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SAMMANFATTNING

Revisorsprofessionen  har  funnits  under  flera  hundra  år.  Under  senare  år  påstås 
revisorstjänstens karaktär dock ha förändrats. Rådgivning har blivit en större del av revisorns 
tjänsteutbud. Efter skandaler i stora företag, till exempel Enron, ifrågasattes revisorns roll och 
ställning  med  fokus  på  revisorns  oberoende  och  medverkan  i  bolagsbeslut.  Diskussionen 
resulterade i diverse utredningar vilka lett fram till den oberoendereglering som finns idag. 
Syftet med denna uppsats är att göra en distinktion mellan revisorns olika rådgivningstjänster 
samt att klargöra vilka oberoenderegleringar som gäller för vilka typer av rådgivning. För att 
besvara syftet har de befintliga distinktionerna samt oberoenderegleringarna undersökts. Två 
intervjuer  med  godkända  och  auktoriserade  revisorer  har  också  genomförts  för  att  få  en 
verklighetsanknytning till problematiken. 

Den uppdelning som kan urskiljas är  revisionsnära rådgivning samt  fristående rådgivning. 
Den  fristående  rådgivningen  kan  delas  upp  i  två  typfall.  Typfall  1  där  den  sker  till  
revisionsklienter och typfall 2 där den sker till klienter för vilka ingen revision görs. För alla 
uppdrag revisorn antar gäller kravet på god revisorssed med vilket Far:s EtikR 1 följer. Far 
EtikR 1 säger att revisorn alltid skall agera oberoende. Då revisorn tar sig an ett uppdrag skall  
detta  testas  med  analysmodellen.  Denna  gäller  för  alla  uppdrag  inom  definitionen 
revisionsverksamhet under  vilken  fristående  rådgivning  inte  faller.  Uppsatsen  ifrågasätter 
huruvida fristående rådgivning i typfall 2 ens bör behöva hållas oberoende och ett förslag till 
en ny distinktion av rådgivningstjänsten, med hotet mot revisorns oberoende som grund, läggs 
fram. 



FÖRKORTNINGAR

ABL - Aktiebolagslagen (2005: 551)

Far EtikR 1 - Föreningen  auktoriserade  revisorers  etikrekommendationer  
vilka alla medlemmar i Far skall följa. 

Far - Föreningen auktoriserade revisorer (Branschorganisationen för  
revisorer och rådgivare. Hette FAR SRS fram till 6e april 2010 
då de bytte namn till Far.)

IESBA - International Ethics Standards Board for Accountants

Prop. - Proposition

RevL - Revisorslagen (2001:883)

SOU - Statens offentliga utredningar

SRS - Svenska revisorssamfundet (Slogs samman med FAR 2006)
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1. INLEDNING
                                                                                                                                           

       
I  följande  kapitel  presenteras  det  för  uppsatsen  aktuella  ämnet.  Bakgrunden  och  
problematiseringen ämnar ge en överskådande bild av problematiken vilken utmynnar i  
ett  syfte  där  uppsatsens  ändamål  presenteras.  I  metodavsnittet  presenteras  det  
tillvägagångssätt som använts under arbetsgången.     
                                                                                                                                                  

              

1.1 BAKGRUND

Revisorsprofessionen  idag  har  vuxit  fram sedan  flera  hundra  år  tillbaka.  Det  finns 
dokumentation för att revisionsverksamhet funnits sedan 1650-talet och yrket revisor 
växte i Sverige fram under slutet av 1800-talet.1 Mot slutet av 1990-talet påbörjades en 
diskussion runt revisorns obroendesituation och man inledde en utredning: Oberoende,  
ägande och tillsyn i revisionsverksamhet SOU 1999:43 för att formulera en förklaring 
till reglerna. Man undersökte även revisorers möjlighet att utöva sådan verksamhet som 
inte har något samband med själva revisionsutövningen vilket ledde till  frågor kring 
revisorns rätt att bistå sina klienter med rådgivning.2 Efter skandaler i stora företag med 
Enron3 som  mest  kända  exempel,  fokuserade  media  mer  och  mer  på  revisorernas 
medverkan och ställning. I och med dessa skandaler och det utredningsarbete som redan 
påbörjats kring revisorns oberoende och möjlighet till rådgivningsverksamhet infördes 
2002 en ny revisorslag som innehåller den så kallade Analysmodellen vilken syftar till 
att klargöra revisorns oberoendekrav och fungera som ett verktyg för självgranskning 
för revisorn själv. Meningen med den nya regleringen var att göra den mer strikt än 
tidigare för att undvika att liknande skandaler skulle inträffa i framtiden.4

1.2 PROBLEMFORMULERING

1.2.1 Revisorns roll

De  stora  revisionsbolagen  har  i  bredare  utsträckning  börjat  ägna  sig  åt 
rådgivningsverksamhet för att kunna behålla sin konkurrenskraft mot andra bolag. Detta 
innebär att  revisorn även fått  rollen som konsult.  Ökningen kan kanske ses som en 
anpassning till att revisionsplikten för mindre bolag avskaffades den 1 november 2010. 
Revisorns roll förutspåddes då få en annan, bredare, funktion än tidigare.5

Revisorns uppdrag kan således vara av olika karaktär. I Samlingsvolymen Revision som 
Far ger ut, anges bland ramverken bland annat Ramverk för bestyrkandeuppdrag samt 
Utförande  av  granskningsuppdrag,  där  de  olika  sorterna  uppdrag  och  dess  karaktär 
kartläggs. Ur dessa framgår de olika uppdragstyper revisorn kan ägna sig åt. Dessa är 

1 Wallerstedt, E., Revisorsbranschen i Sverige under hundra år, Stockholm 2010, s. 9-11.
2 Markland, B., ”Ett betänkande som dröjde ganska länge […]”, Balans Häfte 4/1999, s. 9-13.
3 Enronskandalen fick katastrofala konsekvenser för den internationella revisionsorganisationen Arthur Andersen. 

Företaget, som godkänt redovisningen i koncernen, fick som en följd av påstådda brister i revisionen av Enron 
avveckla sin verksamhet i USA. Inom ett par veckor hade hela Arthur Andersen kollapsat med konsekvensen att 
över 100.000 medarbetare över hela världen fick sluta. 

4 Wallerstedt, E., Revisorsbranschen i Sverige under hundra år, Stockholm 2010, s. 234-235.
5 Karlsson, H., ”Avskaffande av revisionsplikten för små företag”, Svensk Skattetidning Nr 4/2008, s. 283-288.
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dels  det  rena  granskningsuppdraget,  dels  ett  bredare  där  större  tyngd  läggs  på 
rådgivning i samband med revisionen. Det kan också vara av ren rådgivningskaraktär.6

1.2.2 Revisorns oberoende

Det  finns  sedan  länge  lagstiftat  att  revisorn  i  sitt  arbete  måste  agera  enligt  god 
revisorssed och hålla sig oberoende i förhållande till  det företag denna arbetar med. 
Oberoende anses vara ett  av de tre förtroendeskapande begrepp som framhålls inom 
revisorsyrket  tillsammans  med  kompetens  och  tystnadsplikt.7 Revisorns  oberoende 
grundas i att denne måste balansera de olika intressen och påtryckningar de får från 
olika håll  i  sina uppdrag. Tekniskt sett  är  det ägarna som utser revisorn men det är 
företagsledningen i det bolag som revideras som anställer, betalar ut lön och har makten 
att  avsätta  revisorn.  Revisorn tjänar  således  både  de  redovisningsberättigade och de 
redovisningsskyldiga och måste få förtroende från båda håll. Det är inte bara dessa två 
sidor  som påverkar  revisorns  arbete.  Även  revisorns  byrå  och  professionen  i  stort 
inverkar  på  dennes  verksamhet.  Revisionsbyråernas  affärsintresse  ställs  mot 
revisorsprofessionens samhällsintresse och revisorn måste hålla sin oberoendeställning 
mot dem båda.8

Det kan ses som en självklarhet att revisorn måste vara oberoende i uppdrag som består 
av granskning och revisionsnära rådgivning, men hur ett uppdrag som endast innehåller 
rådgivning  förhåller  sig  till  den  reglering  som finns  angående  revisorns  oberoende 
framgår inte helt  tydligt.  I  ett  granskningsuppdrag har revisorn, som tidigare nämnt, 
flera intressenter att skapa förtroende till och utan en oberoendeställning till företaget 
blir det svårt att kunna ge ut trovärdig information. Det är således intressant att se till de 
oberoenderegleringar  som  föreligger  för  revisionsverksamheten  samt  fristående 
rådgivning och utröna under vilka förutsättningar de är tillämpbara samt ämnade att 
användas.  Intressant  är  också  att  se  huruvida  dessa  även är  tillämpbara  då  revisorn 
endast utför rena rådgivningstjänster. Är det ens önskvärt att revisorn är oberoende i 
dessa rena rådgivningstjänster? Grundläggande för att kunna komma fram till detta är 
också  att  utröna  var  gränsen  går  mellan  revisionsnära  rådgivning  och  fristående 
rådgivning.

1.3 SYFTE

Uppsatsen undersöker revisorns oberoende inom olika rådgivningstjänster med främsta  
syfte att  komma fram till  huruvida revisorn bör vara oberoende även vid fristående  
rådgivning. Ett nytt förslag på en distinktion mellan olika typer av rådgivningstjänster  
diskuteras  och  det  klargörs  för  vilka  typer  av  rådgivningstjänster  befintlig  
oberoendereglering gäller.

