoende. (Francis 2006) 

Enligt en rapport från Public Oversight Board2 (POB) är huvudargumentet 

mot att samma firma inte ska erbjuda båda tjänsterna till samma företag att det 

faktiskt är två olika klienter som betjänas. Revisionstjänsten i 

revisionskommitténs, aktieägarnas och andra användare av finansiell 

informations intresse och rådgivningstjänsten i ledningens intresse. Det lägger 

grund för en potentiell intressekonflikt för revisionsbyrån som kan påverka 

revisorns oberoende. På samma sätt är huvudargumentet för att 

revisionsbyråer ska få fortsätta förse revisionsklienter med NAS att det inte 

finns några direkta empiriska bevis för att det påverkar revisionskvaliteten 

negativt och att viss NAS faktiskt promotar både allmänintresset och 

revisionseffektiviteten. (Ye et al. 2011) 

Ruddock et al. (2006) undersökte om revisionskvaliteten försämrades av NAS 

under 1990-talet och fram på 2000-talet. Det gjorde de eftersom 

revisionsbyråerna hade fått mycket kritik som påstod att högre vinstmarginaler 

på NAS ledde till att revisorer blev mer villiga att godkänna företagens 

redovisning och bryta sitt oberoende. De tar upp att tidigare forskning inte har 

kunna bevisat det och att inte heller deras undersökning stödjer den teorin. 

Francis (2006) använder sig bl.a. av undersökningen av Ruddock et al. och 

påpekar att utifrån forskningslitteraturen finns det inte några direkta bevis för 

att försäljning av NAS har en direkt påverkan på revisorernas oberoende. 

Däremot menar han att det är en utbred uppfattning bland finansiella 

rapporter att NAS har potentialen att äventyra den. Vidare studier har antytt 

att sådana negativa uppfattningar kan få ekonomiska konsekvenser 

förknippade med NAS genom t.ex. lägre aktiepriser för företag som betalar 

stora priser för NAS till sina revisorer. 

Joe och Vanderwelde (2007) undersökte om den kunskap som revisorn får 

från NAS kan användas att förbättra kvaliteten på revisionen. De undersökte 

även om denna kunskapsöverföring är möjlig även fast det är två olika 

personer som arbetar på samma firma som utför varsitt uppdrag, där revisorn 

                                                 
2
 Ett självreglerande system i USA vars syfte är att se till att det går att förlita sig på reviderade 

uppgifter från företagen. (POB 2003) 
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som utför granskningsuppdraget får se vad den andra kommit fram till. Den 

sista delen undersöks för att se om gruppsamanhörighet påverkar omdömet 

hos revisorerna. Enligt psykologisk litteratur finns det vissa krav som måste 

uppfyllas för att kunskapsöverföring ska kunna ske. Först måste revisorn 

kunna se likheter mellan NAS och revisionen, sedan också kunna absorbera de 

principer och strategier som finns i NAS. Sist måste båda uppdragen överlappa 

varandra gällande den kunskapen som krävs för att utföra revisionen. Genom 

att dela in deltagarna i tre grupper undersöktes om en revisor som utför både 

NAS och revisionen kommer att göra en högre riskvärdering än i de grupper 

där NAS utfördes av endera personen i samma företag eller annat företag 

(hypotes 1), denna hypotes fanns det stöd för. De undersökte också om 

revisorer kommer vara mindre skeptiska mot informationen i NAS som har 

förberetts av person i samma företag än om det utförts av person i annat 

företag (hypotes 2), denna hypotes fanns det delvis stöd för. Resultatet visar 

att kunskapsöverföring är möjlig, dock enbart när det är samma person som 

utför både NAS och revisionen. När en revisor får reda på att NAS är utfört 

av en annan person i samma byrå identifierade de färre risker. Det bör dock 

påpekas att det var en av de tre riskfaktorerna som hade en statistisk 

signifikant skillnad, därför var hypotes 2 bara delvis uppfylld. 

Michael Firth (1980) genomförde en studie där han ställde upp 29 olika 

situationer och lät intressenter svara på om de tyckte att oberoendet 

påverkades. En situation som intressenterna fick uttala sig om var då en 

revisor utför NAS till en klient som de även utför revision för. De grupper 

som respondenterna delades in i är: Institut för auktoriserade revisorer i 

England, Wales och Scottland; auktoriserade revisorer i revisionsbyråer som 

tillhör Big 83; auktoriserade revisorer inom industri och handel; andra 

auktoriserade revisorer; finansiella analytiker och långivare. Intressenterna fick 

sedan svara på situationen endera om de tyckte att oberoendet fortfarande var 

intakt eller om de inte längre kunde ses som oberoende. Institutionerna tyckte 

att oberoendet fortfarande var intakt. Resten av grupperna har tilldelats en 

procentsats som visar hur många i den gruppen som anser att oberoendet 

fortfarande finns kvar. För de auktoriserade revisorerna i Big 8 var det 82 %, 

för övriga revisorer var det 87 %. Auktorisorer inom industri och handel hade 

en andel på 59 %. Finansiella analytiker ännu lägre på 37 % och låntagare på 

39 %.  

                                                 
3
 1980 fanns det åtta stora revisionsbolag: Arthur Young McClelland Moores & Co, Coopers & 

Lybrand, Deloitte Haskins & Sells, Peat Marwick Mitchell & Co, Price Waterhouse & Co, Thomson 
McLintock & Co, Touche Ross & Co, Whinney Murray & Co. (Firth 1980) 
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3.3. Nuvarande lagstiftning 

Regleringen kring revisorsjävsreglerna finns i 17 § revisionslagen och i 9 kap. 

17 § aktiebolagslagen och riktar sig mot bolagen. Ett bolag får inte välja en 

revisor som inte är behörig p.g.a. jäv. Sker jävet först efter valet av revisorn är 

det bolagets uppgift att avsätta personen och utse en annan revisor. (SOU 

2008:79) 

Båda lagarna stadgar att en revisor: 

 Inte får vara ägare eller delägare i företaget eller företag i samma koncern.  

 Den får inte heller ingå i företagsledningen i företaget eller dess dotterföretag 
eller biträda vid företagets bokföring eller medelsförvaltning eller annan av 
företagets kontroll utöver det. 

 Den får inte vara anställd hos företaget eller företag i samma koncern och får inte 
ha annan underordnad eller beroende ställning till företaget.  

 Den får inte arbeta i samma rörelse som någon som yrkesmässigt biträder 
företaget vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller annan av 
företagets kontroll utöver det. 

 Revisorn får inte vara gift, sambo, syskon eller släkt i rätt upp- eller nedstigande 
led med någon som omfattas av de två första punkterna av regleringen.  

 Den får inte heller stå i lån eller på annat sätt ha förpliktelse till företaget eller 
företag i samma koncern. (SFS 1999:1079; SFS 2005:551) 

I revisorslagen finns ytterligare reglering kring revisorers oberoende. De 

bestämmelserna är av yrkesetisk karaktär och riktar sig främst till revisorer och 

revisionsföretag. En överträdelse innebär inte att revisorn genast blir jävig och 

inte kan vara revisor åt klienten längre. Däremot kan det leda till att revisorn 

får en erinran, varning eller upphävande av sin auktorisation eller 

godkännande. (SOU 2008:79) 

I 20 § revisorslagen (SFS 2001:883) står det att revisorn ska utföra sina 

revisionsverksamhetsuppdrag opartiskt och självständigt och vara objektiv i 

sina ställningstaganden. Där står det även att revisonsverksamheten ska 

organiseras på så sätt att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet 

kan säkerställas. 

För varje uppdrag i revisionsverksamheten krävs det att revisorn själv prövar 

sitt oberoende. I 21 §, där den s.k. analysmodellen finns, anges fem 

typsituationer som alltid anses kunna rubba förtroendet för revisorn. Om 

något av dessa fem stämmer överens med det prövade uppdraget är revisorn 

inte oberoende enligt analysmodellen. Ett sådant uppdrag ska revisorn avböja 

eller avsäga sig från om det inte föreligger speciella omständigheter eller att det 

har vidtagits åtgärder som har lett till att det inte finns anledning att ifrågasätta 



18 

 

 

revisorns opartiskhet eller självständighet. De fem typsituationerna tas upp i 

analysmodellen och uppkommer om revisorn, eller någon annan i samma 

nätverk revisorn är verksam, faller in under någon av definitionerna. 

 Egenintresse, har ett direkt eller indirekt intresse i uppdragsgivarens verksamhet. 

 Självgranskning, vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat 
råd i en fråga som till viss del omfattas av granskningsuppdraget. 

 Partsställning, uppträder eller har uppträtt till stöd för eller emot 
uppdragsgivarens ståndpunkt i en rättslig eller ekonomisk angelägenhet. 

 Vänskap, har en nära personlig relation till uppdragsgivaren eller någon annan i 
dennes ledning. 

