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SAMMANFATTNING 
På senare tid har det framkommit flera företagsskandaler på grund av brister i revisorers 

granskning. Skandalerna har resulterat i högre krav på revisorers oberoende och 

självständighet. Det är vikigt att en revisors inblandning i företags verksamheter inte påverkar 

dennes omdöme, för att upprätthålla ett förtroende till olika intressenter. Vidare kan en 

revisors arbetsuppgifter förutom att granska företags räkenskaper även innefatta rådgivning. 

Det innebär att det kan uppkomma svåra gränsdragningar mellan vad som är tillåtet och vad 

som bör undvikas i revisorns yrkesutövning. Speciellt uppkommer flera dilemman om en 

revisionsbyrå har flera uppdrag åt samma klient, bland annat hur byråns verksamhet ska 

organiseras, eftersom det finns flera situationer som kan innebära jäv. Det leder in till 

uppsatsens syfte som är att undersöka hur en revisor kan undvika jäv vid samarbete med en 

redovisningskonsult när de har uppdrag till samma klient.  De situationer som då främst blir 

aktuella är när en redovisningskonsult biträder med bokföring samtidigt som en revisor har 

bestyrkandeuppdrag (byråjäv) samt när både revision och rådgivning utförs till klienten 

(rådgivningsjäv). Av en till uppsatsen genomförd enkätundersökning framkom att det finns ett 

omfattande samarbete och att en revisor ofta har kontakt med en redovisningskonsult. Det 

indikerar att det finns en problematik som många revisorer möter i sitt vardagliga arbete. 

I uppsatsen framgår att revisorn förutom att granska styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning även ska granska redovisningskonsulten. Med andra ord tillkommer fler personer 

att granska om ett företags redovisning inte sköts av dess styrelse eller verkställande direktör.  

Revisorn ska också försäkra att redovisningskonsulten inte utför uppgifter som denne är 

otillåten att utföra samt ta hänsyn till om de har eller tidigare har haft en nära relation. Det 

finns flera faktorer som revisorn bör beakta för att med större sannolikhet undvika jäv i detta 

sammanhang. I uppsatsen visas att det inte är oproblematiskt för en revisor att undvika jäv vid 

samarbete med en redovisningskonsult, då revisorn behöver ta hänsyn till ett flertal 

omständigheter.  
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1. INLEDNING 
Det är av stor betydelse för ett väl fungerade näringsliv att det finns en tilltro till den 

information som företag lämnar till sina intressenter.
1
 Därmed fyller revisorer en central roll, 

då revision har som huvudsakligt syfte att garantera att företags finansiella information är 

riktigt.
2
 Den grundläggande uppgiften för revisions- och rådgivningsbranschen är att bidra till 

att det finns förtroende till den ekonomiska information som lämnas av företag. Det är viktigt 

att det finns ett sådant förtroende. Utan förtroende kan inte företagen få riskkapital eller 

genomföra transaktioner utan betungande kontrollåtgärder.
3
  

1.1 Bakgrund 
Den svenska revisionen har en lång bakomliggande historia. Det finns bevis på att 

regelbunden revision förekom i svenska företag redan i mitten av 1600-talet. Mer än ett sekel 

senare, i slutet av 1700-talet, började det bli vanligt med upprättande av revisionsberättelser 

med hänsyn till styrelsens förvaltning och företagets räkenskaper. Det skulle senare komma 

att bli reglerat i aktiebolagslagen 1895.
4
 Sverige var det första landet i världen som införde 

bestämmelser om att revisorn förutom att granska räkenskaper även skulle granska styrelsens 

förvaltning.
5
  

Revision utfördes först tillsammans med andra sysselsättningar, tills det i slutet av 1800-talet 

fanns personer som sysselsatte sig med revision på heltid.
6
 Utvecklingen av revisionen 

fortsatte och 1912 auktoriserades de första revisorerna, som vid denna tid vanligtvis bedrev 

verksamheten i egen regi. Vissa revisorer delade lokaler och hade gemensam bokföring, men 

det bildades inga byråer utan tillväxten av revisionsbyråer dröjde i Sverige till under 1970-

talet.
7
 Samtidigt som tillväxten av revisorer och revisionsbyråer uppstod en debatt om att det 

fanns behov att lagstadga krav för alla företag att ha en kvalificerad revisor. Debatten 

resulterade i att alla företag var skyldiga att ha en kvalificerad revisor år 1987. Utöver att 

revisionsbyråerna växte i storlek i takt med antalet revisorer utökades tjänsteutbudet till att 

omfatta även rådgivning och vid sistnämnda årtal fanns över hälften av alla 

redovisningskonsulter i revisionsbyråer.
8
 I nuläget har revisionsplikten avskaffats för mindre 

svenska företag,
9
 och byråerna erbjuder flera tjänster utöver revision.

10
 

1.2 Problemformulering 
Under de senaste åren har det framkommit skandaler på grund av brister i revisorers 

granskning, även om företagen reviderats och fått bestyrkta räkenskaper.
11

 Det kan därmed 

frågas hur dessa räkenskaper har kunnat godkännas av revisorer och hur en förändring i 

systemet skulle kunna ske för att förhindra att det upprepas.
12

 I och med att flera skandaler har 

uppmärksammats senaste tiden har krav på revisorns oberoende och självständighet ökat.
13

 

                                                 
1 Moberg, Bolagsrevisorn, s 27; Nerep & Samuelsson, Aktiebolagslagen, s 718. 
2 Carlson, Remissvar: Grönboken Revisionsplikt; Moberg, Bolagsrevisorn, s 79. 
3 EtikR 1, Yrkesetiska regler, s 4. 
4 Wallerstedt, Revisorsbranschen i Sverige under hundra år, s 9. 
5 Wallerstedt, Revisorsbranschen i Sverige under hundra år, s 27. 
6 Wallerstedt, Revisorsbranschen i Sverige under hundra år, s 9ff. 
7 Wallerstedt, Revisorsbranschen i Sverige under hundra år, s 99, 262. 
8 Wallerstedt, Revisorsbranschen i Sverige under hundra år, s 260, 262. 
9 FAR SRS, Efter dagens regeringsbeslut om revisionsplikten. 
10 Carrington, Revision s 200; EtikR 1, Yrkesetiska regler, s 39. 
11