1.4 METOD

Under  skrivandets  gång  har  en  klassisk  rättsdogmatisk  metod  tillämpats. 
Rättsdogmatiken tar  sin  utgångspunkt  i  befintliga  rättskällor  med syfte  att  fastställa 
vilka  rättsregler  som finns  eller  bör  införas  inom området  samt  att  precisera  deras 

6 FAR SRS, Samlingsvolymen 2010 Revision.
7 Öhman, P., Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman, Sverige 2006, s. 135.
8 Johansson, S-E. mfl., Uppdrag revision, Revisorsprofessionen i takt med förväntningarna?, Finland 2005, s.71-73.
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tillämpningsområde.9 Då uppsatsens syfte är att se till de befintliga rättskällor som finns 
för  revisorns  oberoende inom olika rådgivningstjänster  samt att  fastställa  vilka  som 
gäller i de olika fallen passar den rättsdogmatiska metoden bäst. 

Om uppsatsen  för  enkelhetens  skull  delas  upp i  teori  samt  empiri  är  uppdelningen 
följande. Uppsatsens teori hittas i kapitel 2 vilket talar om revisorns roll och uppgift.  
Kapitlets  syfte  är  att  ge  en  grundläggande  förståelse  för  revisorsyrket,  revisorns 
tjänsteutbud samt de förändringar som skett däri under de senaste åren. Kapitlet delas in 
i avsnitten revision samt rådgivning vilka båda i grunden bygger på den lagstiftning 
som redogör för revisorns roll och uppgift. Utöver denna lagstiftning som till stor del 
hittas i  Aktiebolagslagen (2005:551) (ABL), har även tidigare avhandlingar i ämnet, 
facklitteratur samt för ämnet aktuella artiklar ur tidskriften Balans använts. Även Far:s 
samlingsvolym om revision har använts i förklarande syfte. 

Den empiriska delen återfinns i kapitel 3 om revisorns oberoende. Syftet med kapitlet är 
att redogöra för befintlig lagstiftning och regleringar på området. De källor som använts 
i  avsnittet  är  således  befintlig  lagstiftning  (ABL  samt  Revisorslagen  (2001:883) 
(RevL)),  Far:s  Etikrekommendationer,  vägledning till  lagstiftningen utgiven av  SRS 
samt information från Far:s hemsida.

Rättsdogmatikern kan vid behov, för att få ökad förståelse för rättsreglernas funktion, 
söka kunskap om den verklighet inom vilken aktuella regler fungerar. Detta kan ske på 
olika sätt, till exempel genom statistiska undersökningar, facklitteratur eller intervjuer.10 
I  denna  undersökning  har  det  sista  tillämpats.  Två  intervjuer  har  genomförts  med 
främsta syfte att öka författarens egna förståelse för de rättsregler som föreligger samt 
deras  tillämpning i  verkligheten.  Intervju  1  genomfördes  i  person med  en  godkänd 
revisor  (Revisor  1)  på  en  av  Sveriges  ledande  revisionsbyråer.  Revisor  1  har  varit 
godkänd i  ett  och ett  halvt år  men har arbetat  på byrån sedan fem och ett  halvt år 
tillbaka.  Intervjun hölls  i  person  på  Revisor  1:s  kontor  i  Stockholm.  Upplägget  på 
frågorna  som  användes  till  intervju  1  var  semistrukturerat11.  Ämnena  var  i  förväg 
bestämda och frågorna var av den karaktär att  de öppnade upp för diskussion samt 
lämnade  utrymme  för  vidareutveckling  från  revisorns  sida.  Samma  frågeunderlag 
användes för intervju 2. Intervju 2 genomfördes över mail med en auktoriserad revisor 
(Revisor 2) på en medelstor byrå i Stockholm. Revisor 2 har arbetat som revisor sedan 
80-talet och auktoriserades 1988. Skälet till att intervjun inte hölls på plats hos revisorn 
var tidsbrist från revisorns sida.

I analysen har den teoretiska redogörelsen om revisorns roll och uppgift sammanställts 
med  de  regelverk  som  presenterats  på  området.  För  att  kunna  ge  studien  en 
verklighetskoppling  vävs  här  även  intervjuerna  in.  Studiens  arbetsgång  har  följt 
nedanstående modell:

9 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, Femte upplagan, Warsawa 2006, s. 178.
10 Ibid. s. 178
11 Dalen, M., Intervju som metod, Gleerups Utbildning AB, Slovenien 2008, s. 30-31.
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Figur 1. Metodmodell

Källa: Egen figur. Uppsala 2011.

2. REVISORNS ROLL OCH UPPGIFTER
                                                                                                                                             

       
I följande kapitel presenteras den för uppsatsen aktuella aktören, revisorn. Dennes roll  
och  uppgifter  tas  upp  för  grundläggande  förståelse  av  problematiken.  En  teoretisk  
distinktion av rådgivningsbegreppet framträder utifrån utvald litteratur. 
                                                                                                                                                   

             

2.1 REVISION

Revisorns roll och dess uppgifter kan bestå av uppdrag av olika karaktär. Dessa regleras 
i  diverse olika lagar.  Enligt ABL 9 kap. är  revisorns uppgifter att  ”granska bolagets 
årsredovisning  och  bokföring  samt  styrelsens  och  den  verkställande  direktörens 
förvaltning”12 samt att ”[...]följa bolagsstämmans anvisningar, om de inte strider mot 
lag,  bolagsordning  eller  god  revisionssed.”  ”Revisorn  skall  efter  varje  räkenskapsår 
lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman.” dessutom ingår det i revisorns uppgift 
att  ”I  samband  med  revisionen  [...]  till  styrelsen  och  den  verkställande  direktören 
framställa  de erinringar  och göra de  påpekanden som följer  av god revisionssed”13. 
Vidare  säger  ABL att  ”Styrelsen  och den verkställande  direktören  skall  ge  revisorn 
tillfälle att genomföra granskningen i den omfattning revisorn anser är nödvändig. De 
skall lämna de upplysningar och den hjälp som revisorn begär”14. Revisorns uppgift är 
således  att  samla  in  information  från  företaget  för  att  sedan  kunna  utvärdera  dess 
pålitlighet och utifrån detta genomföra revisionen.

Med ovanstående regleringar som grund följer nedan en kortfattad historisk bakgrund 
till  revisionsprofessionen  i  helhet,  men  med  fokus  på  Sverige,  samt  en  teoretisk 
framställning  av  innebörden  av  revision  idag,  revisorns  ställning  och  uppdrag, 
revisionens intressenter, nyttan av revisionen samt revisionens olika karaktär beroende 
på företagets storlek. 

12 ”Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.” Se ABL 9:3.
13 ABL 9:3-6.
14 ABL 9:7.
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2.1.1 Historia

Den sortens modern revision som existerar idag började växa fram under 1800-talet i 
samband med starten av det  moderna  företagandet.  Typen av företag  som framkom 
under denna tid var sådana inom vilka ägarna, till stor del eller helt, var separerade från 
företagsledningen. Ledningen hade då, likt idag, kontroll över redovisning, finansiering 
och rapportering. Revisionen  växte således fram i syfte att öka investerares tillit för 
företagsledningars rapporter med till exempel finansiell information.15 

I Sverige ställdes i och med en ny aktiebolagslag 1895 för första gången krav på att 
aktiebolag  skulle  ha  minst  en  revisor,  utsedd  av  aktieägarna  vid  bolagsstämman. 
Utvecklingen med formella krav för auktorisation följde men några decennier senare, i 
och  med  Kreugerkraschen  på  1930-talet,  kom  revisorsprofessionen  att  kritiseras. 
Kritiken  blev  starten  på  en  omfattande  debatt  vilken  satte  organisationen  av 
auktorisationsförfarandet och revisorns oberoendeställning i fokus. Intressenter började 
efter detta vidta åtgärder för att undvika liknande händelser i framtiden. Detta ledde till  
att revisorernas auktoriseringstitel blev lagstadgad i och med 1944 års aktiebolagslag. 
Lagstadgandet  gick  först  och  främst  ut  på  att  säkra  kvaliteten  på  de  revisorer  som 
auktoriserades vilket inte bara minskade riskerna för intressenter utan även ledde till en 
internationalisering av den svenska revisionsbranschen.16  

2.1.2 Vad är revision?

Idag  kan  övergripande  sägas  att  revision  handlar  om  att  ”kvalitetssäkra  den 
redovisningsinformation  som  företag  lämnar  ut  till  redovisningsberättigade 
intressenter”17.  I  Sverige  sker  revision  av  alla  olika  sorters  bolag.  Privatägda, 
kommunala och statliga verksamheter är alla skyldiga att anlita revisor så länge de faller 
under  regleringarna  i  ABL  9:1.  Revisionen  består  till  stor  del  av  granskning, 
bedömningar och uttalanden om bolagens redovisningsinformation vilket syftar till att 
ge företagets olika intressenter tillförlitlig ekonomisk information om företaget. Detta är 
dock  inte  den  enda  granskningen  som  sker  i  Sverige.  Här  omfattas  en  fullständig 
revision även av granskning av styrelsens och VD:s förvaltning av bolaget, så kallad 
förvaltningsrevision enligt ABL 9:3.