 Skrämsel, har utsatts för hot eller annan påtryckning som är ägnad att inge 
obehag. (SFS 2001:883) 

Utöver de fem typsituationerna finns även en generalklausul som säger att 

revisorn ska avböja eller avsäga sig uppdrag om det föreligger andra 

omständigheter som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet och 

självständighet. (SFS 2001:883) 

FAR har utvecklat ett flödesschema angående uppdragsvalet för revisorerna 

att upprätthålla sitt oberoende (se nedan). 
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Figur 1: Flödesschema från FAR. (FAR 2005, s. 7) 

 

Följs schemat börjar det med att 1) ett nytt uppdrag kommer in, eller att det 

inträffar nya omständigheter kring ett befintligt uppdrag, till 2) 

revisionsföretaget eller revisionsgruppen. Beroende på vad det är för typ av 

uppdrag, om det hör till 3) revisionsverksamheten eller 4) 

konsultverksamheten, delas de in i olika inriktningar. Har ett uppdrag som hör 

till konsultverksamheten inte någon beröringspunkt med ett befintligt eller 

tidigare revisionsuppdrag inom revisionsföretaget kan uppdraget accepteras. 
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Är konsultuppdraget av sådant slag att det kan rubba förtroendet för revisorns 

oberoende i ett befintligt revisionsuppdrag måste det kontrolleras och prövas 

enligt analysmodellen. Prövningen ska göras av revisorn själv, eftersom det är 

denne som ska vara oberoende i sitt revisionsuppdrag. Därför måste det finnas 

rutiner inom revisionsföretaget eller revisionsgruppen som fångar upp och 6) 

rapporterar till gällande revisor när det kommer till uppdrag som kan beröra 

ett befintligt revisionsuppdrag. I revisionsuppdrag och konsultuppdrag med 

beröringspunkt i revisionsuppdrag undersöks det om revisorn är 7) jävig enligt 

regleringen i ABL och revisionslagen. Är revisorn det får denne inte ens utses 

till revisor i företaget och om den redan har utsetts blir revisorn obehörig att 

fortsätta uppdraget och uppdraget ska 11) avböjas eller avsägas. Finns det 

ingen jävsituation ska 8) prövningen om hot mot revisorns oberoende ske 

utifrån analysmodellen. Finns det även här inget hot kan uppdraget 9) 

accepteras. Om det istället förekommer hot ska en bedömning av styrkan i 

hotet göras. Vid 10) särskilda omständigheter eller om motåtgärder har 

vidtagits behöver inte uppdraget 11) avböjas eller avsägas. Accepterade 

uppdrag, oavsett om revisorn har avgått, ska 12) dokumenteras. 

Dokumentationen ska innehålla sådan omfattande information att revisorns 

opartiskhet och självständighet kan bedömas i efterhand enligt 24 § 

revisorslagen (SFS 2001:883). Konsultuppdrag utan beröring med 

revisionsuppdrag behöver inte dokumenteras. (FAR 2005) 

3.4. Direktiv 2006/43/EG 

Direktiv är ett juridiskt dokument som används för att harmonisera 

lagstiftningen mellan länderna inom EU. Direktiv beskriver däremot inte exakt 

hur lagarna ska se ut i varje medlemsland utan sätter istället upp ett mål om 

hur lagstiftningen bör se ut. Målet ska senare införlivas av medlemsländerna, 

men hur det ska uppnås är helt upp till varje land för sig. Direktiv är i början 

ett förslag från EU-kommissionen som senare kan antas av 

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. (EU 2010) 

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog Direktiv 2006/43/EG 

p.g.a. flera anledningar. En stor anledning var att de ansåg att det saknas en 

harmoniserad lagstiftning gällande revision mellan länderna inom EU. En 

annan var att de ansåg att revisionsföretag som utför lagstadgad revision ska 

vara oberoende när de utför denna. Med lagstadgad revision avses granskning 

av årsbokslut och redovisningsinformation i den mån det finns inom EU:s 

lagstiftning. (Europaparlamentet & Rådet 2006) 
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Direktiv 2006/43/EG innehåller totalt 55 artiklar, men mest intressant för 

denna uppsats är artikel 22 om oberoende och objektivitet. Det finns inget 

direkt förbud i direktivet för revisionsbyråer att erbjuda andra tjänster än 

revision till sina kunder. Däremot står det att de inte får erbjuda andra tjänster 

som en ”objektiv, omdömesgill och initierad tredje part skulle anse äventyra 

den lagstadgade revisorn eller revisorföretagets oberoende”. 

(Europaparlamentet & Rådet 2006) Det kan länder implementera på flera olika 

sätt, värt att nämna är att i Frankrike har de ett totalförbud för revisionsbyråer 

att erbjuda andra tjänster än revision. (EU-kommissionen 2010) 

3.5. Grönboken 

En grönbok utfärdas av EU-kommissionen. Det är ett dokument som ofta 

består av nya idéer som ska ge upphov till diskussioner inom olika områden 

och kan användas som grund i förslag till ny lagstiftning. (EU-kommissionen 

2012) 

Grönboken om revision uppkom efter finanskrisen 2008 och heter 

”Revisionspolitik: Lärdommar från krisen”. EU-kommissionen (2010) ansåg 

att Grönboken var nödvändig då det fanns ett behov av att försöka öka 

kvaliteten av lagstadgad revision och samtidigt öka förtroendet för revisorerna. 

En anledning till detta är att under 2007 till 2009 var det många banker som 

visade stora förluster på sina placeringar i sina balansräkningar, men som ändå 

fick sina revisionsberättelser godkända av revisorerna (House of Commons 

Treasury Committee 2009). Grönboken tar även upp frågan om det få antalet 

globala aktörer på revisionsmarknaden och hur detta leder till att det finns få 

byråer med kapacitet att granska stora eller komplexa företag. (EU-

kommissionen 2010) 

I och med att Grönboken är ett dokument som är öppet för diskussion har 

EU-kommissionen (2010) ställt upp ett antal frågeställningar. I 

problemformuleringen nämns en av frågorna (fråga 19) som handlar om ifall 

revisorer borde förbjudas att erbjuda andra tjänster än revisionstjänster och 

om detta förbud borde gälla för alla revisionsföretag. Frågan är utarbetat ur 

artikel 22 i Direktiv 2006/43/EG om oberoende och objektivitet och har 

ställts för att undersöka om ett skärpt förbud, för revisionsföretag att erbjuda 

andra tjänster än revision, är möjligt. 
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3.6. Revisionspaketet 

Revisionspaketet utfärdades 30 november 2011 och består av 2 delar. Dels 

Ändringsdirektivet, ett direktiv som ändrar Direktiv 2006/43/EG och dels 

Förordningen, ett förslag till förordning om revision i företag av allmänt 

intresse. (FAR 2011) 

3.6.1. Ändringsdirektivet 

Ändringsdirektivet utarbetades efter konsultationen EU-kommissionen 

genomförde för Grönboken. En viktig punkt de ansåg behövde förbättras var 

att det behövdes mer harmoniserade standarder för revision. En annan punkt 

var att de ändrade definitionen av vad som menas med företag av allmänt 

intresse som beskrivs närmare i stycket nedan. (EU-kommissionen 2011c) 

Ytterligare punkter i Ändringsdirektivet kommer inte att behandlas eftersom 

dessa punkter är de enda som kan anses relevanta för uppsatsen. 

Den andra delen av Revisionspaketet heter ”om särskilda krav avseende 

lagstadgad revision av företag av allmänt intresse” och uppkom även den som 

ett resultat av konsultationen för Grönboken. (EU-kommissionen 2011b) 

3.6.2. Företag av allmänt intresse 

Det är viktigt för nedanstående stycke att först gå igenom vad som menas med 

företag av allmänt intresse, vilket först definierades genom Direktiv 

2006/43/EG. Då bestod företag av allmänt intresse till största delen av 

börsnoterade företag, förutsatt att de var noterade på en marknad inom EU. 

Medlemsstaterna hade dock rätt att själva bestämma om ett företag skulle 

tillhöra de av allmänt intresse, beroende på företagets verksamhet, storlek eller 

antalet anställda. (Europaparlamentet & Rådet 2006) 

Denna definition har sedan bytts ut med en nyare från Ändringsdirektivet. En 

stor förändring som skedde då var att medlemsstaterna inte längre själva fick 

bestämma om ett företag var av allmänt intresse. Utöver det skedde inte 

många förändringar, utan istället tillkom det flera kategorier av företag som nu 

ska tillhöra de av allmänt intresse.  Den största kategorin är fortfarande de 

börsnoterade bolagen. Det är även värt att notera att Unionsbaserad alternativ 

investeringsfond och företag för kollektiva investeringar i överlåtbara 

värdepapper numera också tillhör företag av allmänt intresse. För mer 

detaljerad beskrivning av vilka företag som ingår se bilaga 1.  (EU-

kommissionen 2011c) 
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I Revisionspaketet, mer specifikt Förordningen, har det även uppkommit en 

kategori som heter stora företag av allmänt intresse. Definitionen är samma 

som i Direktiv 2006/43/EG, med hänsyn till Ändringsdirektivet (se bilaga 1), 

fast det finns vissa gränsvärden som avgör om ett företag är att anse som ett 

stort företag av allmänt intresse. För enheter som anges i punkt a) i direktivet 

ska de 10 största emittenterna av aktier i varje medlemsland anses som stora 

företag av allmänt intresse. Beräkningen sker genom att ta börsvärdet för de 

tre senaste kalenderåren beräknat på slutkursen för varje år. Utöver dessa 

räknas också alla företag med ett genomsnittligt börsvärde, beräknat på 

slutkursen för de tre tidigare kalenderåren, som ligger över 1 miljard EUR.  