Jfr Carrington, Revision s 159; Nerep & Samuelsson, Aktiebolagslagen, s 718.  
12 Carlson, Remissvar: Grönboken Revisionsplikt. 
13 Nerep & Samuelsson, Aktiebolagslagen, s 718.  
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Förutom att granska ett företags näringsverksamhet kan revisorn även samråda med samma 

revisionsklient.
14

 Det kan verka motstridigt, då en förutsättning för att kvalitetssäkra den 

finansiella information som företag avger är att revisorn ska vara oberoende. Med det menas 

att revisorns inblandning i företags verksamheter inte ska påverka dennes omdöme vid 

revisionen.
15

 En risk med att både granska och rådgiva är att revisorn kan komma att granska 

resultatet av sin egen rådgivning.
16

 Att revisorn kan rådgiva innebär vidare ett hot mot 

revisorns tillförlitlighet då revisorn bedriver verksamhet och därmed kan ha ekonomiska 

incitament.
17

 Sedan uppkommer dilemman som revisorn behöver beakta angående hur arbetet 

inom revisionsbyrån ska organiseras,
18

 och hur väl en revisor behöver granska en 

redovisningskonsults arbete för att undvika dubbelarbete när en revisionsbyrå har både 

bestyrkande- och redovisningsuppdrag.
19

 Vidare kan förbindelserna som revisionsbyrån har 

till revisionsklienten i och med att flera tjänster ges, medföra att förtroendet för revisorns 

bestyrkandeuppdrag rubbas.
20

 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en revisor kan undvika jäv vid samarbete med en 

redovisningskonsult. De situationer som kommer att behandlas är när en redovisningskonsult 

biträder med bokföring samtidigt som en revisor har bestyrkandeuppdrag (byråjäv) samt när 

både revision och rådgivning utförs till samma klient (rådgivningsjäv). Samarbetet mellan 

revisor och redovisningskonsult kommer att studeras genom att se hur deras arbetsuppgifter 

kan organiseras och hur nära relation som godtas enligt lag och praxis.  

1.4 Metod 
Syftet har främst utretts genom att studera yrkesrollen hos godkända och auktoriserade 

revisorer (med andra ord kvalificerade revisorer), och deras samarbete med 

redovisningskonsulter. Detta har gjorts dels genom en traditionell rättsdogmatisk metod med 

främst lagstiftning, disciplinärenden från Revisionsnämnden och doktrin, dels en 

enkätundersökning besvarad av revisorer.  

Enkäter har använts för att stödja den traditionella juridiska metoden genom att påvisa en 

praktisk förankring och genom att styrka analysen.
21

   Den huvudsakliga ambitionen med 

enkäterna var inte att få en statistisk representativ undersökning,
22

 även om urvalet i högsta 

möjliga mån gjorts slumpmässigt med fördelning över städer och byråer av olika storlek i 

Sverige. Respondenterna kontaktades via mejl med en kort beskrivning av undersökningen 

och med instruktioner om deltagandet (bilaga 2). Mejladresserna erhölls genom att besöka 

revisionsbyråers webbplatser samt från en lista gjord av studenter som tidigare utfört en 

undersökning med revisorers deltagande. På webbplatserna kunde direkt tillgång till 

mejladresser fås, alternativt tillgång till telefonnummer, och mejladresser kunde därmed 

efterfrågas vid telefonsamtal. Då antalet frågor kunde begränsas till ett fåtal och då en hög 

svarsfrekvens efterfrågades, utformades en enkät med åtta frågor som tog cirka en minut att 

besvara (bilaga 3). Svaren behandlades sedan helt konfidentiellt. 

                                                 
14 Moberg, Bolagsrevisorn, s 38. 
15 Keisu & Stattin, Bolagsorgan och bolagsstyrning, s 107. 
16 Moberg, Bolagsrevisorn, s 81. 
17 EtikU 2, Skyldighet att lämna upplysningar eller tillhandahålla handlingar, s 1. 
18 Se RevL 20§. 
19 Revisorsnämnden, 497. Disciplinbeslut mot sex revisorer. 
20 EtikR 1, Yrkesetiska regler, s 8f. 
21 Jfr Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s 42. 
22 Jfr Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s 41. 
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Av 500 utskick har 149 besvarats, vilket gav en svarsfrekvens på nästintill 30 %. 

Svarsbortfallet kan förklaras av att det framkom genom autosvar att ett stort antal 

respondenter var frånvarande från arbetsplatsen och hade begränsad möjlighet att läsa mejl 

under en längre tidsperiod. Det framkom även att frågorna kunde uppfattas som personliga 

och att personer inom revisionsbyråerna inte ville delge mejladresser till sina medarbetare 

med anledning av att de inte kunde försäkra att svaren behandlades anonymt. Ytterligare en 

anledning till att respondenter inte svarat kan vara att de på grund av bristande kunskaper 

kände sig osäkra. Frågorna presenteras i bilaga 3. 

Svarsbortfallet kan ha påverkat resultatet, dock gav nästintill en tredjedel av respondenterna 

en indikation på hur revisorer uppfattade situationen. Deras svar gav även en 

verklighetsförankring till problembehandlingen. Vidare kunde jag inte veta vem som svarat då 

enkäten utförts helt konfidentiellt i hopp om högre svarsfrekvens. Resultatet påverkades 

förutom av deras personliga uppfattning troligen av var revisorn var verksam – i en liten eller 

stor byrå, på en liten eller stor ort. Det är dock problematik som uppkommer utanför syftet. 