I grund och botten har det behov som finns av revision uppkommit på grund av att 
företagsledningen kan ha incitament att förfina sina siffror så att de kan maximera sin 
egna  nytta.  Detta  kan  leda  till  att  intressenter  får  vilseledande  information  vilket 
självklart inte är önskvärt.18 Revisorn fungerar då som en sorts garant för att den givna 
informationen  är  korrekt.  Att  en  revisor  ger  en  ren  revisionsberättelse  ökar  alltså 
trovärdigheten på årsredovisningen.19 

Rent tekniskt bör en revisionsprocess enligt Far:s branschstandarder bestå av fem steg. 
Initialt bedömer revisorn kundens behov och avgör utifrån detta om han/hon kan åta sig 
uppdraget.  Sedan  sker  en  förhandling  med  kunden  om vilken  typ  av  uppdrag  som 
lämpar sig bäst. Därefter träffas en överenskommelse om villkor för uppdraget och ett 

15 Ibid. s. 2.
16 Wallerstedt, E., Revisorsbranschen i Sverige under hundra år, Stockholm 2010, s. 17.
17 Öhman, P., Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman, Sverige 2006, s. Iii.
18 Svanström, T., Revision och rådgivning – Efterfrågan, kvalitet och oberoende, Umeå 2008, s. 4.
19 FAR, Samlingsvolymen 2011 Revision, ISA 200, s. 83-84.
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uppdragsbrev upprättas. Sedan sker planeringen och själva genomförandet av revisionen 
vilket resulterar i en rapportering, vilket är det sista steget.20 

2.1.3 En flerfasetterad trepartsrelation

Då en revision genomförs uppstår en så kallad trepartsrelation. Denna trepartsrelation 
innefattar revisorn själv, en ansvarig part samt avsedda användare. Då en revision med 
rimlig säkerhet21 genomförs kommer den ansvariga parten och de avsedda användarna 
sannolikt från olika företag. Denna trepartsrelation beskrivs kanske på ett enklare sätt 
som  förhållandet  mellan  de  redovisningsskyldiga,  de  redovisningsberättigade  och 
revisorn. Det hela sammanställs i figuren nedan.

Figur 2. Modell om informationsflöden och kvalitetssäkring. 

* Redovisningsskyldiga:  Representanter  för  företagsledningar  som förvaltar  anförtrodda  
resurser och ansvarar för att redovisningsinformation sammanställs och lämnas ut.

** Redovisningsberättigade: Investerare och övriga intressenter som har rätt att ta del av  
redovisningsinformation. 

*** Revisorer: Professionella yrkesutövare som ansvarar för att redovisningsinformationen  
kvalitetssäkras.

20 FAR, Samlingsvolymen 2011 Revision, Utförande av granskningsuppdrag, s. 28-30.
21 Grunden för att göra ett uttalande i positiv form, dvs. lämna en ren revisionsberättelse. FAR, Samlingsvolymen 

2011 Revision, Ramverk för bestyrkandeuppdrag, s. 21.
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Revisionen sker på uppdrag av företagets ägare och tredje man och revisorn väljs på 
bolagsstämman.22 Revisorn får inte vara anställd hos bolaget. Revisorn får inte heller på 
något annat sätt ha en underordnad eller beroende ställning till bolaget, någon ledamot 
ur  styrelsen  eller  verkställande  direktör.23 Det  är  alltså  viktigt  att  revisorn  är  helt 
oberoende  gentemot  bolaget  vars  årsredovisning  denne  skall  revidera.  Detta  för  att 
försäkra att  denne inte  på något  sätt  är  färgad av bolagsledningen då arbetet  utförs. 
Förhållandet  mellan  de  olika  parterna  inom en  revision  är  således  känsligt.  För  att 
trepartsrelationen skall fungera långsiktigt krävs att ett förtroende byggs upp mellan alla 
inblandade parter. Mellan de redovisningsskyldiga och de redovisningsberättigade är det 
svårt  att  bygga upp ett  förtroende helt utan begränsningar. Det är  på grund av detta 
parterna behöver en utomstående part vilken de kan lita på.  Denna part kan således 
stärka förhållandet. För att nå detta förtroende av båda parter krävs att revisorn håller 
sig till de tre ledorden, kompetens, oberoende och tystnadsplikt.24 

Utöver denna trepartsrelation finns även andra aktörer som påverkas av det förtroende 
revision kan skapa. Det är inte bara utomstående ägare som har nytta av revision som 
ovan beskrivits. Även om aktieägarna ofta betraktas som de främsta intressenterna finns 
ett flertal andra intressenter att beakta. Dessa är till exempel kreditgivare, leverantörer, 
kunder och samhället. Revisionens nytta kan alltså härledas även från dessa aktörer.25 

2.1.4 Revision av olika karaktär

Revisionstjänsten  kan  som  tidigare  nämnts  skilja  sig  i  karaktär  beroende  på  olika 
faktorer. En faktor som ofta spelar in i valet av tjänst är storleken på bolaget. I en stor 
del av de små och medelstora aktiebolagen är ägarna och de som leder företaget samma 
personer. I dessa företag är det naturligtvis inte lika viktigt att ha revision som ett skydd 
för ägarnas intressen då dessa är desamma som ledningen. Revision saknar dessutom 
betydelse  för  många  mindre  företag  då  de  inte  har  några  externa  finansiärer  eller 
kreditgivare.  Med  detta  som  grund  föreslogs  2010  att  en  ändring  skulle  göras  i 
aktiebolagslagen angående revisorsplikten, med det önskvärda resultatet att aktiebolag 
som faller under en viss gräns storleksmässigt inte behöver anlita revisor.26 Lagförslaget 
gick igenom och började gälla den första november 2010.

I och med den nya regleringen inleddes debatten om revisorns uppdrag och framtida 
existens. Skulle denna förändring, som innebar att ca 70% av alla Svenska aktiebolag 
inte längre var skyldiga att anlita revisor,27 leda till en grov minskning av revisorer eller 
skulle  revisorns  roll  komma att  bli  en annan? Många spekulerade i  frågan och den 
allmänna  uppfattningen  verkade  vara  att  det  fortfarande  skulle  finnas  ett  behov  av 
revision och revisorers kunskap även om tjänsten skulle komma att  förändras.28 Det 
hade redan tidigare konstaterats att mindre bolag i bredare utsträckning än stora bolag 
anlitar  revisorer  för  rådgivning.  Detta  av  det  enkla  skäl  att  de  inte  redan  besitter 
kunskapen inom företaget utan är tvungna att ta hjälp utifrån. Revisorn har då tidigare 
varit ett naturligt val då man redan haft en relation med denne vilket förenklar för båda 

22 ABL 9:8.
23 ABL 9:17.
24 Öhman, P., Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman, Sverige 2006, s. 27.
25 Svanström, T., Revision och rådgivning – Efterfrågan, kvalitet och oberoende, Umeå 2008, s. 26-27.
26 Prop. 2009/10:204 En frivillig revision. Justitiedepartementet, Stockholm, s. 66.
27 Lennartsson, R., Frivillig revision -en vitamininjektion för branschen, Balans Häfte 5/2010, s. 20.
28 Lennartsson, R., ”Framtidens revision -efterfrågan och förväntningar år 2020”, Balans Häfte 1/2010, s. 21-25.
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parter samt minskar kostnaderna för bolaget.29 Vissa hävdade också, då lagförslaget togs 
upp,  att  många  små  bolag  skulle  vilja  ha  kvar  revisionen  i  bolaget  för  att  även  i 
framtiden kunna inge det förtroende som därmed uppkommer,30 samtidigt som andra 
menade att lån- och kreditgivare skulle byta strategi för att kontrollera bolagen och att 
utlåningen  således  inte  skulle  påverkas  vilket  skulle  ge  incitament  att  sluta  med 
revision.31

Det har i skrivande stund gått ett halvår sedan den nya regleringen började gälla och det 
är ännu svårt att se ett mer övergripande resultat av slopandet. Vad som är intressant är 
snarare  att  lägga  märke  till  att  revisorn  redan  innan  slopandet  fått  en  annorlunda 
karaktär i sitt uppdrag då denne i allt bredare utsträckning även anlitats som rådgivare.32 

2.2 RÅDGIVNING

Enligt RevL 2 § 8p. menas med begreppet revisionsverksamhet:

”a)  verksamhet  som  består  i  sådan  granskning  av  förvaltning  eller  
ekonomisk  information  som följer  av  författning,  bolagsordning,  stadgar  
eller avtal och som utmynnar i en rapport eller någon annan handling som  
är  avsedd  att  utgöra  bedömningsunderlag  även  för  någon  annan  än  
uppdragsgivaren, samt 
b)  rådgivning  eller  annat  biträde  som  föranleds  av  iakttagelser  vid  
granskning enligt a.”

Tidigare har beskrivits det som menas med revisionsverksamhet i  punkten a) i ovan 
nämnda  paragraf.  Följande  stycken  kommer  att  behandla  punkten  b)  samt  övrig 
fristående rådgivning som efterfrågas av revisorn i fall både där revision förekommer 
och fall där revisorn endast anlitas i egenskap av konsult. 