Enheter som omfattas av kategorierna b-f ska räknas som större företag av 

allmänt intresse om de har en balansomslutning som är större än 1 miljard 

EUR på balansdagen. För enheter i kategori g-h räknas alla som har tillgångar 

på balansdagen som överstiger 1 miljard EUR. (EU-kommissionen 2011b) 

3.6.3. Förordningen 

Bakgrunden till Förordningen är i stort sett samma som för 

Ändringsdirektivet. EU-kommissionen anser att det finns ett behov av mer 

harmoniserade revisionsstandarder för att stärka kvaliteten för revision och 

samtidigt också förtroendet. Finanskrisen har även belyst vissa problem, 

särskilt då gällande företag av allmänt intresse. (EU-kommissionen 2011b) 

Oberoendet är ett problem som tas upp i stor omfattning i avdelning 2 (villkor 

för utförandet av lagstadgad revision för företag av allmänt intresse) kapitel 1 

(oberoende och undvikande av intressekonflikter). Förbjudet för revisorer att 

erbjuda NAS behandlas specifikt i artikel 10 (förbud mot tillhandahållande av 

andra tjänster än revision). Även artikel 9 (revisionsarvoden) i samma kapitel 

är relevant då det behandlar arvodet för en revisor som erbjuder 

revisionsrelaterade tjänster. (EU-kommissionen 2011b) 

Artikel 10 inleds med en beskrivning av vilka tjänster en lagstadgad revisor, 

eller revisionsföretag som utför lagstadgad revision av ett företag av allmänt 

intresse, får erbjuda utöver revision. Tjänsterna benämns som relaterade 

finansiella revisionstjänster och består t.ex. av granskning av 

delårsredovisningar, olika revisionsförklaringar samt andra obligatoriska 

uppgifter som ska utföras enligt EU:s lagstiftning. Se bilaga 2 för utdrag ur 

artikel 10 för en beskrivning av alla tjänster som hör till relaterade 

revisionstjänster. (EU-kommissionen 2011b) 
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I artikel 9 stycke 2 står det att om en lagstadgad revisor eller ett 

revisionsföretag utför relaterade revisionstjänster, ska arvodet vara högst 10 % 

av arvodet denna får för den lagstadgade revisionen. (EU-kommissionen 

2011b) 

Det finns även vissa tjänster som en lagstadgad revisor eller revisionsföretag 

som utför lagstadgad revision av företag av allmänt intresse inte får erbjuda, 

varken direkt eller indirekt. De kallas andra tjänster än revision och delas in i 

tjänster som medför och tjänster som kan medföra intressekonflikter. 

Bokföring och utförandet av redovisningshandling och årsbokslut är tjänster 

som medför intressekonflikter. Andra tjänster som inte är förknippade till 

revision som skatterådgivning, allmän förvaltning eller andra rådgivande 

tjänster medför även dem intressekonflikter. Då en revisor utför 

personalledningstjänster, som t.ex. rekrytering av högt uppsatt personal är det 

en tjänst som kan medföra, men inte alltid medför, intressekonflikter. (EU-

kommissionen 2011b) Se bilaga 3 för utdrag ur artikel 10 i Förordningen som 

vidare beskriver vilka tjänster som medför, och vilka som kan medföra, 

intressekonflikter.  

Det finns dock vissa undantag från ovanstående bestämmelser (se bilaga 2 och 

3). Lagstadgade revisorer eller revisionsföretag kan få tillåtelse att utföra de 

tjänster som står i b) i-ii om det i förväg har blivit godkända av en 

revisionskommitté enligt artikel 31 om revisionskommittéer.  Ytterligare 

undantag är att lagstadgade revisorer eller revisionsföretag får utöva de tjänster 

som står i b) iii och b) iv om en myndighet som avses i artikel 35.1 har 

godkänt det i förväg. (EU-kommissionen 2011b) 

I Förordningen finns det även vissa bestämmelser i artikel 10.5 för 

revisionsföretag som är mer restriktiva än de som står ovan. De gäller för 

företag som får mer än en tredjedel av sina revisionsinkomster från stora 

företag av allmänt intresse, vilka definierades ovan, och de sammanlagda 

revisionsinkomsterna för företaget eller dennes nätverk inom EU överstiger 

1,5 miljarder EUR. Företag som uppfyller dessa villkor får inte erbjuda NAS 

till företag av allmänt intresse, de får inte heller tillhöra ett nätverk som 

erbjuder NAS inom EU. (EU-kommissionen 2011b) 
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3.7. Konsekvensanalys 

EU-kommissionen (2011a) har i samband med Revisionspaketet genomfört en 

konsekvensanalys. I denna analys har de belyst vissa problem som de anser är 

mer akuta än andra och ett av dessa är oberoendet för revisorerna. Här anser 

de att eftersom revision bara är en del av det revisorerna erbjuder sina klienter 

gör det att oberoendet blir svårt att garantera eller bevisa. Intressenterna 

kommer därför inte att lita fullt ut på de rapporter som revisorn ger ut, som 

t.ex. revisionsberättelsen. I konsekvensanalysen har de även genomfört en 

bedömning av de effekter de anser ett genomförande av Revisionspaketet 

skulle innebära. Överlag kommer kostnaderna för revisionsföretagen och de 

granskade företagen att öka. Det eftersom kravet på revisionen kommer öka 

och därigenom även arbetsbördan. 

EU-kommissionen (2011a) anser även att Revisionspaketet kommer att 

innebära vissa ekonomiska fördelar p.g.a. att förtroendet för revisionen 

kommer att öka, vilket i sin tur bättre uppfyller kraven hos kreditinstitut och 

investerare. Att revisionsföretag inte får erbjuda NAS kommer också leda till 

en högre konkurrens på marknaden, som leder till lägre arvoden. 
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4. Empiri 

Empirin har skett genom en dokumentundersökning, varpå vi har sammanfattat de 

viktigaste delarna av de olika intressenternas svar. De är uppdelade i svar på Grönboken 

och Revisionspaketet. 

4.1. Remissvar på Grönboken 

Big 4 

Big 4 anser att skapandet av företag som enbart ägnar sig åt revision kommer 

att få en negativ effekt på revisionens kvalitet, speciellt i utförandet av mer 

komplexa uppdrag. För sådana uppdrag behövs viss erfarenhet och bred 

kompetens som personalen bara får genom att utföra flera olika uppdrag. 

Skulle personalen bara ägna sig åt ”ren” revision kommer de inte längre vara 

lika kompetenta att utföra komplexa revisionsuppdrag. Det kommer också att 

leda till att rekryteringen av personal med rätt kompetens kommer att bli 

lidande då det inte längre kommer att vara lika attraktivt att arbeta i dessa 

revisionsbyråer. Vilket enligt PWC (2010) också innebär att byråerna kommer 

att behöva förlita sig på en tredje part att bistå med den expertisen. (Deloitte 

2010; Ernst & Young 2010; KPMG 2010; PwC 2010) 

De anser att det borde vara revisonskommitténs ansvar att avgöra vilka NAS 

revisorer kan erbjuda sina klienter utan att oberoendet påverkas, vilket föreslås 

ske genom ett förhandsgodkännande från kommittén (Deloitte 2010; Ernst & 

Young 2010; KPMG 2010; PwC 2010). PWC (2010) motiverar detta med att 

det är kommittén som har bäst möjlighet att granska och övervaka om 

oberoendet kan hotas av en viss tjänst. KPMG (2010) tycker även att 

företagen som erhåller NAS ska redovisa för dessa i sina årsredovisningar, där 

de beskriver vilken natur och vilket pris tjänsten består av. 

Att revisorer får erbjuda sina klienter NAS borde inte förbjudas eftersom det 

inte finns någon grund för att det skulle stärka oberoendet eller öka kvaliteten. 