Uppsatsen generaliserar alla byråer oberoende plats och antal anställda. De allra minsta 

revisionsbyråerna utelämnas dock då det grundläggande kravet för att delta i undersökningen 

var att revisionsbyrån hade både revisorer och redovisningskonsulter bland de anställda. Om 

samma enkät skickats ut till antingen endast mindre eller större byråer med avseende på antal 

anställda, skulle resultatet sannolikt blivit annorlunda. Skillnaden i resultat mellan deltagande 

av hela populationen (alla verksamma revisorer) i jämförelse med respondenterna i mitt urval 

är svårt att förutspå. Med antagande om att revisorers uppfattning på samma byrå påminner 

om varandra när verksamheten organiseras på liknande vis, skulle resultatet mellan hela 

populationen och mitt urval sakna större skillnader, under förutsättning att respondenterna i 

min enkätundersökning hänger samman med var populationens revisorer är verksamma. 

För att i högre mån försäkra att undersökningen mäter det som avses har det givits utrymme i 

enkäten att framföra synpunkter. Motivet till att respondenterna fick den möjligheten var om 

det kunde uppstå missförstånd av begrepp och tolkning av frågorna samt att respondenterna 

kunde ge bakgrunden till ett specifikt svar. De givna synpunkterna har varit få till antalet, 

vilket kan antyda att frågorna inte inneburit svårigheter att besvara. Av de givna åsikterna har 

det framkommit en mer utförlig beskrivning av deras uppfattningar.  

1.5 Disposition 
Efter detta inledningskapitel följer först en genomgång av aktiebolaget som associationsform 

för att förklara vilka bolagsorgan som fordras enligt lag. Kapitlet är ämnat att ge läsaren en 

förståelse för hur klienten, företaget som anlitar en revisionsbyrå, organiserar sin verksamhet 

och samspelet med revisorn (kapitel 2). Härefter presenteras revisionsbyrån, vilken 

aktiebolaget kan anlita för olika uppdrag. I kapitlet redogörs för en revisors och en 

redovisningskonsults uppgifter och hur samarbetet enligt doktrin och föreskrifter ska utformas 

(kapitel 3). De efterföljande två kapitlen behandlar jävsituationer i lagstiftning respektive i 

Revisorsnämndens praxis (kapitel 4 och 5). När doktrin, lagstiftning och praxis redovisats 

presenteras resultat från enkätundersökningen för att ge en praktisk förankring till innehållet i 

de framförda kapitlen (kapitel 6). Uppsatsen avslutas med en analys som sammanfattar 

faktorer som en revisor ska beakta för att undvika byråjäv och rådgivningsjäv vid samarbete 

med en redovisningskonsult (kapitel 7). 
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2. AKTIEBOLAGETS ORGAN 
Aktiebolaget är en viktig bolagsform för det svenska näringslivet. Det finns ungefär 900 000 

svenska företag registrerade,
23

 och utav dessa är över en tredjedel aktiebolag.
24

 I ett aktiebolag 

kan det finnas fyra bolagsorgan: bolagsstämma, styrelse, verkställande direktör (vd) och 

revisor (ABL 7-9 kap). De tre förstnämnda har inverkan på hur beslut fattas i företaget, medan 

revisorn endast har en kontrollerande funktion.
25

 Bolagsorganens uppgifter och ansvar finns 

reglerat i aktiebolagslagen (2005:551) (ABL). 

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ, där har aktieägarna möjlighet att 

besluta om företagets angelägenheter (ABL 7:1). Bolagsstämman utser styrelse och revisor 

(se figur 1). Styrelsen i sin tur ansvarar för företagets organisation och förvaltningen av 

företagets angelägenheter (ABL 8:4 1st). Dessutom har styrelsen det övergripande ansvaret 

för att kontrollera medförvaltningen (med andra ord hanteringen av pengar och andra 

finansiella resurser i verksamheten) och övriga ekonomiska förhållanden. Styrelsen har också 

i uppgift att utse en verkställande direktör (ABL 8:27; 8:50; 

figur 1). Den verkställande direktören ska sköta den löpande 

förvaltningen efter de skriftliga anvisningar som styrelsen ger 

(ABL 8:29). Verkställande direktören har även i uppgift att 

ansvara för att bokföringen sker enligt lag och att 

medförvaltningen utförs på ett betryggande sätt (ABL 8:29). I 

ABL 8:50 finns dock endast krav på att ett publikt aktiebolag 

ska ha en vd. För privata bolag är det tillåtet att utse en 

verkställande utan att det i lagen finns ett fastställt krav (ABL 

8:27). Det fjärde och sista bolagsorganet är revisorn. Revisorn 

har som huvudsaklig uppgift att granska aktiebolagets 

årsredovisning och bokföring, samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning (ABL 9:3).   

För att tydliggöra skillnaden i ansvar hos de tre sistnämnda bolagsorganen, kan framhållas att 

styrelsen och verkställande direktören har ansvaret för upprättandet och utformningen av 

årsredovisningen, medan revisorn ska göra ett uttalande därom i revisionsberättelsen. 

Styrelsen och verkställande direktören undgår inte ansvar vid revision av aktiebolagets 

årsredovisning, utan är fortfarande ytterst ansvariga.
26

  
 
Vanligtvis brukar en uppdelning göras mellan intern och extern revision. Med intern revision 

åsyftas att löpande granska och sträva efter att förbättra interna kontrollsystem, medan den 

externa revisionen utförs av en revisor.
27

 Sedan 1 november 2010 har dock vissa aktiebolag 

inte ett lagstadgat krav på att ha revisor.
28

 De företag som har den möjligheten är privata 

aktiebolag som inte uppfyller mer än ett av följande tre villkor, vilka inte ska föreligga under 

de två senaste räkenskapsåren: (1) medelantalet anställda i företaget har uppgått till fler än 3, 

(2) företagets redovisade balansomslutning har varit mer än 1,5 miljoner kronor eller (3) 

företagets redovisade nettoomsättning har varit högre än 3 miljoner kronor (ABL 9:1).
29

 Att 

företag kan ha möjlighet att inte ha revisor, innebär inte att så behöver vara fallet. 