Redan då förslaget om slopad revisionsplikt för mindre bolag uppkom påbörjades en 
diskussion om revisorns roll och huruvida denna skulle komma att förändras. Då nära 
335 000 svenska bolag inte längre skulle var pliktiga att genomföra revision riktades 
blickarna mot efterfrågan på revisionstjänsten och huruvida revisorn, för att överleva, 
måste förändra sin tjänst för att göra den mer attraktiv. Revisionen skulle gå från att 
vara tvungen till att bli efterfrågad vilket antogs innebära att revisorn måste förändra sin 
roll från att ha varit ordermottagare till att bli en leverantör av efterfrågade produkter.33 
Som tidigare nämnt är det svårt att redan nu se vilka förändringar den nya utformningen 
på lagen inneburit. Dock är det rimligt att anta att rådgivning som tjänst på ett ännu 
bredare plan än tidigare kan komma att prägla revisorns utbud. Revisionsbyrån är i stor 
utsträckning en viktig källa för råd, framförallt i små och mellanstora bolag.34 

I SOU 1999:43 behandlas i ett avsnitt det så kallade nya tjänsteutbudet vilket även då 
handlade om hur rådgivningstjänster i allt större utsträckning kommit att bli en del av 
revisionsbyråernas utbud, en utveckling som sades luckra upp de traditionella gränserna 
mellan branscher. Revisionsbyråerna sades bredda sina utbud för att kunna erbjuda sina 

29 Svanström, T., & Sundgren, S., ”Avskaffad plikt kräver ökad fokus på rådgivning”, Balans Häfte 4/2010, s. 50-53.
30 Jansson, A-M., & Öhman, P., ”Ett efterfrågat utbud av kvalitetsstämplar?”, Balans Häfte 1/2010, s. 46.
31 Danielsson, C., ”Reformen påverkar inte bankernas utlåning”, Balans Häfte 5/2010, s. 19.
32 Svanström, T., & Sundgren, S., ”Avskaffad plikt kräver ökad fokus på rådgivning”, Balans Häfte 4/2010, s. 50-53.
33 Johansson, M., et al, ”Klockan klämtar för revisorn -dags att vakna!”, Balans Häfte 2/2010, s. 6-7.
34 Svanström, T., & Sundgren, S., ”Avskaffad plikt kräver ökad fokus på rådgivning”, Balans Häfte 4/2010, s. 50-53.
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kunder en mer attraktiv tjänst och således bli mer konkurrenskraftiga på marknaden.35 
Rådgivning  har  således  under  de  senaste  åren  blivit  en  allt  större  del  av  revisorns 
tjänsteutbud,  frågan  är  då  om  det  finns  någon  distinktion  mellan  olika  sorters 
rådgivningstjänster och hur denna linje dras. Nedan följer en beskrivning av de två typer 
av rådgivningstjänster vilka brukar beskrivas som de typer av rådgivning en revisor kan 
ägna  sig  åt.  Det  finns  således  en  gränsdragning  men  denna  är  inte  helt  tydlig. 
Gränsdragningen lämnas istället till god revisorssed och praxis.36

2.2.1 Rådgivning i anslutning till revision

Den rådgivning som åsyftas i RevL 2 § 8 p. ovan är alltså den typ av rådgivning som 
kallas revisionsrådgivning. Med revisionsrådgivning menas den sortens granskning och 
rådgivning  som   föranleds  av  revisionen  och  således  har  ett  nära  samband  med 
granskningen.  Inom  ramarna  för  denna  typ  av  rådgivning  ryms  råd,  förslag  på 
förbättringar samt upplysningar som revisorn har rätt till eller är skyldig att lämna vid 
utförandet av granskningsuppdraget. Även andra råd eller förslag till förbättringar som 
har ett samband med revisionen ingår i revisionsrådgivning. Dessa råd kan vara av den 
typ  att  revisorn  märker  att  någon  post  bokförs  felaktigt  och  revisorn  föreslår  hur 
företaget  istället  bör  gå  tillväga.  Ett  gränsdragningsproblem  kan  uppstå  i  fall  där 
revisorn  lämnar  råd i  frågor  som kan aktualiseras  i  revisionsarbetet.  Enligt  Far  bör 
gränsdragningen ske utifrån sambandet mellan revisionen och rådgivningen och inte 
utifrån när den tillhandahålls. Huruvida det är revisorn eller företaget som tar initiativet 
till revisionsrådgivningen saknar i regel betydelse.37

2.2.2 Fristående rådgivning

Rådgivning  som  inte  har  nära  samband  till  eller  helt  saknar  samband  med 
granskningsuppdraget  kallas  för  fristående  rådgivning.  Denna  ingår  inte  i 
revisionsverksamheten  utan  kan  till  exempel  bestå  av  upprättande  av  bolagets 
deklaration,  skatterådgivning,  organisationsfrågor  samt  redovisningstjänster.38 Den 
fristående rådgivningen kan delas upp i två typfall. Typfall 1 där fristående rådgivning 
ges till revisionsklienten och typfall 2 där fristående rådgivning ges till en klient för 
vilken inget revisionsuppdrag föreligger.39

Även då revisorn bistår med fristående rådgivning till revisionsklienter begränsas de 
till viss del. De begränsningar som går att hitta finns till exempel i ABL 17 § angående 
revisorsjäv samt i RevLs generalklausul (21 §) om jäv för godkända och auktoriserade 
revisorer.  Dessa  bestämmelser  innebär  minskade  möjligheter  att  tillhandahålla 
revisionsklienter den typ av rådgivning som saknar samband med revisionsutövandet.40 
Enligt RevL 10 § får en revisor i ett aktiebolag, där denne utövar revisionsverksamhet, 
inte  utöva  någon  annan  verksamhet  som  inte  har  ett  naturligt  samband  med 
revisionsverksamhet. Revisorn skall dessutom enligt RevL 21 § 1p. för varje uppdrag i 
revisionsverksamheten  prova  om  det  finns  sådana  omständigheter  som  kan  rubba 
dennes förtroende, opartiskhet eller självständighet. Revisorn måste avböja eller avsäga 

35 SOU 1999:43, s. 61
36 FAR SRS, Vägledning för revisorer – Analysmodellen, SRS Service AB, Stockholm 2002, s. 8.
37 Ibid. s. 8-9. 
38 FAR SRS, Vägledning för revisorer – Analysmodellen, SRS Service AB, Stockholm 2002, s. 8.
39 Diamant, A., Revisors oberoende – Om den svenska oberoenderegleringens utveckling, dess funktion och 

konstruktion. Iustus förlag, Uppsala 2004, s. 194-196.
40 SOU 1999:43, s. 108

9



sig uppdrag om han eller hon:

” a) har  ett  direkt  eller  indirekt  ekonomiskt  intresse  i  uppdragsgivarens  
verksamhet, 
b) vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en  
fråga som till någon del omfattas av granskningsuppdraget,
c)  uppträder  eller  har  uppträtt  till  stöd  för  eller  mot  uppdragsgivarens  
ståndpunkt i någon rättslig fråga eller ekonomisk angelägenhet,
d)  har  nära  personliga  relationer  till  uppdragsgivaren  eller  till  någon  
person i dennes ledning,
e)  utsätts  för  hot  eller  någon annan påtryckning som är  ägnad att  inge  
obehag.”

Enligt andra punkten samma paragraf, får revisorn inte heller, om det föreligger något 
annat förhållande som är av sådan art att det skulle kunna rubba dennes förtroende vad 
gäller  opartiskhet  eller  självständighet,  behålla  uppdraget.  Om  det  i  enskilda  fall 
föreligger sådana särskilda omständigheter, eller åtgärder av den karaktär har vidtagits 
vilka medför att det inte finns någon anledning att ifrågasätta revisorns opartiskhet eller 
självständighet, behöver denne dock inte avböja eller avsäga sig uppdraget.

Vid  rådgivning  till  andra  klienter  än  revisionsklienter  gäller  även  här  ovanstående 
regleringar.  Det  vill  säga,  revisorn  får  inte  utöva  annan  verksamhet  än 
revisionsverksamhet  om  den  verksamheten  riskerar  rubba  revisorns  förtroende  vad 
gäller opartiskhet och självständighet. Gränsen för vad som är tillåtet går således vid 
sådan rådgivningsverksamhet som inte är förenlig med revisorsyrket. Hjälpmedel för 
gränsdragningen  är  definitionen  av  begreppet  revisorsverksamhet  samt  kriterier  för 
huruvida verksamheten faller inom revisorns naturliga kompetensområde samt huruvida 
det ingår som ett led i verksamheten som revisor.41 Revisorn är således alltid tillåten att 
tillhandahålla  sådana rådgivningstjänster  som ingår  i  begreppet  revisionsverksamhet. 
Rådgivning som faller utanför denna är tillåten så länge den inte rubbar förtroendet för 
revisorns opartiskhet eller självständighet.42 Frågan kvarstår dock vilka incitament som 
existerar för att fristående rådgivning måste vara oberoende då den utförs i bolag vilka 
inte är revisionsklienter. 

För att besvara den frågan måste syftet med revisorns oberoende fastslås. Om oberoende 
ses som en grundförutsättning för revisorns yrkesutövning måste revisorn alltid hålla sig 
oberoende. Ser man dock oberoendet som det som säkrar revisionens funktion hamnar 
diskussionen i ett annat läge. Genom den frågan uppkommer ännu en gång frågan kring 
begreppet revision.43 Ett begrepp som uppenbarligen inte låter sig tydliggöras hur lätt 
som helst.

41 SOU 1999:43 s. 112-113.
42 Ibid. s. 113
43 Diamant, A., Revisors oberoende – Om den svenska oberoenderegleringens utveckling, dess funktion och 

konstruktion. Iustus förlag, Uppsala 2004, s. 77.
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3. REVISORNS OBEROENDE
                                                                                                                                                  

I  följande  kapitel  presenteras  de  regleringar  som  finns  rörande  revisorns  
oberoendeställning  i  rådgivningstjänster.  Oberoenderegleringarna  presenteras  i  
underrubrikerna  grundläggande  regleringar  samt  Far  EtikR  1.  Analysmodellen  
presenterar sedan revisorns självregleringsbestämmelser. Avsnittet avslutas med en kort  
sammanfattning av ovan nämnda regleringar och ämnar klargöra hur de hänger ihop  
med varandra.
                                                                                                                                                   

             

3.1 GRUNDLÄGGANDE REGLERINGAR

Grundläggande  för  revisorsprofessionen  är  som tidigare  nämnt  att  kunna  skapa  ett 
förhållande  vilket  bygger  på  förtroende  mellan  revisorn  och  bolaget,  samt  mellan 
bolaget  och  dess  intressenter.  En  allmän  plikt  inom  revisorsprofessionen,  och 
grundläggande för att detta förtroende skall kunna uppstå, är att revisorn enligt RevL 19 
§ skall iaktta god revisorssed. Bestämmelsen lyder: 

”En revisor skall iaktta god revisorssed. Om arbete som hänför sig till ett  
uppdrag i revisionsverksamheten utförs av ett biträde till revisorn, är revisorn  
skyldig att se till att även biträdet iakttar god revisorssed.”