Det finns redan tillräckligt med standarder och lagar som reglerar revisorns 

oberoende. (Deloitte 2010; Ernst & Young 2010; KPMG 2010; PwC 2010) 

Majoriteten av Big 44 nämner att det finns vissa fördelar med att kunna 

erbjuda NAS till sina klienter. Genom att utföra många olika tjänster skaffar 

sig revisionsbyråer en större bas av kunskap som sedan bidrar till att öka 

                                                 
4
 Ernst & Young har inte uttalat sig om denna punkt. 
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kvaliteten på revision. Många multinationella företag är väldigt komplexa och 

kräver ofta en stor kunskap inom många områden för att revisionen ska kunna 

utföras på bästa möjliga vis. Om revisionsföretag utför flera uppdrag för 

samma klient ökar det även kunskapen om det företaget vilket kan användas 

för att öka effektiviteten av revisionen. (Deloitte 2010; KPMG 2010; PwC 

2010) 

Samma majoritet tar även upp International Ethic Standards Board of 

Accountants (IESBA) Code of Ethics for Professional Accountants och anser 

att denna är att föredra. Den innehåller redan principer för bedömningen om 

specifika NAS utgör ett hot mot objektiviteten och utformar även 

skyddsåtgärder om ett hot skulle förekomma. KPMG (2010) skriver att det 

principbaserade tillvägagångssättet som används i IESBA:s Code of Ethics är 

bättre än ett regelbaserat alternativ. (Deloitte 2010; KPMG 2010; PwC 2010) 

FAR 

FAR är en organisation som företräder revisionsbranschen vars viktigaste 

uppgift är att fastställa god revisions- och revisorssed. (Carrington 2010) 

FAR (2010) skriver att diskussionen om NAS ska förbjudas för revisionsbyråer 

har diskuterats över en tid nu och poängterar att åtgärder redan har vidtagits 

för att försöka säkerställa revisorernas oberoende. De tar upp hur det är 

reglerat i Sverige i bl.a. Direktivet 2006/43/EG, bokföringslagen och IESBA:s 

Code of Ethics och påpekar att det inte nämns eller ens rekommenderas att 

det ska förbjudas. Istället menar de att det rekommenderas att revisorernas 

oberoende bedöms utifrån ett principbaserat tillvägagångssätt oavsett om det 

är en stor eller liten klient eller om den är listad. De nämner att både Direktiv 

2006/43/EG och IESBA:s Code of Ethics precis har blivit antagna och menar 

att EU-kommissionen bör avvakta med ett genomförande eftersom effekten 

av nuvarande reglering inte har kunnat mätas ännu. FAR går även närmare in 

på hur NAS regleras och antyder att det redan är tillräckligt för att hålla 

revisorerna oberoende. Däremot föreslår de en större öppenhet vid 

årsstämman för att se till att revisorn faktiskt informerar om sitt utförande av 

NAS. 

Definitionen av NAS är alldeles för outvecklad i Grönboken om vilka tjänster 

som faktiskt föreslås förbjudas och att det på så sätt kan leda till missförstånd. 

Därför borde definitionen utvecklas. (FAR 2010) 
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FAR (2010) skriver att den expertkunskap som erhålls genom att verka inom 

flera områden, i det här fallet revison och andra konsulttjänster, förstärker 

både kvaliteten och effektiviteten till sina klienter. Ju mer kännedom 

revisionsbyrån har om ett företag, desto bättre revision blir det. En uppdelning 

av tjänsterna skulle innebära en förlust av den expertis, vilket även behövs för 

att skeptiskt kunna granska och utmana företagens ledning och deras egna 

experter på olika områden. Därför ska fördelen med att kunna erbjuda NAS 

till sina revisionsklienter inte förkastas utan närmare eftertanke. Inte heller tror 

de att ett förbud mot all eller bara viss NAS till revisionsklienter är nödvändigt 

utifrån ett oberoende perspektiv eller att det skulle få en positiv effekt på 

revisionskvaliteten. 

När det gäller frågan om att NAS erbjuds till klienter som inte underhålls med 

revisionstjänster anser FAR (2010) att det inte finns något hot mot oberoendet 

överhuvetaget och att ett totalförbud därför skulle vara orationellt och helt 

utan grund. Idén med ett totalförbud för att skapa revisionsbyråer som bara 

erbjuder revisionstjänster förkastar FAR. De tror att en sådan struktur skulle 

ha stora negativa effekter på relationen mellan revisorn och företagets styrelse 

och ledning när det gäller kommunikations- och förtroendeproblem, vilket i 

sin tur skulle påverka revisionskvaliteten. 

FAR (2010) tar även upp en annan fördel med att verka inom flera områden, 

nämligen att det hjälper dem att locka till sig och behålla de mest begåvade 

studenterna som letar efter en stimulerande och belönande karriär med 

varierande arbetsuppgifter. Ett förbud skulle försvåra rekryteringen kraftigt 

och på så sätt minska den revisionskompetens som erbjuds. 

Svenskt Näringsliv 

Svenskt Näringsliv (u.å.) är en organisation som representerar 60 000 olika 

företag i Sverige. Deras uppgift är ”att öka förståelsen för företagens 

verklighet och att verka för att alla företag i Sverige skall ha bästa möjliga 

villkor för att verka och växa”. 

Svenskt Näringsliv (2010) anser att ett förbud inte skulle vara en bra lösning 

på oberoendefrågan, dels för att det skulle leda till ett mindre effektivt system 

än det som finns idag och dels att det skulle öka kostnaderna för företagen. 

Det finns även en risk att möjligheten att rekrytera den bästa personalen skulle 

minska p.g.a. att det inte skulle vara lika tilltalande att arbeta i företag som 

enbart utför revision, vilket i sin tur skulle leda till att kvaliteten på revision 
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skulle minska. Det finns även vissa företag som kräver mer kunskap, ett bra 

exempel på det är företag som följer International Financial Reporting 

Standard (IFRS). IFRS är till stor del ett principbaserat system, vilket innebär 

att tolkningen av dess standard kräver en bra dialog mellan revisorn och 

företaget, men det krävs som sagt också mycket kunskap. Med ”rena” 

revisionsföretag finns det en risk att kunskapsbasen skulle minska och att 

dialogen skulle bli lidande.  

I Sverige har vi idag redan lagstiftning som säger att revisorer ska göra en 

bedömning om sitt oberoende varje gång innan uppdraget accepteras. Svenskt 

Näringsliv anser också att konkurrensen kommer att bli lidande om revisorer 

förbjuds att erbjuda NAS till sina kunder, speciellt inom skatteområdet där det 

finns få alternativ inom internationell beskattning till de företag som ingår i 

Big 4. De tycker även att förbudet skulle gå emot en annan del i Grönboken, 

närmare bestämt stycket om företagens sociala och miljömässiga ansvar. 

(Svenskt Näringsliv 2010) 

Svenska Bankföreningen 

Svenska Bankföreningens (u.å.) medlemmar består av till största delen av 

banker och finansbolag. Deras uppgift är att representera medlemmarna i 

frågor som berör dem, samt att lämna sina åsikter på förslag och lagar. 

Svenska Bankföreningen (2010) anser att det är viktigt att göra skillnad mellan 

vilka tjänster som räknas tillhöra revisionsuppdraget och vilka som tillhör 

NAS. De ser däremot inget behov av att ändra lagstiftningen i Sverige, då 

aktiebolagslagen ger en tillräckligt tydlig beskrivning av skillnaderna i ansvar 

för styrelse, ledning och revisor. De anser att det är viktigt för industrin att inte 

ta bort möjligheten för företag att skaffa NAS, det skulle bara leda till att 

försvåra för företag.  

Swedish Corporate Governance Board (SCGB) 

SCGB (2010) är en styrelse vars uppgift är att uppmuntra till god 

bolagsstyrning för börsnoterade företag. 

SCGB (2010) ifrågasätter om det är nödvändigt att totalt förbjuda revisorer att 

erbjuda NAS till sina kunder. De tycker att ett alternativ kunde vara att låta 

företag sätta upp en strängare policy där de årligen måste redovisa för vilka 

tjänster de införskaffat från sina revisorer. De håller med EU-kommissionen 

om att oberoendet kan ifrågasättas om en revisor används för både NAS och 
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revisionstjänster. Men de tycker också att i vissa fall kan det ge en 

konkurrensfördel för företag att få råd från sin revisor som har mer kunskap 

om förtaget än en helt oberoende konsult. Det kan gå att kontrollera 

oberoendet om företag begränsar användandet av NAS och om de har en bra 

grund för bedömningen av oberoendet.  

Aktiespararna 

Aktiespararna (2010) är en oberoende organisation med ca 70 000 

medlemmar. Medlemmarna består av privatpersoner som investerar i aktier, 

fonder och andra aktierelaterade instrument. 

Aktiespararna (2010) anser att revisorns roll är att säkerställa att aktiesparare 

får riktig information om det granskade företaget eftersom det är väldigt viktig 

för beslut om att investera eller inte. Det är extra viktigt för mindre 

aktiesparare eftersom de har svårare att undersöka om informationen stämmer 

själva.  

De anser att oberoende är en viktig fråga, men anser också att EU-

kommissionen inte förklarar vad som är fel på oberoendet idag, eftersom de 

anser att reglerna behöver förändras. Aktiespararna tycker inte att oberoende 

är ett problem i förhållande till aktiespararna, utan bara i förhållande till 

styrelsen och ledningen. Vad gäller NAS anser de att det finns en risk att 

erbjuda det till en kund samtidigt som revisorn utför vanliga 

revisionsuppgifter, detta anser de dock är mer av ett teoretiskt problem än ett 

praktiskt. De anser att NAS kan användas för att skaffa sig fördelar inför 

revisionsuppdraget genom att t.ex. skaffa en bättre uppfattning om vissa 

riskområden. Från små företags perspektiv kan det även vara bättre att kunna 

skaffa NAS från de revisorer de redan har, istället för att behöva bygga upp ett 

nätverk av helt oberoende konsulter. (Aktiespararna 2010) 

Regeringskansliet 

Regeringskansliet (2012) är en av regeringens tillsatta myndigheter vars uppgift 

är att hjälpa regeringen styra Sverige. 