Bolagsstämman kan fatta beslut om att utse en revisor med kvalificerad majoritet (ABL 9:1a). 

                                                 
23 Ekonomifakta, Sveriges största företag. 
24 Bolagsverket, Statistik om företag och föreningar. 
25 Moberg, Bolagsrevisorn, s 27. 
26 FAR förlag, Revision: en praktisk beskrivning, s 29f. 
27 Moberg, Bolagsrevisorn, s 35. 
28 FAR SRS, Efter dagens regeringsbeslut om revisionsplikten. 
29 Jfr Prop 2009/10:204 69ff. 
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Uppsatsen kommer dock att behandla de företag som är skyldiga att ha revisor samt de som 

valt att ha revisor även om de inte är skyldiga enligt lag. Sedan kommer med begreppet 

revisor menas den person som har huvudansvaret för revisionen i den fortsatta 

framställningen. Varje aktiebolag som utför revisionsverksamhet, det vill säga 

revisionsbyråer, ska enligt revisorslagen (2001:883) (RevL) 17 § utse en i byrån som är 

huvudansvarig för varje uppdrag. Det gäller även fallet då en registrerad revisionsbyrå utses 

som revisor vilket av ABL 9:19 framgår som ett alternativ. Den huvudansvarige ska vara en 

av de yrkesverksamma revisorerna som är kvalificerad revisor, om det krävs enligt lag eller 

annan författning.
30

  

2.1 Aktiebolaget anlitar en revisionsbyrå 
Aktiebolaget (revisionsklienten) kan överlåta till en revisionsbyrå att utföra arbetsuppgifter 

för dennes räkning. Revisionsklienten kan dock inte utkontraktera åtgöranden som tillhör 

företagsledningens ansvar. Till företagsledningens ansvar hör att leda och styra, däribland att 

ta för verksamheten betydelsefulla beslut om resursanvändning. Om en revisionsbyrå skulle 

åta sig ledningsansvar skulle de uppkomna hoten om revisorns oberoende vara så väsentliga 

att ingen motåtgärd skulle bli aktuell för att kunna kvarstå som vald revisor.
31

  

Uppdragets omfattning och hur ansvaret är fördelat mellan revisionsbyrån och klienten ska 

uttryckas i uppdragsbrevet.
32

 Vid rådgivning föreligger dock inte alltid ett formellt avtal. Det 

kan medföra att det kan vara svårt att urskilja vem som är revisionsbyråns klient, då det finns 

flera tänkbara intressenter.
33

 I NJA 1992 s 243 visas att det är viktigt att rådgivaren tydliggör 

till vem rådgivningen är ämnad och om det lämnade uttalandet överhuvudtaget ska uppfattas 

som rådgivning. I rättsfallet har revisorn uppfattats som ekonomisk rådgivare och därmed 

varit ansvarig för att informera om gällande regler och de affärsmässiga konsekvenser
34

 som 

kan inträffa. Sedan innebär också rådgivning i form av muntliga yttranden en risk då det kan 

finnas svårighet att fastställa vad som avhandlas mellan parterna. Det som främst avgör när 

och hur ett uppdragsförhållande har uppkommit är tillit. Rådgivaren kan förutsätta att ett 

sådant förhållande föreligger om klienten haft fog att utgå från att så var fallet och vidare om 

rådgivaren kunnat anta att klienten uppfattade att det fanns ett uppdragsförhållande.
35

 Med 

andra ord gäller tillitsprincipen, som kommer till uttryck i lag (1915:218) om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 32 § 1 st.  

3. REVISIONSBYRÅNS VERKSAMHET & ANSTÄLLDA 
Revisionsbyråer har under senare tid genomgått en förändring vad gäller deras tjänsteutbud. 

Allt fler byråer stävar efter att erbjuda klienterna en helhetslösning och affärsrelationerna 

kommer att innefatta allt fler områden för att ha konkurrenskraft.
36

 Revisionsbyrån levererar 

andra tjänster än revisorernas uttalanden om historisk finansiell information (även kallat 

bestyrkandeuppdrag), som kan utföras med byråns kompetens och kunskaper. Att erbjuda 

andra tjänster än bestyrkandeuppdrag innebär dock ett hot mot oberoende i verksamheten.
37

 

När revisionsplikten är borttagen för flertalet företag är det av särskilt stor vikt att rollerna 

                                                 
30 Nerep & Samuelsson, Aktiebolagslagen, s 725. 
31 EtikR 1, Yrkesetiska regler, s 40. 
32 Jfr Far & SRF, Svensk standard för redovisningstjänster, Ramverk före redovisningstjänster, 18 p. 
33 Kleineman, Skatterådgivarna och skadeståndsansvaret. 
34 I detta fall skattekonsekvenser. 
35 Kleineman, Skatterådgivarna och skadeståndsansvaret. 
36 Carrington, Revision, 200f; SOU 1999:43 s 61f. 
37 EtikR 1, Yrkesetiska regler, s 39. 
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inom revisionsbyrån tydliggörs,
38

 eftersom alternativa tjänster kan efterfrågas som är mer 

eller mindre nära relaterade till revisionen.
39

 Revisorn kan exempelvis agera som 

redovisningskonsult, dock inte på det bestyrkandeuppdrag han/hon har.
40

 

Det finns aktörer inom revisionsväsendet som arbetar med att utveckla och utarbeta 

standarder för vad som ingår i revisorns och redovisningskonsultens uppgifter samt vad de 

inte ska ägna sig åt. En framträdande aktör inom revisions och rådgivningsområdet är Far, 

som sedan hösten 2006 är en sammanslutning av Sveriges två revisorsföreningar, FAR och 