Plikten gäller inte endast för egentliga revisionsuppdrag utan är tillämplig på alla uppdrag 
som  kan  förekomma  inom  revisorns  yrkesverksamhet.  God  revisorssed  är  således  en 
skyldighet  även  inom  närliggande  uppdrag  som  kan  förekomma  inom  ramen  för 
revisorsyrkets utövande såsom till exempel rådgivning, skattefrågor etc.44 

Utöver  god revisorssed  är  även jäv  en  grundläggande oberoendereglering  som revisorn 
måste beakta. Jävsregeln återfinns i 17 § ABL och lyder

”Den får inte vara revisor som 
1. Äger aktier i bolaget eller annat bolag i samma koncern,
2. är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i bolaget eller dess  

dotterföretag  eller  biträder  vid  bolagets  bokföring  eller  
medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver,

3. är  anställd  eller  på annat  sätt  har en underordnad eller  beroende  
ställning till bolaget eller någon som avses i 2,

4. är  verksam  i  samma  företag  som  den  som  yrkesmässigt  biträder  
bolaget vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets 
kontroll däröver,

5. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller 
nedstigande led till en person som avses i 2, 

6. är besvågrad med en person som avses i 2 i rätt upp- eller nedstigande  
led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller

7. står i låneskuld till bolaget eller ett annat bolag i samma koncern eller  
har en förpliktelse som ett sådant bolag har ställt säkerhet för.”

44 Far:s hemsida, God revisorssed, http://www.far.se/portal/page?
_pageid=114,340407&_dad=portal&_schema=PORTAL Hämtad: 2011-04-22 
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3.2 Far EtikR 1

Far har för att förtydliga begreppet god revisorssed och dess innebörd givit ut så kallade 
rekommendationer  kring  de  yrkesetiska  reglerna.  Fars  kvalitetskontroll  och 
Revisorsnämndens tillsynsverksamhet är sedan de som har i uppgift att se till att dessa 
rekommendationer åtföljs av landets revisorer.45 Följande sägs om god revisionssed i 
Far EtikR 1 Yrkesetiska regler:

Regel  1. God yrkessed: Revisorn  skall  hela  tiden  beakta  god  yrkessed. 
Han/hon skall uppträda samt handla på ett sätt som präglas av gott omdöme 
och integritet samt sträva efter sunda ekonomiska förhållanden. 
Regel  2. Professionellt  uppträdande: Revisorn  får  inte  vara  i 
beroendeställning  till  klienten  utan  hela  tiden  utföra  sina  uppdrag  med 
integritet  och  objektivitet.  Revisorn  måste  kunna  vara  opartisk  och 
självständig i  sina ställningstaganden,  annars måste  revisorn avböja eller 
avsäga sig uppdraget. 
Regel 3. Organisation av verksamheten:  Revisorn skall kunna organisera 
sin verksamhet så att den uppfyller kraven i regel 2 ovan. 
Regel 4. Arvodesdebitering: Det arvode revisorn kräver skall vara skäligt 
grundat  på  revisorns  erfarenheter  och  kunskaper.  Uppdragets  natur  och 
omfattning bör vägas in. 
Regel 5. Tystnads- och upplysningsplikt: Revisorn får ej  till  utomstående 
eller  till  en  enskild  aktieägare  lämna  uppgifter  om  sådana 
bolagsangelägenheter som han/hon får kännedom om när denne genomför 
sitt uppdrag om det kan vara till skada för bolaget. 
Regel 6. Vidareutbildning: Revisorn skall löpande upprätthålla och utveckla 
sina yrkeskunskaper genom vidareutbildning.
Regel 7. Yrkesutövning: Revisorn skall utföra sina uppdrag omsorgsfullt. 
Denne skall ta alla befintliga gällande lagar och regler i beaktning.
Regel 8. Förhållandet till kollegor: Revisorn skall hela tiden verka för goda 
relationer inom yrkeskåren. 
Regel 9. Publicitet och marknadsföring: Revisorn har rätt att göra sitt namn 
och sina kvalifikationer kända hos allmänheten så länge detta förfarande 
inte leder till ett missgynnande av revisorsprofessionen.46

Viktigt  att  poängtera  är  att  denna ”goda sed” utvecklas  i  takt  med att  samhälleliga 
förändringar sker inom revisions- och rådgivningsbranschen. Detta sker såväl nationellt 
som internationellt och de internationella regelverken påverkar således de svenska. De 
internationella  yrkesetiska  regleringarna  utfärdas  av  IESBA  och  utöver  dessa 
tillkommer  oberoenderekommendationer  samt  direktiv  om  lagstadgad  revision 
utfärdade  av  EU-kommissionen.  Fars  yrkesetiska  regler  följer  således  dessa  på  de 
områden de är tillämpbara.47

45 Far:s hemsida, God revisorssed, http://www.far.se/portal/page?
_pageid=114,340407&_dad=portal&_schema=PORTAL Hämtad: 2011-04-22 

46 Far EtikR 1 
47 Ibid.
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3.3 ANALYSMODELLEN

Enligt  den  revisorslag  som  började  gälla  den  1  januari  2002  skall  revisorns 
självständighet och opartiskhet prövas enligt en särskild analysmodell.48 Revisorn skall 
själv  i  alla  uppdrag  som  ingår  i  revisionsverksamheten  pröva  sin  opartiskhet  och 
självständighet. Prövningen skall ske enligt den så kallade analysmodellen som baseras 
på regleringar ur RevL, främst 21 §.  I korthet kan analysmodellen beskrivas i fyra 
punkter.  Punkt  ett  innebär  att  revisorn  skall  analysera  om  det  finns  några 
omständigheter som kan rubba förtroendet för dennes opartiskhet och självständighet. 
Om en sådan omständighet finns gäller att de kommer att rubba förtroendet. Detta kan 
dock brytas  så att  revisorn kan fullfölja sitt  uppdrag genom att  han/hon prövar om 
omständigheterna i det enskilda fallet för med sig att det inte finns någon anledning att 
ifrågasätta  revisorns opartiskhet  eller  självständighet  (punkt  två)  och vidta  särskilda 
motåtgärder vilka gör att det inte längre finns anledning att ifrågasätta opartiskheten 
eller självständigheten (punkt tre). Är dessa två åtgärder tillsammans inte tillräckliga, 
dvs om revisorns oberoendeställning fortfarande går att ifrågasätta, bör denne avsäga 
sig uppdraget. Punkt fyra, dokumentation, innebär att revisorn skall dokumentera sin 
analys  av  hot  mot  förtroendet,  sin  prövning  av  omständigheter  samt  de  vidtagna 
motåtgärderna i punkt ett till tre ovan.49

3.3.1 Omständigheter som kan rubba förtroendet

Av störst vikt för denna studie är de omständigheter som anses kunna rubba förtroendet 
för  revisorn  inom uppdragstyper  som kan  röra  rådgivningstjänster.  Rådgivning  kan 
utgöra  olika  typer  av  hot  mot  revisorns  oberoende  och  fristående  rådgivning 
presumeras vara ett självgranskningshot. Även partsställning och egenintressehot kan 
föreligga samt vänskapshot om uppdraget varat under en längre tid.50 Dessa olika hot 
uttrycks i vägledningen till analysmodellen på följande sätt:

Självgranskning: Då revisorn eller någon i revisionsgruppen tidigare har 
tagit befattning med en fråga som innefattas i granskningen på sådant sätt 
att det kan rubba trovärdigheten i granskningen.

• En  typ  av  hot  uppstår  då  revisorn  eller  någon  annan  i 
revisionsgruppen lämnat fristående rådgivning. Exempel på denna 
sorts  rådgivning är  tillhandahållande av redovisningstjänster  inom 
revisionsgruppen,  biträde  med  deklarationer  och  skattefrågor  och 
ekonomisk planering.

Partsställning:  Kan  uppstå  då  revisorn  eller  någon  annan  i 
revisionsgruppen  uppträder  eller  har  uppträtt  till  stöd  för  eller  emot 
klientens  sak  i  en  rättslig  eller  ekonomisk  fråga  inom vilken  det  råder 
meningsskiljaktigheter. 

Egenintresse: Kan främst föreligga genom kopplingen till arvodets storlek. 
Innebär  att  revisorn  indirekt  eller  direkt  har  ett  ekonomiskt  intresse  i 
klientens verksamhet. 