Regeringskansliet (2010) tycker att det är uppenbart att revisorer är i konflikt 

med kravet på oberoende när de erbjuder sina klienter NAS. Däremot anser de 

att det redan finns tillräckligt med restriktioner som ser till att oberoendet inte 

rubbas gällande bl.a. börsnoterade företag. De restriktioner som 
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Regeringskansliet tycker behöver utvecklas mera är de gällande företag av 

allmänt intresse. 

I och med att revisorn redan har grundläggande kunskap om företaget 

efterfrågar klienterna ofta NAS från samma byrå, eftersom de kan erbjuda en 

kostnadseffektiv tjänst. Det i sin tur ger även revisorn ytterligare kunskap om 

företaget. Regeringskansliets förslag till att kontrollera oberoendet i relationen, 

utan påverka den fördelen, är att kräva att revisorn redogör för vilken typ av 

NAS som erbjuds klienterna och presentera dem på bolagsstämman. 

(Regeringskansliet 2010) 

Regeringskansliet (2010) tycker inte det finns anledning att ifrågasätta att NAS 

erbjuds till andra klienter än de som revisionsbyrån gör revision för utifrån ett 

oberoende perspektiv. Industrins möjligheter att bli försedd tillräckligt med 

tjänster skulle minska radikalt om ett sådant förbud genomfördes. 

Revisorsnämnden 

Revisorsnämnden är en myndighet med ansvar för vilka som har rätt att bli 

godkända och auktoriserade revisorer. (Carrington 2010) 

Revisorsnämnden (2010) inleder med att påpeka att översättningskvaliteten i 

den svenska versionen av Grönboken är undermålig och översättningen t.ex. 

inte konsekvent gör skillnad på revision och redovisning, vilket gör vissa 

avsnitt obegripliga. 

Revisorsnämnden (2010) skriver att de är en stark förespråkare av en betydligt 

restriktivare hållning till att erbjuda revisionsklienter andra typer av tjänster när 

det gäller företag av allmänt intresse. Däremot tycker de inte att ett direkt 

förbud lämpar sig, eftersom det inte passar i ett principbaserat system. T.ex. 

kan lämpligheten ifrågasättas gällande finansiella institut när revisionsföretagen 

erbjuder internrevisionstjänster till sina externrevisionsklienter.  

De hävdar att den fristående rådgivningen utgör ett hot mot 

revisionsverksamheten, oavsett om den utgör naturligt samband med 

verksamheten eller sidoverksamheten, p.g.a. de potentiellt stora 

skadeståndskrav som inte bara förekommer inom revisionen utan även 

rådgivningen. Skadeståndskrav som är förenat med brister i rådgivningen till 

klienter som beroende på sin storlek eller intressentkrets kan vara väsentliga. 

(Revisorsnämnden 2010) 
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Ekobrottsmyndigheten 

Ekobrottsmyndigheten (2011) är en myndighet som bekämpar och förebygger 

brottslig verksamhet inom den ekonomiska sektorn. 

De ser revision som ett viktigt steg i att bekämpa och förebygga den 

ekonomiska brottsligheten. Bekämpar gör de genom att granska räkenskaper 

och se till att det stämmer. Förebygger gör de genom att fylla sin 

kontrollfunktion och på det viset minska risken för skadlig konkurrens. 

(Ekobrottsmyndigheten 2010) 

Ekobrottsmyndigheten (2010) är för ett förbud och anser att det borde gälla 

generellt för alla revisionsföretag, p.g.a. att om ett företag köper både NAS 

och vanliga revisionstjänster från samma revisionsföretag kan det påverka 

revisionsföretagets oberoende. 

Konkurrensverket 

Konkurrensverket (2012) är en myndighet som arbetar med att främja en 

effektiv konkurrens, både för privat- och offentlig verksamhet. 

Konkurrensverket (2010) inleder sitt remissvar med att skriva att det är svårt 

att ta ett ställningstagande i ett flertal frågor, eftersom det genomgående 

saknas konsekvensanalyser av de framlagda förslagen i Grönboken. När det 

kommer till frågan om revisionsbyråer bör förbjudas att tillhandahålla NAS 

skriver de att risken med att förbjuda företag från att erbjuda vissa typer av 

produkter och tjänster generellt är att det verkar hämmande på både 

produktutvecklingen och kostnadseffektiviteten. Därför anser de att det krävs 

en konsekvensanalys för att kunna svara på frågan. Med hjälp av den skulle de 

få svar på om ett förbud skulle leda till minskade inlåsningseffekter och vilken 

påverkan effektiviteten i produktionen av de tjänster som revisionsfirmorna 

tillhandahåller skulle få.  

Svenska Redovisningskonsulters Förbund (SRF) 

SRF (2010) är en branschorganisation för redovisningskonsulter. Deras arbete 

går ut på att stödja företag inom redovisning och skattefrågor, men de arbetar 

också för att öka kvaliteten inom branschen. 

De anser att revisorns roll är att försäkra olika intressenter om att företagets 

finansiella rapporter är riktiga. Då är oberoendet hos revisorerna en mycket 

viktig del. (SRF 2010) 
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SRF (2010) håller med EU-kommissionen om att oberoendet spelar en stor 

roll för att återställa förtroendet för revisorerna. Om det finns ett oberoende 

mellan granskningen och upprättandet av de finansiella rapporterna kommer 

det även leda till revision av högre kvalitet. Därför borde lagarna utformas på 

så sätt att oberoendet stärks. Här spelar jävsreglerna en stor roll. 

4.2. Remissvar på Revisionspaketet 

FAR 

FAR (2012) är för vissa delar av förslagen presenterade i Revisionspaketet och 

välkomnar en debatt om revisorns roll och ansvar. Däremot finns det även 

vissa punkter som de motsätter sig. En av de delar som de motsätter sig är vad 

de kallar rådgivningsförbudet avseende revisionsklienter. Rådgivning är en av 

de andra tjänster än revision som en revisor förbjuds att erbjuda sina klienter. 

De anser att detta inte kommer uppfylla EU-kommissionens mål om att öka 

konkurrensen utan snarare tvärtom att marknaden kommer bli mindre 

konkurrenskraftig för att antalet aktörer minskar. Förbudet kommer att leda 

till lägre kvalitet på både rådgivningen och revisionen samt att effektiviteten 

för företagen kommer att minska medan kostnaderna ökar. 

FAR (2012) motsätter sig även att EU-kommissionen vill begränsa arvodet för 

relaterade revisionstjänster enligt artikel 9.2 i Förordningen och säger att det är 

ologiskt och nästan omöjligt att genomföra. Vad gäller målet att försöka få 

revisionsbyråer som bara ägnar sig åt revision tycker FAR att det är ett stort 

hot mot kvaliteten i revisionen. Det skulle även leda till att dessa 

revisionsföretag skulle få svårare att attrahera specialister inom olika områden 

till företaget. 

Svenskt Näringsliv 

Övergripande genom hela förslaget tycker Svenskt Näringsliv (2012) att det 

saknas en diskussion i frågan om kvaliteten i revisionen. De funderar på vilka 

grunder som förslaget läggs fram på, om det bara är föreställningen av 

revisorns roll och rapportering som behöver förändras eftersom EU-

kommissionen inte verkar ha kunnat konstatera några konkreta kvalitetsbrister. 

De saknar även en analys av hur förslagen kan påverka kvaliteten på revisionen 

och påpekar att de påståenden som görs om förslag som ska höja 

revisionskvaliteten inte är underbyggda. 
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De tycker även att det vore bättre om det kom överens om en standard som 

verkade globalt istället för att olika jurisdiktioner skriver sina egna regler. 

Istället för den förslagna EU-regleringen tycker Svenskt Näringsliv (2012) att 

IESBA:s Code of Ethics för revision borde antas som en del av EUs reglering. 

Angående artikel 9.2, som begränsar ersättningen för relaterade tjänster till 

max 10 % av ersättningen för den lagstadgade revisionen, är det 

motsägelsefullt att en revisor som utför lagstadgad revision även får utföra 

relaterade revisionstjänster men att det sätts ett tak för ersättningen. En så pass 

låg begränsning tror de kommer innebära att många företag kommer tvingas 

anlita andra revisorer för att genomföra de revisionsrelaterade tjänsterna. För 

företagen kommer detta innebära en större kostnad, eftersom de andra 

revisorerna inte kan använda sig av den information om företaget som 

revisionen har fört med sig. Det kan även leda till sämre kvalitet vid 

granskningen. I Svenskt Näringslivs åsikt borde det vara upp till företagen att 

bedöma i vilken omfattning som deras revisor används till andra 

granskningstjänster än den vanliga revisionen. Ett system där rapportering till 

och alternativt godkännande från revisionskommittén behövs för att företaget 

ska kunna anlita sin egen revisor till NAS anser de kan vara ett alternativ. 