Svenska Revisorsamfundet (SRS). Organisationen arbetar med att utveckla revisions- och 

rådgivningsbranschen genom att bland annat ge rekommendationer, ge utbildning och bedriva 

remissverksamhet.
41

 Far har yrkesetiska regler för sina medlemmar och däribland ingår god 

revisionssed.
42

 Denna sed utvecklas med förändringar i samhället och i branschen, nationellt 

likväl som internationellt. Det mest framträdande organet på internationell nivå för att 

utveckla god revisorssed är International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) 

som är ett organ inom International Federation of Accountants (IFAC),
43

 vilkas regler även 

Far har valt att följa.
44

 Nedan presenteras revisorns och redovisningskonsultens uppgifter med 

bland annat stöd av Fars rekommendationer och yrkesetiska regler. 

3.1 Revisorns uppgifter 
En revisor kan ha olika roller och därav kan flera uppgifter bli aktuella i dennes 

yrkesutövning. I revisorns roll kan ingå att kontrollera revisionsklientens verksamhet, att 

lämna råd och att utföra uppgifter åt revisionsklienten som i normala fall tillhör klientens egen 

näringsverksamhet.
45

 Den vanligaste uppgiften är när revisorn utför bestyrkandeuppdrag.
46

 

Målet med granskningen är att bidra med underlag till ställningstaganden som revisorn ska 

lämna i en revisionsberättelse.
47

 Innehållet i revisionsberättelsen framgår av ABL 9:28-38. 

Vidare ska revisorn som tidigare nämnts granska årsredovisningen, bokföringen samt 

styrelsens och vd:s förvaltning. Revisorns granskning ska vara så ingående och omfattande 

som god revisionssed kräver (ABL 9:3). Med det menas att revisorns skyldighet att granska 

förändras med utvecklingen inom revisionsområdet.
48

 Det ska dock uppmärksammas att en 

revisors uppgifter är begränsade till granskning. Revisorn är inte berättigad att ta beslut om 

klientens angelägenheter, att företräda klienten i förhållande till tredje man eller att motta 

upplysningar åt klienten.
49

  

I och med att aktiebolaget är en bolagsform där ägarnas ansvar är begränsat, uppkommer krav 

på hur företags resultat och ställning ska redovisas för olika intressenter. För att intressenterna 

ska kunna förlita sig på upplysningar som företag avsänder har revisorn som uppgift att 

kvalitetssäkra denna information.
50

 Revisorn måste inhämta information som är tillräcklig och 

ändamålsenlig, så kallade revisionsbevis, för att basera sina slutsatser och därmed även sina 

uttalanden i revisionsberättelsen. Revisorn ska även värdera dessa revisionsbevis och värdet 

                                                 
38 Jfr Ribbestam, Debatt: Redovisningskonsult eller revisor – viktigt att tydliggöra rollerna! 
39 Svanström & Sundgren, Fördjupning: ”Avskaffad plikt kräver ökad fokus på rådgivning”. 
40 Jfr Ribbestam, Debatt: Redovisningskonsult eller revisor – viktigt att tydliggöra rollerna!  
41 Far, Branschorganisationen för revisorer och rådgivare. 
42 Far, God revisorssed. 
43 EtikR 1, Yrkesetiska regler, s 2. 
44 EtikR 1, Yrkesetiska regler, s 2. 
45 Moberg, Bolagsrevisorn, s 38. 
46 FAR förlag, Revision: en praktisk beskrivning, s 21. 
47 FAR förlag, Revision: en praktisk beskrivning, s 26, 57. 
48 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s 213. 
49 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s 212; NJA 2005 s 175. 
50 FAR förlag, Revision: en praktisk beskrivning, s 19; Rodhe & Skog, Rodhes aktiebolagsrätt, s 207. 
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beror på informationskällan.
51

 Att revisorn ska beakta intressen från flera parter visas genom 

att revisionsberättelsen ska offentliggöras och att revisorn kan bli skadeståndsskyldig om 

han/hon genom uppsåt eller oaktsamhet skadar företaget i egenskap av revisor.
52

  

Revisorn är skyldig att meddela upptäckta brister som påträffas vid granskningen. Den 

kommunikationen benämns revisionsrådgivning. Revisionsrådgivning tillhör revisions- 

verksamheten och kan avse synpunkter på förbättringar. Den är därmed tillåten även om 

revisorn kan komma att granska uttalanden som har framförts av densamma.
53

 Dock är ofta 

fallet att revisorn ger råd som inte inräknas till denna skyldighet. För de största 

revisionsbyråerna utgör dessa råd, så kallad fristående rådgivning, en väsentlig del av 

intäkterna.
54

 Som en följd av den slopade revisionsplikten kan dock en revisors 

arbetssituationen komma att genomgå en markant förändring, då det inte längre finns behov 

av att skilja på granskning och rådgivning i de företag som väljer att undgå lagstadgad 

revision.
55

 

När revisorn utför sina arbetsuppgifter fordras kompetens och att han/hon är oberoende i 

förhållande till dem som ska granskas.
56

 För att få vara revisor i ett aktiebolag ställs höga krav 

enligt lag på kvalifikationer. Enbart den som är godkänd eller auktoriserad revisor är 

berättigad (ABL 9:12). Rollen som rådgivare skulle revisorn inte få, om inte klienten 

uppfattade honom/henne som kunnig inom sitt område. I och med revisorns kompetens 

förlitar sig även klienten på att svaren som mottas är väl underbyggda.
57

  För att revisorns 

kunskap ska vara tillfredställande finns det lagstadgat att personen ska ha den insikt i och 

erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och 

omfånget av associationens verksamhet fodras för att kunna fullgöra uppdraget (ABL 9:11).  