48 Far:s hemsida, God revisorssed, http://www.far.se/portal/page?
_pageid=114,340407&_dad=portal&_schema=PORTAL Hämtad: 2011-04-22 

49 FAR SRS, Vägledning för revisorer – Analysmodellen, SRS Service AB, Stockholm 2002, s. 11
50 Ibid. s. 25

13



Vänskapshot:  Kan föreligga om uppdraget innehafts under en längre tid. 
Personliga relationer  mellan  revisorn eller  någon i  revisionsgruppen och 
någon i klientens ledning.51

I och med analysmodellens införande förändrades inte revisionsbyråernas möjligheter 
att kombinera revision och rådgivning. Dock innebar modellen att eventuella hot mot 
oberoendet efter införandet måste analyseras, bedömas och dokumenteras på ett annat 
sätt  än  tidigare.  I  vägledningen  för  analysmodellen  ägnas  även  ett  stycke  åt  hur 
modellen fungerar i praktiken. Avsnittet avser fall av typen mindre företag med revisor 
från  en  liten  revisionsbyrå.  Olika  typer  av  rådgivning  anses  kräva  olika  typer  av 
åtgärder.  De faktorer  som kan påverka dessa åtgärder är  i  vilken omfattning aktuell 
rådgivning påverkar en post vilken är väsentlig vid revisionen, vem i revisionsgruppen 
som lämnar rådet, rådgivningens komplexitet, graden av påverkan rådgivningen kan ha 
på den reviderade posten samt storleken på inslag av subjektiva bedömningar.52 

3.3.2 Motåtgärder

I de fall det föreligger hot mot oberoendet har revisorn två val. Det ena är att avböja 
eller  avsäga  sig  uppdraget.  Det  andra  att  vidta  motåtgärder.  Målet  med  att  vidta 
motåtgärder är att reducera hotet till en godtagbar nivå där revisorns opartiskhet och 
självständighet  inte  längre  kan  ifrågasättas.  Beroende  på  vilken  typ  av  hot  som 
föreligger krävs olika motåtgärder men ofta gäller att för svagare hot räcker generella 
motåtgärder medan starkare hot kräver individuella motåtgärder. Vilka motåtgärder som 
krävs i det enskilda fallet påverkas av vilken typ av hot som föreligger, hotets styrka, 
kopplingen mellan hotet och den granskande verksamheten etc. samt även storleken på 
revisionsbyrån.53

3.4 SAMMANFATTNING

De slutsatser som kan dras så här långt är att rådgivning blivit en större del av revisorns 
verksamhet.  En  av  de  oklarheter  som  uppkommer  i  samband  med  detta  är  hur 
oberoendet skall hanteras i de olika tjänsterna. Såväl i fall av  revisionsrådgivning som i 
fristående rådgivning. För att bena ut problemet kan begreppet fristående rådgivning 
delas upp i två olika typfall. Det ena; fristående rådgivning till revisionsklienten, det 
andra; fristående rådgivning till en klient för vilken inget revisionsuppdrag föreligger. 
Ovanstående  regleringar  utgår  alla  från  olika  begrepp  för  att  bestämma 
tillämpningsområde. Dessa begrepp framstår i vissa fall som självklara med är samtidigt 
teoretiska begrepp som kanske inte alltid stämmer hundra procent överens med den 
verkliga  situationen.  För  att  få  en  verklighetskoppling  till  dessa  bör  revisorns  egna 
avvägningar undersökas. 

51 FAR SRS, Vägledning för revisorer – Analysmodellen, SRS Service AB, Stockholm 2002, s. 12-13
52 Ibid. s. 12-25
53 Ibid. s. 17-21, 45-46
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4. INTERVJUER 
                                                                                                                                                  

I följande kapitel redogörs för vad som framkommit under de intervjuer som hållits med  
en  godkänd  och  en  auktoriserad  revisor  Kapitlet  ämnar  ge  den  tidigare  teoretiska  
framställningen en verklighetskoppling och har främst syftat till att ge författaren ökad  
förståelse för ämnet.
                                                                                                                                                   

             

4.1 REVISORNS ROLL SOM RÅDGIVARE 

Revisor 1 menade först och främst att hans roll som revisor är att hjälpa de företag han 
arbetar med. Detta innebär att han ofta ser till företagets verksamhet och hur de jobbar 
idag  för  att  avläsa om något  går  att  förbättra.  Han påstod sig vara mycket  positivt 
inställd till rådgivning och ger mycket sådan ute hos kund. Den rådgivning som sker på 
plats  hos  kunden  påstod  Revisor  1  är  revisionsrådgivning.  Denna  handlar  om 
verksamheten  och  hur  den  kan  effektiviseras.  Även  effektivisering  av  de  interna 
kontrollerna ingår i revisionsrådgivningen. I dessa fall kan det även bli aktuellt med 
fristående rådgivning som då oftast handlar om skatterådgivning och skatteplanering. 
Även aktieägaravtal och testamenten blir ofta aktuella för att just skydda ägarna, något 
som revisor 1 poängterar är det man som revisor bör ha sin främsta fokus på.

Revisor  1  berättar  vidare att  det  händer  att  bolag hör  av  sig och endast  efterfrågar 
rådgivning. Då han håller i seminarier för företagare händer det ofta att företagsledare 
kommer  fram  till  honom  efteråt  och  efterfrågar  rådgivning.  Dessa  uppdrag  kan  i 
längden även leda till revisionsuppdrag. Det händer även att andra hör av sig och vill ha 
rådgivning i vissa enstaka fall. En vanlig situation är att bekanta börjar tala om diverse 
problem i sina företag, till exempel under en golfrunda. Om Revisor 1 då tror att han 
kan hjälpa företaget att lösa problemet uppstår ett  rådgivningsuppdrag. Detta händer 
ofta med folk vilka Revisor 1 känner sedan tidigare samt med tidigare kunder. Revisor 1 
poängterar att de olika sorternas rådgivning ofta uppstår i olika sorters sammanhang och 
att det således inte brukar vara svårt att skilja dem åt.   

Revisor 2 menar att tjänsteutbudet egentligen inte ändrats så mycket med tiden utan att 
det snarare är revisorns sätt att arbeta som ändrats. Revisorer har alltid kunnat erbjuda 
rådgivning. Angående gränsdragningen mellan revisionsnära rådgivning och fristående 
rådgivning menar Revisor 2 att det kan vara svårt och främst måste vara en bedömning 
av respektive revisor. Till sin hjälp har man dels interna regler, dels analysmodellen och 
dels extern lagstiftning.  På Revisor 2:s  byrå förs dessutom ofta interna diskussioner 
kring lämpligheten att ta ett rådgivningsuppdrag. 

4.2 REVISORNS OBEROENDE INOM RÅDGIVNINGSTJÄNSTER

Revisor 1 menar att revisorstjänsten utvecklats mycket under de senaste åren. Tidigare 
arbetade  revisorer  ganska  anonymt  och  behövde  inte  vara  synliga  för  kunden. 
Revisorsyrket  handlade  mest  om att  sätta  sitt  namn på  ett  papper  och  det  krävdes 
knappt att man träffade kunden. Idag krävs en relation till  kunden. Revisor 1 håller 
således med om att revisorstjänsten nu består av mycket mer rådgivning än tidigare. 
Detta menar han har gjort att oberoendeställningen blivit svårare idag. 
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Angående analysmodellen  menar  Revisor  1  att  det  är  väldigt  olika  från  revisor  till 
revisor hur mycket man använder de dokument som finns tillgängliga. Revisor 1 själv 
menar att  han inte tittar i  regleringarna speciellt ofta utan snarare känner av i  varje 
situation vad som känns okej. Han menar att om man tror att tredje man skulle tycka att 
det går att ifrågasätta hans oberoende är det en situation som hotar oberoendet och som 
således bör undvikas. Revisor 2 berättar att hans byrå har utarbetat egna etiska regler 
samt har en egen analysmodell som komplement till  de befintliga regleringarna. De 
interna  regleringarna  som utarbetats  för  byrån  är  i  vissa  fall  hårdare.  Dock  menar 
Revisor  2  att  revisorn  oftast  själv  kan  avgöra  om han  eller  hon kan  kliva  in  i  en 
konsultroll eller inte baserat på egen erfarenhet.

Revisor  1  ser  sig  alltid  som  oberoende  i  de  fall  han  lämnar  ifrån  sig  en 
revisionsberättelse. Dock menar han att i de fall en sådan inte skall utfärdas, det vill 
säga i rena rådgivningsuppdrag, krävs inte att revisorn är oberoende. Man har då inte på 
sig ”revisorshatten” utan agerar endast rådgivare. Revisor 2 menar angående oberoende 
att det i många fall är ganska okomplicerat. Om revisorn har kunskap om till exempel  
upprättandet  av  en  deklaration,  och  bolaget  efterfrågar  detta,  ger  det  stora  fördelar 
vilket uppskattas. Om revisorn får i uppdrag att värdera bolaget som grund för utköp av 
en delägare måste denne givetvis vara helt oberoende. I detta fall bör även lämpligheten 
att  vald  revisor  gör  värderingen  diskuteras.  Om  en  ej  vald  revisor  tar  sig  an  ett 
rådgivningsuppdrag är det lättare men revisorn måste ta reda på vem som ger uppdraget 
och vad resultatet skall användas till. Revisorn bör enligt Revisor 2 i alla lägen dels 
diskutera  ett  rådgivningsuppdrag  internt,  dels  se  till  att  det  inte  strider  mot 
analysmodellen.  Dock  finns  det  många  mellanlägen  där  Revisor  2  menar  att  sunt 
förnuft måste gälla.

Revisor 1 menar att det kan hända att bolagen blir så nöjda med rådgivningen att de vill  
väja in honom som revisor. I dessa fall blir det högst aktuellt för Revisor 1 att se till 
hans oberoende då det kan uppstå situationer där denne reviderar sina egna uppgifter. 
Detta kan kringgås genom att man väntar till nästa bokslut med att bli invald. Vidare 
anser Revisor 1 att de fall där oberoendeställningen bryts ofta är i ”småkällarbyråerna” 
där kunden inte vet skillnaden på revisor och bokförare utan tror att revisorn kan göra 
allt. Revisor 1 påstår att det alltför ofta händer att dessa byråer består av en man och 
hans hustru där den ena gör bokföringen och den andra är påskrivande. I dessa fall är 
självgranskning omöjligt. 