(Svenskt Näringsliv 2012) 

Förslaget att revisorer eller revisionsbyråer som redan utför revision i de flesta 

fall inte får tillhandahålla andra tjänster till sina revisionsklienter, som regleras i 

artikel 10.3, anser Svenskt Näringsliv (2012) också borde avslås. Det eftersom 

ett utelämnande av vald revisor från andra uppdrag än revision minskar antalet 

potentiella uppdragstagare för företaget på ett sätt som inte är i rimlig 

proportion till risken att skada oberoendet hos revisorn, vilket är ett av skälen 

bakom förslaget. 

Svenskt Näringsliv (2012) tycker att EU-kommissionen förbiser IESBA:s 

Code of Ethics som begränsar vilka NAS en revisor får tillhandahålla ett 

företag och hur hotet mot oberoendet ska hanteras, vilket FAR i Sverige redan 

har förpliktigat sig till att följa. Att den gällande lagstiftningen om oberoende i 

20-23§§ revisorslagen är välbalanserad och att den redan bygger på EU-

direktivet och EU-rekommendationen om oberoende. Själva grunden i 

systemet att revisorerna bekräftar sitt oberoende, redogör för tillhandahållet 

NAS och diskuterar hotet mot oberoende med revisionskommittén anser de är 

bra, men ska en förändring ske tror de inte på detaljlistor över tillåtna och 

otillåtna tjänster på EU-nivå. Istället vill de se ett tydligt krav på att ett 
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godkännande för NAS behövs från revisionskommittén och inte att vissa av 

tjänsterna ska prövas av den behöriga myndigheten. 

Svenskt Näringsliv (2012) påpekar att de inte tycker hotet mot oberoendet 

eller möjliga intressekonflikter av att tillhandahålla NAS till revisionsklienter är 

olika beroende på revisionsbyråns storlek. Därför tycker de att regleringen i 

artikeln 10.5 är märklig eftersom det föreslås ett förbud för revisionsfirmor 

över en viss storlek och med viss del av inkomsterna från revisionsklienter 

som är företag av allmänt intresse att erbjuda NAS till företag av allmänt 

intresse. På så sätt är bestämmelsen utformad att de stora revisionsbolagen Big 

4 kommer att falla inom den kategorin, medan mindre revisionsbyråer får 

erbjuda NAS till företag av allmänt intresse. 

Konsekvensanalysen gällande effekten hos de reviderade företagen anser de är 

undermåliga. Rekryteringen och bibehållandet av kvalificerad kompetens antar 

Svenskt Näringsliv försvåras för de revisionsfirmor som faller inom området 

för bestämmelserna, då omfattningen av deras verksamhet begränsas vid ett 

genomförande. För att hålla revisionen på hög kvalitet krävs specialistkunskap 

och behovet ökar ju större och globalare verksamheten är. Blir de stora 

revisionsföretagen begränsade till bara revision drar Svensk Näringsliv 

slutsatsen att de bara kan hålla specialisterna anställda till den del det går att 

klara av säsongsarbetet utan att specialisterna kan arbeta med NAS-klienter 

under resten av året. Antingen det eller också måste revisionsfirmorna hyra in 

dem för att klara revisionen.  Revisionskvalitetens upprätthållande torde 

försvåras oavsett alternativ och betydande kostnadsökningar kan sannolikt 

förväntas vid ett genomförande. (Svenskt Näringsliv 2012) 

Svenskt Näringsliv (2012) tror inte på EU-kommissionens förhoppning om att 

mindre revisionsföretag ska kunna ta åt sig revisionsuppdrag från Big 4. De 

tror inte att mer än ett fåtal andra revisionsföretag har möjlighet att klara av 

koncernredovisningen i stora globala företag utan i så fall bara få effekt på 

riktigt små noterade företag.  

Sammanfattningsvis nämner de att de anser att EU-kommissionen har 

underskattat de möjliga negativa effekterna för företagen och att de önskar att 

hela förslaget om förbudet att tillhandahålla andra tjänster än revision avslås. 

(Svenskt Näringsliv 2012) 

 

 



36 

 

 

Fondbolagens förening 

Fondbolagens förening (u.å.) är en organisation bestående av fondbolag av 

olika storlekar, de flesta är svenska men de representerar även några utländska. 

En viktig uppgift för dem är att verka som remissinstans och svara på förslag 

till ny lagstiftning. 

Fondbolagens förening (2012) tar först upp definitionen på företag av allmänt 

intresse. De delar som berör fondbolag i Direktiv 2006/43/EG, med hänsyn 

till förändringarna efter Ändringsdirektivet, är artikel 2.13 g) och h). De 

punkterna hänvisar i sin tur till två olika direktiv för att definiera vad som 

avses med unionsbaserad alternativ investeringsfond och företag för kollektiva 

investeringar i värdepapper. Fondbolagens förening utgår från att de 

restriktioner som förslagen i Revisionspaketet går ut på bara gäller för revision 

som avser investeringsfond, p.g.a. att förvaltningsbolag inte omnämns och då 

går det inte att tillämpa på fondbolag eller bolag som förvaltar alternativa 

investeringsfonder. 

Fondbolagens förening (2012) vill även påminna om att fondföretag inte alltid 

är juridiska personer utan är ofta istället av kontraktsrättsligt slag, vilket 

innebär att vissa beslut inte fattas av fondföretaget utan av förvaltaren. 

Begreppen är viktiga att skilja på och det anser de inte att EU-kommissionen 

har gjort tillräcklig i Revisionspaketet. Terminologin har inte heller kunnat 

anpassas till nationell rätt. 

Det finns vissa delar av Revisionspaketet som går emot andra direktiv och 

lagar. Det står t.ex. i direktiv 2009/65/EG om företag för kollektiva 

investeringar i värdepapper att en oberoende revisor ska anlitas för att granska 

fusionsplaner och att den lagstadgade revisorn är att ses som oberoende i detta 

sammanhang, vilket även har införts i svensk lag. Däremot skulle denna rätt 

kunna begränsas i och med Förordningens artikel 10.2.f. Det är inte helt tydligt 

om tjänsten skulle omfattas av artikel 10.2.f., men om detta vore fallet skulle 

det innebära att arvodet för denna tjänst bara skulle få uppgå till 10 % av 

arvodet för revisionsuppdraget. 10 % anser de skulle kunna uppgå till ett för 

litet arvode för att granska fusionsplanerna och därför borde gränsen inte gälla 

för denna typ av tjänster. Skulle tjänsten behöva införskaffas av en fristående 

revisor skulle det också kunna leda till en lägre kvalitet på tjänsten som erhålls. 

(Fondbolagens förening 2012) 



37 

 

 

Fondbolagens förening (2012) tycker inte heller att tjänsterna i Förordningens 

artikel 10.2.d. ska omfattas av förbudet, då det förekommer tillfällen då 

finansinspektionen begär tjänster som faller under denna kategori som inte 

heller skulle rymmas inom 10 % gränsen.  

Näringslivets Regelnämnd 

Näringslivets Regelnämnd (u.å.) är en oberoende ideell förening vars uppgift är 

att arbeta för företagsvänligare regler. Deras medlemmar består av flera 

näringslivsorganisationer och branschförbund vilket gör att de representerar 

flera företag av olika storlekar i olika branscher. 

Näringslivets Regelnämnd (2012) tycker att oberoendet är väldigt väsentligt för 

kvaliteten på revisionen. De inleder sitt svar med att säga att förändringarna 

förslagna i förordningen är väldigt stora och de skulle på så vis medföra en 

stor förändring för revisionsyrket. Reglerna skulle även vara mycket svåra att 

implementera i praktiken och kräver en stor kontroll från revisorns sida 

gällande vilka tjänster som erbjudits till dennes klienter. De tycker även att 

gränsen för arvode för relaterade tjänster på 10 % är för låg. De väcker även 

frågan om vad som skulle hända om gränsen uppnås under uppdragets gång 

och uppdraget inte kan slutföras. Att inte låta företag använda sin revisor 

skulle även kunna innebära merkostnader för företaget då de inte längre kan 

nyttja den kunskap som revisorn har fått om företaget.   

Revisorsnämnden 

Revisorsnämnden (2012) anser att det främsta målet med Revisionspaketet 

borde vara att öka kvaliteten på revision. Att öka konkurrensen är ett bra mål, 

men bara om det bidrar till en ökad kvalitet på revision och borde därför inte 

vara ett eget mål. Samma gäller för harmonisering, vilket de tror kommer bli 

svårt att genomföra då de underliggande regelverken inte är helt 

harmoniserade. De tycker att begreppet behörig myndighet inte har definierat 

tillräckligt då det är oklart om vilken myndighet det rör sig om. I Sverige finns 

olika myndigheter som granskar revision och finansiella företag. 