3.2 Redovisningskonsultens uppgifter 
Vanligt förkommande arbetsuppgifter för redovisningskonsulten är att följa processer för den 

löpande bokföringen, utföra avstämningar samt upprätta bokslut och årsredovisningar.
58

 Vid 

en jämförelse mellan bolagsorganen och redovisningskonsulten kan det utskiljas att 

redovisningskonsultens uppgifter och ansvar inte är specifikt uttryckt i lagstiftningen. Det ska 

dock förtydligas att det inte innebär att redovisningskonsultens yrkesroll saknar regler
59

.
60

  

Alla redovisningsuppdrag som antas av redovisningskonsulten ska utföras med integritet och 

objektivitet, även om klientens (uppdragsgivarens) intresse ska vara utgångspunkten.
61

 Med 

redovisningsuppdrag menas uppdrag där redovisningskonsulten sammanställer 

affärshändelser till samlad ekonomisk information för klientens räkning. Det kan exempelvis 

vara då redovisningskonsulten utför hela eller delar av klientens ekonomifunktion.
62

 Förutom 

de etiska kraven på integritet och objektivitet, ska redovisningskonsulten inhämta kunskap om 

klientens verksamhet för att bedöma om professionell kunskap kommer att kunna erbjudas.
63

 

                                                 
51 FAR förlag, Revision: en praktisk beskrivning, s 66. 
52 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s 215. 
53 Carrington, Revision, s 181ff; Nerep & Samuelsson, Aktiebolagslagen, s 720; Prop 2000/01:146, s 40f. 
54 Carrington, Revision, s 181. 
55 Ribbestam, Debatt: Slopad revisionsplikt en lättnad för branschen. 
56 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s 209. 
57 Mjölnevik, Revisionsutskott, s 119f. 
58 Far & SRF, Reko-guiden, Kap 8. 
59 En auktoriserad redovisningskonsult ska följa Svensk standard för redovisningstjänster Reko, god redovisningssed och de 

yrkesetiska reglerna.  
60Agélii & Paulsson, Fördjupning: Är redovisningskonsulten medveten om sitt ansvar?  
61 Far & SRF, Svensk standard för redovisningstjänster, Ramverk före redovisningstjänster, 5 p. 
62 Far & SRF, Svensk standard för redovisningstjänster, Ramverk före redovisningstjänster, 7 p. 
63 Far & SRF, Reko-guiden, Kap 4. 
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Om redovisningskonsulten har använt någon annans arbete (kollega, annan redovisningsbyrå 

eller klienten) och det är förenligt med uppdraget, ska detta arbete kontrolleras av konsulten 

och det ska även dokumenteras hur arbetet har använts. I de fall som arbetet kommer från en 

annan redovisningsbyrå eller från klienten, ska vidare kontroll av kvaliteten ske för att 

säkerställa att det inte uppkommit följdfel.
64

  

Redovisningskonsulten ansvarar för att dennes arbetsuppgifter har hög kvalitet utifrån de 

givna förutsättningarna. Men även om redovisningskonsulten har ett långtgående ansvar och i 

uppgift att sköta klientens redovisning, har klienten alltid självständigt och det slutliga 

ansvaret för redovisningen. Det innebär att klienten är i behov av information och förstående 

för redovisning för att ha möjlighet att utföra egen kontroll.
65

 Vidare har klienten ansvar för 

att verksamheten bedrivs efter aktuella lagar och regler. Däremot förväntas att 

redovisningskonsulten har insikt i de lagar och regler som berör dennes kompetensområde.
66

 I 

detta sammanhang är uppdragsbrevet viktigt för att påvisa ansvarsfördelningen mellan 

redovisningskonsulten och klienten.  Om klienten är medveten om sitt ansvar är det sannolikt 

att denne intresserar sig för om bokföringen är fullständig och riktig, vilket underlättar 

redovisningskonsultens arbete.
67

 

Det finns inget krav på oberoende för redovisningskonsulten vid ett redovisningsuppdrag. Om 

det skulle vara så att redovisningskonsulten inte är oberoende, ska det framgå i 

redovisningskonsultens bokföringsrapport.
68

 Det betyder dock inte att oberoendereglerna är 

utan betydelse för en redovisningskonsult. Om en revisionsbyrå där redovisningskonsulten 

tjänstgör utför både redovisningsuppdrag och bestyrkandeuppdrag åt samma klient ska även 

redovisningskonsulten beakta bestämmelserna om jäv (ABL 9:17-18) och iaktta reglerna om 

opartiskhet och självständighet i RevL 20-21 §§.
69

 Redovisningskonsultens arbete består även 

till stor del av att agera rådgivare i frågor av skilda slag.
70

 Förutom redovisningsuppdrag kan 

redovisningskonsulten utföra andra uppdrag som exempelvis skatterådgivning och viss 

rådgivning till företagsledningen.
71

  

3.3 Samarbetet mellan revisorn & redovisningskonsulten 
Medlemmarna i Far, som kan vara revisorer likväl som redovisningskonsulter, ska organisera 

verksamheten så att de uppdrag som byrån åtar sig ska utföras med integritet och objektivitet. 