Revisor  2  menar  slutligen  att  det  är  stor  skillnad  på  små  och  medelstora  byråer  i 
förhållande  till  de  absolut  största  byråerna  i  Sverige  vad gäller  just  rådgivning.  De 
mindre och medelstora ger generellt sett mer rådgivning än de största genom den valda 
revisorn.  De  största  byråerna  har  ofta  hela  avdelningar  som  kan  ta  hand  om  just 
rådgivningen. Detta,  poängterar Revisor  2,  betyder dock inte  att  de största byråerna 
agerar mer oberoende, vilket nog framgått i media. Han menar också att det borde vara 
uppenbart  att  det  om vald  revisor  i  ett  bolag  lämnar  rådgivning,  vilken  denna  har 
kompetens att ge, blir både billigare och bättre för kunden då revisorn normalt redan 
besitter god kännedom om bolaget. 
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5. ANALYS 
                                                                                                                                                  

I följande kapitel ställs tidigare avsnitts innehåll samman i en analys som ämnar belysa  
de områden som nämndes inledningsvis. Grundläggande analyseras gränsdragningen  
mellan olika rådgivningstjänster vilket sedan byggs på med revisorns oberoende inom 
de olika tjänsterna samt regleringen för dessa. Även material från intervjuerna vävs in i  
syfte  att  återkoppla  till  verkliga  scenarion.  Dessa  inslag  bör  ej  ses  som revisorns  
generella åsikt.
                                                                                                                                                     

             

5.1 DISTINKTION MELLAN REVISORNS OLIKA RÅDGIVNINGSTJÄNSTER

5.1.1 Grundläggande befintlig distinktion

Ur ovanstående redogörelse för  de rådgivningstjänster  som existerar  inom revisorns 
yrkesprofession  går  en  distinktion  att  utläsa.  Denna  görs  mellan  revisionsnära 
rådgivning som är en del av revisionsverksamheten, samt fristående rådgivning vilken 
inte är en del av revisionsverksamheten men väl en del av revisorns yrkesutövande och 
professionen. Detta teoretiska särskiljande klargörs nedan i en bild.

Figur 3. Rådgivningstjänster

Källa: Egen figur. Uppsala 2011. 

Fristående rådgivning kan sedan delas in i  två olika typfall.  Typfall  1 då fristående 
rådgivning ges till revisionsklienter. Typfall 2 då fristående rådgivning ges till  andra 
klienter,  vilka  inte  anlitar  samma  revisionsbyrå  för  revisionen  (eller  inte  behöver 
revision  alls).  Rent  teoretiskt  kan  slutsatsen  dras  att  revisionsrådgivning  är  sådan 
rådgivning som består av råd eller förslag till  förbättringar som har ett samband till 
revisionen. Exempel på detta är om revisorn upptäcker felaktigt bokförda poster och 
tipsar  om detta.  Fristående rådgivning är sådan rådgivning som saknar  samband till 
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revisionen.  Exempel  på  sådana  tjänster  är  skatterådgivning  eller  upprättande  av 
deklaration.  Skillnaden mellan  tjänsterna  framstår  som enkla  att  urskilja.  Revisor  2 
menar dock att det kan vara svårt att dra gränsen mellan de två. Revisor 1 tycker i 
motsats till detta att det ofta är enkelt att avgöra vilken typ av rådgivning som ges då de  
sker i olika situationer och vid olika tillfällen. Detta mottalar dock helt Far:s mening om 
att gränsdragningen bör ske utifrån rådgivningens samband med revisionen och inte 
baserat på när den tillhandahålls. Om man utgår ifrån detta råder det i  föreliggande 
undersökning  delade  meningar  om distinktionen  av  rådgivningstjänster  vilket  i  sig 
skulle kunna ses som ett tecken på att den befintliga gränsdragningen idag är oklar. I de 
fall där revisorn endast bistår med rådgivning kan  hävdas att tidpunkten ibland ändå 
avgör huruvida oberoendet kan komma att hotas genom rådgivningen, det vill säga, i de 
fall den leder vidare till revisionsuppdrag. 

5.1.2 Gränsdragningens definitioner och syfte

Ovan nämns dessutom några definitioner angående vad som är tillåten rådgivning och 
inte.  De  olika  begrepp  som  nämnts  är  att  rådgivning  till  andra  klienter  än 
revisionsklienter  antingen  skall  vara  ”förenlig  med  revisorsverksamheten”,  ”inom 
revisorns kompetensområde” eller  ”ett  led i  verksamheten som revisor” för att  vara 
tillåten.  Dessa  tre  definitioner  kan  således  också  användas  som  utgångspunkt  då 
begreppet klargörs. Ingen typ av rådgivning till revisionsklienter får heller ske som inte 
har  ett  ”naturligt  samband”  med  revisionsverksamheten,  vilket  ger  ytterligare  en 
definition. Många av dessa definitioner anger dock inte konkreta exempel utan fungerar 
som vägvisare vilka i många fall är tolkningsbara. För att kunna dra gränsen mellan de 
olika rådgivningstjänsterna bör istället syftet med gränsdragningen bestämmas. I den 
här studien har syftet varit att klargöra revisorns skyldighet att agera oberoende och det 
är således i denna grund distinktionen bör bottna. 

Den främsta grunden till att en uppdelning av rådgivningstjänsten eftersträvas i denna 
studie  är  alltså  att  förenkla  synen  på  oberoendeproblematiken  inom  revisorns 
verksamhet.  Om  detta  är  vad  som  eftersträvas  bör  den  inverkan  tjänsten  har  på 
revisorns möjlighet att hålla sig oberoende, likt Far:s resonemang, vara vad som styr 
klassificeringen av de olika rådgivningstjänsterna. Detta innebär att de uppdrag som på 
något sätt, direkt eller indirekt, påverkar den revision som revisorn gör bör klassas som 
sådan  rådgivning  som skulle  kunna  skada  oberoendet.  Dock kan  detta  resonemang 
också bli snedvridet. Det är ju inte för att kunna vara oberoende som revisorn utför sina 
uppdrag.  Uppdragen  efterfrågas  av  bolag  som  vill  ha  revision  och  rådgivning, 
alternativt endast rådgivning. Det är revisorns tjänst som är grunden och det är således 
utefter tjänstens karaktär distinktionen bör göras. Oberoendet spelar dock stor roll för 
tjänstens  karaktär  och  i  denna  framställning  är  det  med  oberoendet  i  botten  som 
gränsdragningen diskuteras. 

Den  uppdelning  som föreslås  är  således  en  där  rådgivning  som på  något  sätt  kan 
kopplas till revisionen är en kategori. Den andra kategorin blir all sådan rådgivning som 
helt och hållet,  på ett så pass tydligt sätt att det inte går att ifrågasätta, står utanför 
revisionen  och  aldrig  kan  kopplas  till  denna,  varken  direkt  eller  indirekt.  Detta  är 
såklart  syftet  även med den ursprungliga  kategoriseringen som här  använts.  De två 
begreppen  revisionsnära  rådgivning  och  fristående  rådgivning  är  tydliga  till 
formuleringen  men  inte  lika  tydliga  i  verkligheten.  Det  är  således  i  den  enskilda 
situationen  och  avvägningen av  denna  som problemet  ligger.  Vad som krävs  är  då 
snarare tydligare och mer konkreta definitioner vilket, om det ens är möjligt, skulle vara 
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mycket omfattande och tidskrävande att ta fram. Då uppsatsens utrymme är begränsat 
lämnas den undersökningen för framtida forskning.  Dock bör  denna sorts  indelning 
innebära att sådan rådgivning som sker helt fristående åt bolag för vilka ingen revision 
görs alltid anses som oberoende. 

5.1.3 Kravet på revisorns oberoende – beror på den enskildes uppfattning och det 
enskilda fallet

Då den känsliga trepartsrelation som uppstår i revisionsuppdrag diskuteras, finns det 
lite tvekan om det faktum att revisorn bör agera oberoende. Utan en oberoende revisor 
faller syftet med revisionen. Oberoende är ett av de tre ledord som revisorn bör agera 
utefter. Att påstå att revisorn i vissa fall helt kan lägga ifrån sig oberoendet låter för 
somliga  otänkbart.  Den  grunduppfattning  en  enskild  person  har  om 
revisorsprofessionen torde spela stor roll för hur han/hon tolkar problematiken. Låt säga 
att en person anser att en revisors främsta uppgift, likt ABL:s definition på revisorns 
roll, är att revidera bolag och generera en kvalitetsstämpel på bolagens siffror för att 
garantera deras äkthet för ägarna och tredje man. Vilket uppdrag revisorn då har spelar 
ingen roll, förtroendet för hans professionella agerande är essentiellt och sätts då i första 
rummet.  Det  kan  då  argumenteras  för  att  revisorn  bör  agera  oberoende  i  alla  fall. 
Revisor 1 ansåg dock, till skillnad från detta, att revisorns främsta uppgift var att hjälpa 
kunden och att det i fall av enbart fristående rådgivning inte borde vara nödvändigt att 
agera oberoende då man inte iklär sig ”revisorshatten”. 

5.2 VILKA REGLERINGAR GÄLLER FÖR VAD?

De grundläggande regleringar som existerar för revisorns oberoende är god revisorssed 
samt  jävsregeln.  Dessa  gäller  alltid  för  revisorn  i  dennes  yrkesverksamhet  och  bör 
således beaktas i alla typer av uppdrag. God revisorssed utvecklas i Far EtikR 1 där 
begreppet konkretiseras vilket utmynnar i nio regler. Dessa fungerar liksom ovan nämnt 
som  rekommendationer  för  revisorn  i  dennes  yrkesverksamhet.  Om  alla  typer  av 
rådgivning som nämnts tidigare ingår i revisorns yrkesverksamhet torde detta innebära 
att revisorn alltid måste följa Far EtikR 1. Detta innebär att revisorn enligt regeln om 
professionellt  uppträdande aldrig får ”vara i  beroendeställning till  klienten utan hela 
tiden utföra sina uppdrag med integritet och objektivitet.” 