Det finns vissa tjänster, som benämns relaterade finansiella tjänster, där det 

förekommer en gräns på hur stort arvodet till revisorn får vara. Inom Sverige 

kommer detta att få vissa konsekvenser. Dels för att det finns vissa tjänster 

som t.ex. konsulttjänster som kan anses ingå i revisionsuppdraget, dels också 

för att i Sverige genomförs förvaltningsrevisioner och särskilda granskningar 

som kan komma att räknas som relaterade tjänster. Gränsen kommer troligen 
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inte medföra några som helst förbättringar av revisionskvaliteten utan är helt 

inriktad på att öka konkurrensen på marknaden. Det finns vissa fördelar med 

att låta en revisor som utför den lagstadgade revisionen även utföra andra 

granskningsuppdrag då revisorn kan överföra kunskap. (Revisorsnämnden 

2012) 

Att beräkna de 10 % som arvodet begränsar till kan även innebära vissa 

svårigheter då det inte beskrivits i detalj hur det ska gå till. Det står inte om 

arvodet ska beräknas med hänsyn till det arvode som avser visst år, fakturerats 

under året eller utbetalats under året. Det är också viktigt att veta om det är 

kalenderår eller räkenskapsår som ska användas. (Revisorsnämnden 2012) 

Grupperingen av de olika typer av tjänster som EU-kommissionen har 

kategoriserat är inte tillräcklig då det skulle kunna finnas tjänster som inte 

passar i någon av kategorierna, p.g.a. att ingen av kategorierna är negativt 

definierade i förhållande till varandra. Det står ingenting i förordningen om 

hur sådana tjänster ska behandlas. (Revisorsnämnden 2012) 

Förordningen kommer att få långtgående konsekvenser genom artikel 10.3 

som handlar om att utesluta revisorer i samma nätverk att utföra vissa tjänster 

för ett företag eller dennes koncern. Även artikel 10.5 kommer få stora 

konsekvenser då den säger att om en enstaka revisor har för stora intäkter från 

en viss typ av företag får inte någon annan revisor i den enstaka revisorns 

nätverk erbjuda andra tjänster än revision. Konsekvenserna är alldeless för 

stora med hänsyn till förordningens syfte. (Revisorsnämnden 2012) 

Riksrevisionen 

Riksrevisionen (2011) är en myndighet under riksdagen vars uppgift är att 

granska vad statens pengar används till, samt hur effektivt pengarna används. 

Riksrevisionen (2012) vill se en global harmonisering av revisionsstandarderna 

och skriver att de tycker det är positivt att förslagen syftar till det ändamålet. 

Samtidigt skriver de att förslagen innebär risker för att Europa ska avvika från 

utvecklingen mot just en global harmonisering av standarderna. Som exempel 

tar de upp förslaget med att byråernas revisionsrelaterade tjänster begränsas till 

10 % och skriver att en sådan begränsning är mer trolig att leda till minskad 

kvalitet i den finansiella rapporteringen. 
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5. Slutsats 

I slutsatsen svarar vi på våra forskningsfrågor när vi knyter samman de teorier vi har tagit 

upp, med intressenternas svar i empirin. Sedan använder vi oss av hermeneutistisk tolkning 

för att förstå och tolka svaren som sedan presenteras. 

Många intressenter anser att rekryteringen av personal kommer att bli svårare 

om ett förbud av NAS genomförs p.g.a. att förbudet skulle leda till bildandet 

av företag som bara arbetar med revision, vilket inte skulle vara en lika 

attraktiv arbetsmiljö för potentiella anställda. Förbudet skulle på så vis leda till 

att revisionsbyråerna skulle få det svårare att rekrytera in ny kompetens i 

byrån, samt att viss del av den kompetens som redan finns skulle bli 

oanvändbar. Det kommer att leda till en minskad effektivitet för revisorerna 

när de utför revisionsuppdragen, vilket innebär en ökad kostnad för både 

revisionsbyråer och de granskade företagen. De granskade företagen kommer 

även att bli tvungna att köpa in NAS från en tredje part vilket innebär 

ytterligare kostnader för dessa. EU-kommissionen (2011a) har tagit upp detta i 

sin konsekvensanalys, men de anser dock att fördelarna med ökat förtroende 

för revisorernas arbete kommer innebära vissa fördelar som väger upp 

nackdelarna. 

Många intressenter bygger sitt argument mot förbudet för NAS på att 

revisionen kommer bli mindre effektiv. Revisorerna kommer inte lägre kunna 

nyttja den kunskapen de får om det granskade företaget genom att utföra flera 

olika uppdrag. Enligt Joe och Vanderweldes (2007) undersökning var 

kunskapsöverföring möjligt, men bara då samma revisor genomförde både 

revisionsuppdraget och NAS. Enligt svensk lag är det inte tillåtet för en och 

samma revisor att utföra båda tjänsterna och därför faller detta argumentet 

bort. 

I Förordningen tog EU-kommissionen (2011b) upp det faktum att de vill 

införa en begränsning på arvodet för relaterade tjänster, och att arvodet då 

skulle begränsas till 10 % av arvodet för den lagstadgade revisionen. Alla 

intressenter som har svarat på revisionspaketet har tagit upp denna punkt. 

Några intressenter tycker att begränsningen av arvodet är motsägelsefullt. 

Fondbolagens förening (2012) tar upp att det finns vissa tjänster där denna 

gräns inte borde gälla, som t.ex. de tjänster som avses i direktivet för kollektiva 

investeringar i värdepapper. Där står att en lagstadgad revisor har tillåtelse att 

utföra granskning av fusionsplanerna, men om detta uppdragsarvode skulle 
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begränsas skulle det bli svårt att utföra då 10 % är ett allt för litet arvode. 

Näringslivets Regelnämnd (2012) tar upp frågan om vad som skulle hända om 

gränsen skulle nås under uppdragets gång. Revisorsnämnden (2012) 

ifrågasätter på vilken grund och hur arvodet för relaterade tjänster ska räknas 

ut. De nämner även att det finns vissa tjänster i Sverige som t.ex. 

förvaltningsrevision som skulle kunna riskera att hamna under kategorin 

relaterade tjänster och på det sättet få ett begränsat arvode. Den generella 

uppfattningen verkar vara att förslaget inte är tillräckligt utarbetat och att 

gränsen borde höjas eller tas bort helt och hållet för relaterade tjänster.  

Revisorsnämnden (2012) tar även upp det faktum att definitionerna av de olika 

tjänsterna (relaterade- och andra tjänster) i Förordningen inte är tillräckligt 

definierade. EU-kommissionen har även misslyckats med att göra tjänsterna 

ömsesidigt uteslutande, vilket innebär att i nuvarande situation kan det uppstå 

konflikter där en tjänst inte anses tillhöra någon av definitionerna. 

I Förordningens artikel 10.5 finns det en bestämmelse som säger att 

revisionsbyråer av en viss storlek som får en tredjedel av sina intäkter från 

stora företag av allmänt intresse får inte utföra NAS till företag av allmänt 

intresse, det får inte heller en revisor i byråns nätverk göra. Svenskt Näringsliv 

(2012) anser inte att revisionsbyråns storlek har något med oberoendet att 

göra, och därför är denna bestämmelse märklig. Revisorsnämnden (2012)  

skriver även att konsekvenserna av detta kommer bli allt för stora jämfört med 

förslagets syfte. 

Firth (1980) märkte i sin undersökning att synen på en revisors oberoende 

påverkas av vilken intressentgrupp som bedömer det, detta kan även anses 

stämma in i uppsatsens undersökning. Intressenter med stark anknytning till 

revisionsyrket som t.ex. Big 4 och FAR har väckt ett starkt motstånd mot 

förslagen och tycker inte att det borde genomföras. Intressenter med mindre 

anknytning till revisionsyrket som t.ex. Ekobrottsmyndigheten och SRF anser 

däremot att förslagen borde genomföras. 

Intressenterna ger förslag för andra sätt än ett förbud för att säkerställa 

revisorns oberoende. Ett förslag för detta är att låta revisionskommittéen 

bestämma om revisorn är oberoende eller ej. Enligt Beattie et al. (1999) kan 

detta vara ett bra förslag, eftersom förekomsten av revisionskommittéer är en 

av nyckelfaktorerna som anses förstärka oberoendet. Förslaget förekommer i 

svaren på Grönboken, vilket EU-kommissionen (2011b) sedan haft i åtanke 

när de utformade Förordningen. Det märks p.g.a. att revisionskommittéen, 
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som avses i artikel 31 i Förordningen, har rätt att ge revisorn tillåtelse att 

utföra vissa tjänster. Ett annat förslag intressenterna har är att de vill se en 

större öppenhet på årsstämman och att det redogörs vilken NAS som har 

tillförts företaget under året. 

Vissa intressenter anser att EU borde anpassa sin lagstiftning efter redan 

etablerade principer, som t.ex. IESBA:s Code of Ethics for Proffessional 

Accountants, då det redan kan göras en bedömning om objektiviteten hotas av 

enskilda NAS utifrån den. FAR (2010) menar till och med att den och Direktiv 

2006/43/EG precis har satts i bruk och att det behövs mer tid för att avgöra 

om det finns ytterligare behov för reglering överhuvudtaget. Flera intressenter 

skriver även att de skulle föredra ett principbaserat tillvägagångsätt som 

IESBA:s Code of Ethics framför ett regelbaserat som förslaget skulle innebära. 