För en revisor som utför bestyrkandeuppdrag tillkommer dessutom krav på opartiskhet och 

självständighet. 
72

 Av RevL 20 § framgår att revisorn ska försäkra sig om att verksamheten 

organiseras så att arbetet speglas av dennes opartiskhet, självständighet och objektivitet. De 

åtgärder som revisorn ska vidta varierar. Det kan exempelvis bero på antalet anställda som är 

verksamma, omfattningen av rådgivningsuppdraget och vilka tjänster som erbjuds inom 

revisionsbyrån.
73

 Revisorn behöver veta alla förbindelser som revisionsbyrån har till 

revisionsklienten för att kunna identifiera om det finns förhållanden som kan komma att rubba 

förtroendet för bestyrkandeuppdraget.
74

 

 

                                                 
64 Far & SRF, Svensk standard för redovisningstjänster, Ramverk före redovisningstjänster, 6j p. 
65 Far & SRF, Reko-guiden, Kap 1. 
66 Far & SRF, Reko-guiden, Kap 6. 
67Agélii & Paulsson, Fördjupning: Är redovisningskonsulten medveten om sitt ansvar?  
68 Far & SRF, Svensk standard för redovisningstjänster, Ramverk före redovisningstjänster, 17 p. 
69 Far & SRF, Svensk standard för redovisningstjänster, Reko 170 Kombiuppdrag, 4p. 
70 Far & SRF, Reko-guiden, Kap 9. 
71 Far & SRF, Svensk standard för redovisningstjänster (Reko), Ramverk före redovisningstjänster, 11 p. 
72 EtikR 1, Yrkesetiska regler, s 6. 
73 EtikR 1, Yrkesetiska regler, s 8. 
74 EtikR 1, Yrkesetiska regler, s 9. 
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Om redovisningskonsulten delger revisorn den dokumentation som arbetats fram i samband 

med uppdragets utförande kan revisionen underlättas. Revisorn kan då fokusera på 

avstämningar, analyser och kontroller. Redovisningskonsulten får dock inte vara en del av 

revisionsgruppen, och därmed begränsas möjligheten till att redovisningskonsulten agerar 

som revisorns förlängda arm. Genom en sådan arbetsprocess kan arbete effektiviseras, även 

om en fullständig uppdelning inte kan göras, då granskningen ska vara självständig och 

opartisk. Det samarbete som här beskrivs förutsätter att tystnadsplikt mellan 

redovisningskonsulten och revisorn har avtalats bort i uppdragsbrevet mellan revisionsbyrån 

och klienten.
75

  

4. JÄVSITUATIONER I LAGSTIFTNING 
Revisorn får av naturliga skäl inte vara involverad i verksamheten som han/hon ska 

kontrollera.
76

 I den svenska lagstiftningen finns två kategorier av regler som behandlar 

revisorns oberoende. Den första är de associationsrättsliga jävbestämmelserna för aktiebolag 

som finns i ABL 9:17. Om en revisor är jävig innebär det ur ett bolagsrättsligt perspektiv att 

företaget inte följt de lagstadgade skyldigheterna som åligger ett aktiebolag med 

revisionsplikt. Av den nämnda paragrafen framgår situationer som anses vara hot mot 

revisorns oberoende och att revisorn därmed inte är behörig att vara revisor åt ett företag.
77

  

Den andra kategorin är de yrkesetiska reglerna som är näringsrättsliga och som har sin 

utgångspunkt i RevL. Dessa bestämmelser innebär exempelvis att revisorn ska vara 

oberoende i förhållande till revisionsklienten. Rättsverkningarna för de yrkesetiska reglerna är 

i jämförelse med de associationsrättsliga inte riktade mot revisionsklienten, utan mot 

revisorn.
78

 Om revisorn inte skulle vara oberoende i ett uppdrag medför det att denne inte är 

behörig att utföra revisionen. Uppdraget får inte antas eller i de fall det finns ett uppdrag 

måste det avslutas.
79

 De materiella regler som främst bör uppmärksammas i den senare 

kategorin är RevL 20-21 §§ och 25 §.
80

 I 20 § framkommer att en revisor ska organisera 

verksamheten så att dennes opartiskhet, självständighet och objektivitet säkerställs. Den 21 § 

behandlas i avsnitt 4.3, och av 25 § framgår att revisorn inte är tillåten att bedriva annan 

verksamhet än revisionsverksamhet eller verksamhet som har ett nära samband därmed. 

Sidoverksamhet som är ägnad att rubba förtroendet till revisorn ska undvikas.  

De bolagsrättsliga och näringsrättsliga bestämmelserna samspelar genom att om en revisor är 

jävig kan denne vanligtvis inte vara oberoende enligt RevL. Om revisorn istället inte är 

oberoende betyder inte det att jäv behöver föreligga.
81

 Avslutningsvis ska framföras att de 

bolagsrättsliga och näringsrättsliga bestämmelserna inte hålls tydligt avskilda i uppsatsen. 

Revisorn bör beakta båda bestämmelserna.  

Det finns flera olika jävsituationer som kan uppkomma när en revisionsklient utkontrakterar 

uppgifter till en revisionsbyrå. Jag väljer nedan att presentera fem jävsituationer som jag anser 

bör uppmärksammas i detta sammanhang. Vid utkontraktering kan jäv uppkomma: 

 

 

                                                 
75 Far & SRF, Reko-guiden, Kap 7. 
76 Rodhe & Skog, Rodhes aktiebolagsrätt, s 204.  
77 Diamant, Revisorns oberoende, s 241.  
78 Diamant, Revisorns oberoende, s 241.  
79 Diamant, Revisorns oberoende, s 241; EtikU 6 Byråjäv.                                                              
80 Diamant, Revisorns oberoende, s 241.  
81

 SOU 2008:79, s 145f. 
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(1) när revisor utför redovisningstjänster åt en revisionsklient (redovisningsjäv).
82

 

(2) när kollega/kollegor till revisorn på samma byrå biträder med revisionsklientens 

bokföring (byråjäv).
83

 

(3) när revisorn eller dennes kollega/kollegor på samma byrå biträder med 

revisionsklientens medförvaltning och kontroll därutöver (medförvaltningsjäv).
84

 

(4) när revisionsbyrån utför både revision och juridisk rådgivning (rådgivningsjäv).
85

 

(5) när revisorn anlitar en medhjälpare (medhjälparjäv).
86

 

Denna uppsats ämnar utreda jävsituationer som kan komma att bli aktuella inom 

revisionsbyrån och hur revisorn kan organisera arbetet inom byrån för att undgå 

jävproblematiken i största möjliga utsträckning. Därmed kommer den fortsatta 

framställningen att fokusera på byråjäv och rådgivningsjäv. 