Analysmodellen skall tillämpas på all verksamhet som räknas till  revisionsverksamhet. 
Denna självreglering gäller således inte i sådan konsultverksamhet där revisorn endast 
bistår med rådgivning. Fristående rådgivning i bolag där revisorn inte genomför någon 
granskningsverksamhet borde således falla utanför den självgranskande reglering som 
finns i analysmodellen. Detta borde innebära att fristående rådgivning inte ses som ett 
hot mot revisorns oberoendeställning. Detta kan tyckas logiskt med tanke på att den 
trepartsrelation som ligger till grund för oberoendekravet i revisionsverksamheten inte 
existerar i många av de fall då endast rådgivning ges. Gränsfallsproblematiken ligger då 
främst  i  de  fall  fristående  rådgivning  ges  till  revisionsklienter.  Där  existerar 
trepartsrelationen  och  allt  revisorn  gör  kan  komma  att  påverka  förtroendet  hos 
honom/henne. Frågan är då om viss fristående rådgivning till revisionsklienter också 
borde  falla  in  under  sådan  rådgivning  som  skall  självgranskas  med  hjälp  av 
analysmodellen.

Fristående rådgivning faller i alla lägen in under begreppet verksamhet som är förenlig 
med revisorsyrket och således innefattas denna typ av rådgivning av god revisorssed 
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samt Fars EtikR 1. Revisorn skulle således kunna anses behöva agera oberoende även 
inom  rena  rådgivningsuppdrag  om  endast  definitionen  ligger  till  grund  för 
bedömningen. Det hela är alltså till synes en cirkelproblematik som verkar mynna ut i 
det  enskilda  fallet  och  revisorns  egna  bedömning  kring  detta.  Resonemanget 
sammanställs i figuren nedan:

Figur 4. Sammanfattande figur om revisorns oberoendekrav inom rådgivning.

Källa: Egen figur baserad på ovanstående kapitel, Uppsala 2011.

Återkommande i denna oberoendeproblematik är revisorns egna bedömningar. Revisorn anses 
med hjälp av analysmodellen själv kunna avgöra om denne kan ta sig an uppdrag eller inte. 
Både Revisor 1 och 2 nämner vid olika tillfällen erfarenhet och ”sunt förnuft”. Ingen av dem 
påstår sig använda de regleringar som här redogjorts för i sitt arbete utan hänvisar till den 
egna  avvägningen.  Det  kan  utifrån  detta  sett  finnas  en  problematik  i  regleringarnas 
utformning, men det lämnas utanför denna undersökning.

Det  förslag  som  följer  ovanstående  analys  är  följande.  Indelningen  av  revisorns 
rådgivningstjänst  delas idag in i  revisionsnära rådgivning samt fristående rådgivning i  två 
olika  typfall.  Dessa bör  istället  delas  upp utefter  i  vilken  grad de  riskerar  hota  revisorns 
oberoendeställning. Den uppdelning som sker bör således enligt ovan förda resonemang inte 
följa vilken typ av tjänst som utförs utan om den under de förutsättningar som föreligger 
riskerar hota oberoendet. All rådgivning som kan riskera hota oberoendeställningen bör testas 
med analysmodellen. Detta innebär även att fristående rådgivning i bolag där ingen revision 
görs aldrig behöver testas med givna modell. 
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6. SLUTSATS
                                                                                                                                                  

I  uppsatsen avslutande kapitel dras de slutsatser vilka framträtt under arbetets gång  
och avslutande. Dessa presenteras i korthet och ämnar ge en överblickande förståelse  
för uppsatsens slutprodukt.                                           
                                                                                                                                             

6.1 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Uppsatsens  syfte  var  att  göra  en  distinktion  mellan  olika  rådgivningstjänster  och 
klargöra vilken oberoendereglering som gäller för dessa, samt främst klargöra huruvida 
revisorn bör vara oberoende även inom de typer av fristående rådgivning som existerar 
däribland. 

Den  uppdelning  av  revisorns  rådgivningstjänster  som  finns  idag  är  revisionsnära 
rådgivning samt fristående rådgivning. Fristående rådgivning kan delas in i två typfall. 
Typfall 1 där den sker till revisionsklienter samt typfall 2 där den sker till en klient för  
vilken ingen revision görs. Distinktionen mellan de olika typerna av rådgivningstjänster 
är enligt vissa oklar. Det som är klart är dock att den kan ske utifrån olika definitioner 
och  med  olika  syfte.  Två  exempel  på  dessa  är  tidpunkten  för  rådgivningen  och 
rådgivningstjänstens karaktär. 

Utifrån den distinktion som finns idag gäller god revisorssed och Far EtikR1 för all 
revisionsverksamhet vilket inkluderar revisionsnära rådgivning. De gäller dock också 
för all verksamhet som är förenlig med revisorns yrkesverksamhet vilket innebär att all 
fristående rådgivning också faller  in under  detta.  Då Far  EtikR 1 säger  att  revisorn 
aldrig får vara i beroendeställning till klienten innebär detta att revisorn i inga fall där 
denne utför varken revisionsnära rådgivning eller fristående rådgivning får befinna sig i 
en  beroendeställning  till  bolaget.  Detta  kan  dock  ifrågasättas  med  grund  i  den 
trepartsrelation som existerar då revisorn antar ett revisionsuppdrag, vilket är skälet till 
revisorns oberoendekrav. Då trepartrelationen inte existerar när fristående rådgivning 
ges till klienter, vilka inte revideras av revisorn, finns inte heller några incitament för att 
ha  ett  oberoendekrav.  Distinktionen  bör  således,  i  syfte  att  förenkla  klarheten  i 
oberoenderegleringen för tjänsterna, kunna ha en annorlunda karaktär är den nuvarande.

De definitioner som finns är i många fall högst tolkningsbara vilket leder till en oklar 
gränsdragning. För att kunna göra en ny gränsdragning krävs inledningsvis att syftet 
med denna utröns. I ovanstående undersökning har syftet varit att klargöra för vilka 
tjänster befintlig oberoendereglering gäller. Därför ligger utgångspunkten för det försök 
till en ny distinktion som gjorts, i just risken att oberoendet hotas i och med uppdraget. 
Uppdelningen är följande. Rådgivning som på något sätt kan kopplas till revisionen blir 
en kategori. Den andra kategorin sådan rådgivning som helt står utanför revisionen och 
aldrig, varken indirekt eller direkt, kan kopplas till denna. I den nuvarande distinktionen 
är  det  logiskt  att  även  fristående  rådgivning  (i  samtliga  typfall)  bör  testas  med 
analysmodellen, i den nya skulle det dock framgå att detta är helt och hållet onödigt i de 
fall  då  trepartsrelationen  inte  existerar.  Dock  beror  detta  även  på  hur  den  enskilde 
uppfattar revisorsrollen. Om revisorsprofessionen i helhet anses skadas av att revisorn 
agerar  rådgivare  under  beorendeställning,  bör  den  föreslagna  distinktionen  således 
förkastas. 
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Bilaga 1 Intervjuguide
Inledande frågor:

1. När började du arbeta som revisor och när godkändes/auktoriserades du?

Angående rådgivningstjänsten:

2.  På senare  år  har  revisorns  tjänsteutbud breddats  och  kommit  att  präglas  mer  av 
rådgivning. Varför tror du att detta skett och hur förhåller du dig till att revisionsbyråer 
erbjuder samma klienter både revisionsuppdrag och konsultuppdrag?

3. I och med denna förändring och att revisionsplikten avskaffats för mindre bolag; Hur 
ser du på att revisorer erbjuder rena rådgivningsuppdrag? (dvs. uppdrag som är helt fria 
från revision) Hur ofta upplever du att denna typ av uppdrag efterfrågas?

4. Det kan ibland (som jag har förstått det) vara svårt att göra en helt klar gränsdragning 
mellan olika rådgivningstjänster och säga vilka som är  kopplade till  revisionen och 
vilka som är  helt  fristående.  Hur drar  du gränsen mellan fristående rådgivning och 
revisionsrådgivning?

Angående oberoende:

5. Anser du att revisorns möjlighet att agera oberoende har förändrats på något sätt i och 
med att  revisionsbyråernas  tjänsteutbud har  förändrats  och blivit  bredare?  Dvs.  mer 
rådgivning etc. 

6.  De regler jag har tittat på är god revisorssed, Fars Etikrekommendationer om god  
yrkessed  och  självgranskningsverktyget  Analysmodellen. Anser  du  att  revisorn  när 
denne utför fristående rådgivning alltid måste vara oberoende, dvs både i de fall där den 
sker i ett bolag som också revideras av revisorn och i sådana fall där endast fristående 
rådgivning erbjuds?

7. När anser du att rådgivningen är av sådant slag att den hotar revisorns oberoende? 
Kan du ge några konkreta exempel på sådan typ av rådgivning som enligt dig hotar 
revisorns oberoende?

8.  Använder  du dig av Analysmodellen och Far:s  EtikRekommendationer  dagligen? 
Hur ser du på dessa regleringar? Sker det automatiskt eller använder du styrdokument 
av något slag? Om styrdokument; vem har utvecklat dessa, vad bygger de på och hur  
fungerar de?

9. Anser du att det finns fall då revisorn bör få agera på ett icke oberoende sätt då denne 
antar ett konsultjobb bestående av fristående rådgivning för ett bolag inom vilket denne 
eller dennes byrå inte gör något granskningsuppdrag?

10. Har du något övrigt att tillägga/någon ytterligare aspekt som du kände saknades 
eller bör poängteras i ovanstående frågor?
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