Svenskt Näringsliv (2010) och Riksrevisionen (2010) skriver att de skulle vilja 

se en global harmonisering av en enda standard istället för att olika 

jurisdiktioner har sina egna regler. Den sistnämnda skriver även att förslaget 

avviker från en sådan utveckling. Enligt Beattie et al. (1999) skulle detta vara 

positivt eftersom ett av det största hotet var när revisorerna inte kunde enas 

om en metod att använda för att behandla oberoendet. 

Big 4 tar upp att det inte finns något bevis för att oberoendet påverkas av att 

låta revisorn utföra NAS, vilket stämmer överens med resultatet från 

undersökningen av Ruddock et al. (2006). Däremot menar Francis (2006) att 

det inte behöver vara en direkt påverkan, utan att bara uppfattningen av att det 

är så kan få samma negativa ekonomiska konsekvenser. Det leder till att något 

behövs göras oavsett. Det finns inte heller någon anledning att förbjuda NAS 

för andra klienter än de som revisorn utför revision på.  

Sammanfattningsvis är det många intressenter som motsäger sig förslagen, 

men varken intressenterna eller EU-kommissionen har någon vetenskaplig 

grund för sina argument. Det gör att det är svårt att förlita sig på deras 

utsägelser om effekten. Även om det inte finns några direkta bevis för att NAS 

påverkar oberoendet, finns det stöd för att själva uppfattningen att revisorns 

oberoende är brutet är tillräckligt för att få ekonomiska konsekvenser. Det 

lägger grund för att en förändring borde genomföras. Frågan blir då om ett 

förbud är rätt väg att ta eller om det räcker med att gå igenom nuvarande 

reglering för att se om det finns alternativa åtgärder som ytterligare kan 

säkerställa revisorns oberoende. Så länge som ett förbud inte föreligger 

kommer uppfattningen om att revisorns oberoende kan vara rubbat alltid att 

förekomma i vis mån. Det talar för att ett förbud är nödvändigt för att 
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säkerställa oberoende. Däremot är det inte säkert att fördelarna med ett förbud 

av NAS överstiger de eventuella nackdelar som ett genomförande skulle 

innebära. 
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6. Reflektion 

Här tar vi upp vissa påpekande vi har på både EU:s olika direktiv och förslag samt 

intressenternas svar. 

Många av EU-kommissionens olika förslag presenteras utan någon egentlig 

veteskaplig grund som styrker de effekter de påstår kommer att ske. Det kan 

därför ifrågasättas om de istället är grundade på deras egna spekulationer och 

förväntningar. Ett exempel på detta är artikel 9.2 i Förordningen som handlar 

om att begränsa arvodet för relaterade tjänster till 10 % av den lagstadgade 

revisionen. Bestämmelsen står tillsynes utan grund både i hänsyn till varför den 

ska genomföras och varför gränsen ska vara just 10 %. 

Ett intryck som många intressenter lämnar i sina remissvar är att de bara ser 

oberoendet i förhållandet revisor och klient. På så sätt känns de som de missar 

att identifiera olika externa parter som använder sig av den finansiella 

rapporteringen i sina beslut. Att bara ha goda rutiner och kontroll hjälper inte 

de externa intressenterna. För att de ska veta att oberoendet är intakt krävs att 

det på något sätt redovisas utåt. 

Oberoendet är ett problem för alla revisorer oavsett storlek. Svenskt 

Näringsliv påpekade detta och vi håller med om att därför borde samma regler 

gälla för alla byråer. Vissa delar av EU-kommissionens förslag är mer 

restriktiva för revisionsföretag av en viss storlek. Reglerna ger intrycket att de 

är riktade mot att bryta Big 4:s dominans på marknaden och öka 

konkurrensen. Antingen borde de inte ingå i förslagen att förbjuda NAS, då 

syftet med dem beskrivs som att stärka oberoendet eller också borde det tas 

upp mer ingående som syfte. 

När vi läste intressenternas remissvar fick vi intrycket av att de inte förstår 

skillnaden mellan faktiskt och synbart oberoende eftersom de bara tar hänsyn 

till det faktiska oberoendet och inte hur revisorns oberoende upplevs av 

utomstående personer, vilket är lika viktigt. Upplever inte utomstående parter 

revisionen som oberoende kommer de inte heller vilja investera i företagen. 
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Bilaga 1 

Utdrag ur ”Förslag till Europaparlamentet och Rådets direktiv om 

ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut 

och sammanställd redovisning”, artikel 2 punkt 13: 

13. företag av allmänt intresse: 

a) företag som omfattas av lagstiftningen i en medlemsstat och vars överlåtbara 

värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i någon medlemsstat 

enligt artikel 4.1.14 i direktiv 2004/39/EG, 

b) kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2006/48/EG, 

c) försäkringsföretag enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/138/EG, 

d) enhet som omfattas av lagstiftningen i en medlemsstat som är ett 

betalningsinstitut enligt definitionen i artikel 4.4 i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2007/64/EG, förutsatt att artikel 15.2 i det direktivet inte är tillämplig, 

e) enhet som omfattas av lagstiftningen i en medlemsstat som är ett institut för 

elektroniska pengar enligt definitionen i artikel 2.1 i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2009/110/EG, förutsatt att artikel 15.2 i direktiv 2007/64/EG inte 

är tillämplig,  

f) värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.1 i direktiv 2004/39/EG, 

g) Unionsbaserad AIF-fond enligt definitionen i artikel 4.1 k i Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2011/61/EG, 

h) företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) 

enligt definitionen i artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/65/EG, 

i) enheter som omfattas av lagstiftningen i en medlemsstat och som är 

värdepapperscentraler, 

j) centrala motparter enligt definitionen i artikel 2.1 i Europaparlamentets och 

rådets förordning X/XXX [se förslag till förordning om OTC-derivat, centrala 

motparter och transaktionsregister, KOM(2010)484 slutlig)], 
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Bilaga 2 

Utdrag ur ”Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om 

särkillda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt 

intresse”, artikel 10: 

För tillämpningen av denna artikel avses med relaterade revisionstjänster 

a) utföra revision eller granskning av delårsredovisningar, 

b) utfärda revisionsförklaringar av företagsstyrningsberättelser, 

c) utfärda revisionsförklaringar i frågor som rör företagens sociala ansvar, 

d) intyga riktigheten hos eller attestera regelbunden rapportering till 

myndigheter som ansvarar för tillsyn av finansinstitut, utöver räckvidden för 

lagstadgad revision som är avsedd att bistå tillsynsmyndigheterna i deras 

arbete, t.ex. om kapitalkrav eller specifika kapitaltäckningsgrader som avgör 

sannolikheten för att företaget kommer att kunna fortsätta fullgöra sina 

skuldförpliktelser, 

e) intyga att skattebestämmelserna följs om sådant intyg krävs enligt nationell 

lagstiftning, 

f) alla andra obligatoriska uppgifter som en lagstadgad revisor eller ett 

revisionsföretag ska fullgöra i anslutning till revisionsarbetet enligt 

unionslagstiftningen. (EU-kommissionen 2011b) 
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Bilaga 3 

Utdrag ur ”Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om 

särkillda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt 

intresse”, artikel 10: 

I denna artikel avses med andra tjänster än revision: 

a) Alla tjänster som medför intressekonflikter: 

i) Experttjänster som inte är förknippade med revision, skatterådgivning, 

allmän förvaltning och andra rådgivande tjänster. 

ii) Bokföring och utarbetande av redovisningshandlingar och årsbokslut. 

iii) Utformning och införande av förfaranden för internkontroll eller 

riskhantering i samband med upprättande av och/eller kontroll av finansiell 

information i årsredovisningar samt riskrådgivning. 

iv) Värderingstjänster, utfärdande av oberoende bedömningar eller rapporter 

om bidrag in natura. 

v) Aktuarietjänster och juridiska tjänster, däribland tvistlösning. 

vi) Utformning och införande av finansiella informationstekniska system för 

företag av allmänt intresse i enlighet med artikel 2.13 b–j i direktiv 

2006/43/EG. 

vii) Deltagande i revisionsklientens interna revision och tillhandahållande av 

tjänster i anknytning till den interna revisionsfunktionen. 

viii) Mäklar- eller handlartjänster, investeringsrådgivning eller 

investeringsbanktjänster. 

b) Tjänster som kan medföra intressekonflikter 

i) Personalledningstjänster, inklusive rekrytering av personer till höga 

befattningar. 

ii) Utfärdande av administrativa skrivelser för investerare i samband med 

emittering av ett företags värdepapper. 

iii) Utformning och införande av finansiella informationstekniska system för 

företag av allmänt intresse i enlighet med artikel 2.13 a i direktiv 2006/43/EG. 
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iv) Tillhandahållande av tjänster som rör företagsbesiktning till säljaren eller 

köparen vid eventuella sammanslagningar och förvärv samt utfärdande av 

revisionsförklaringar för den granskade enheten för andra parters räkning vid 

finansiella transaktioner eller företagstransaktioner. 





 

  