4.1 Byråjäv 
Byråjäv kallas situationen då en revisor är verksam i samma företag som den som 

yrkesmässigt biträder företaget med grundbokföringen/bokföringen eller medförvaltningen 

eller företagets kontroll däröver. Sedan 1 januari 2007 skiljer sig bestämmelsen om byråjäv 

mellan företag, och skillnaden kommer till uttryck i ABL 9:17 1st 4p och 2st. För 

börsnoterade företag och andra företag som omfattas av lagstadgad revision gäller strängare 

jävregler. Då begränsas inte jäv till grundbokföringen, vilket tidigare varit fallet för alla 

företag, utan ordalydelsen har ändrats och omfattningen vidgats. De strängare reglerna 

betyder att ingen av revisorns kollegor (bland annat redovisningskonsulter) får biträda med 

bokföringen; varken grundbokföring, huvudbokföring, bokslut eller årsredovisning.
87

 

Ordvalet får inte som används för alla företag innebär att det blir en prövning i det enskilda 

fallet till skillnad från om kan inte hade används. (Mer om prövning i enskilda fall presenteras 

nedan i kapitel 5). Vidare omfattas samtliga revisorer av de strängare jävsreglerna; 

auktoriserade och godkända revisorer som avlagt revisorsexamen likväl som godkända 

revisorer som inte har avlagt revisorsexamen.
88

 Bestämmelserna är dock begränsade till att 

gälla samma företag, och därav undgås problematiken med jäv vid samma koncern.
89

 Men 

som jag presenterar nedan i avsnitt 5.3 och 5.4 är så inte alltid fallet i verkligheten vid 

bestämmelser om oberoende (jfr RevL 21 §). Oberoendereglerna kan även gälla koncern och 

när revisor och redovisningskonsult är verksamma i skilda företag. Det ska även poängteras 

att revisorn och redovisningskonsulten i samma byrå kan samarbeta under vissa 

omständigheter. Slutligen är revisorn tillåten att lämna upplysningar om redovisningen som 

god redovisningssed och tillämpliga författningar kräver, samt ge förslag till förbättringar av 

företagets redovisning.
90

 

4.2 Rådgivningsjäv 
Revisorns arbetsuppgifter kan efter verksamhet indelas i revisionsverksamhet, verksamhet 

som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet samt sidoverksamhet.
91

 Förutom 

revisionsverksamhet får revisionsbyrån bedriva sådan verksamhet som har naturligt samband 

med revisionsverksamheten (RevL 25 §). Uttrycket naturligt samband får ingen förklaring i 

                                                 
82 SOU 2008:79, s 122. 
83 Jfr ABL 9:17 4p; SOU 2008:79, s 122. 
84 Jfr ABL 9:17 4p; SOU 2008:79, s 122. 
85 Jfr RevL 25§.  
86 Jfr ABL 9:18. 
87 EtikU 6, Byråjäv, s 1f; Prop 2005/06:97.                                                              
88 EtikU 6, Byråjäv, s 3.                                                              
89 EtikU 6, Byråjäv, s 2f; Nerep & Samuelsson, Aktiebolagslagen, s 720.  
90 EtikU 6, Byråjäv, s 2f; Nerep & Samuelsson, Aktiebolagslagen, s 720.                                                              
91 EtikU 5, Revisorers verksamhet. 



11 

 

lagtext, men av författningskommentarerna framgår några exempel på aktiviteter som har ett 

naturligt samband. Där nämns rådgivning inom redovisning och beskattning samt 

organisationskonsultationstjänster. Vidare får inte revisionsbyråer som är aktiebolag eller 

handelsbolag i nuläget bedriva någon form av sidoverksamhet.
92

 I SOU 2008:79 föreslås dock 

att revisionsbyråer och revisorer ska få ägna sig åt sidoverksamhet, med förutsättning att det 

inte rubbar förtroendet för att revisionsverksamheten bedrivs på ett opartiskt och självständigt 

sätt.
93

 En grundförutsättning för all fristående rådgivning är att den är förenlig med ABL:s 

jävbestämmelser. Det bör dock uppmärksammas att om rådgivningen inte skulle strida mot 

ABL, innebär inte det en sådan omständighet som avses i RevL 21 § 2 st.
94

  

4.3 Analysmodellen 
För varje uppdrag revisorn åtar sig ska han/hon pröva sitt oberoende enligt revisorslagen. 

Prövningen ska göras utifrån en analysmodell som framkommer i 21 §. I paragrafens första 

stycke uppräknas fem situationer där hinder finns för revisorns förtroende, självständighet 

eller opartiskhet, och då revisorn ska avböja eller avsäga sig uppdraget. I andra stycket finns 

en generalklausul, som innebär att alla situationer där revisorns oberoende är hotat ska 

avböjas eller avsägas. Under vissa förutsättningar kan dock uppdraget få antas eller behållas. 

För att denna möjlighet ska föreligga krävs att det finns särskilda omständigheter eller att 

åtgärder har vidtagits av revisorn, så att det inte längre finns skäl att betvivla dennes 

oberoende. Det är också revisorn som har i uppgift att bevisa att sådana motåtgärder kan 

vidtas så att uppdraget kan fortgå eller antas.
95

  

Vid ett uppdrag ska revisorn fortlöpande kontrollera att oberoende föreligger med hjälp av 

analysmodellen. Det ska inte endast göras innan granskning utan även när exempelvis nya 

uppgifter uppkommer.
96

 För att minska hotet mot revisorns opartiskhet och självständighet 

kan han/hon ha regelbunden direktkontakt med klienten. Om revisorn har kontakt med dennes 

revisionsbyrå istället för med klienten ökar oberoendehotet väsentligt. I fall då revisorn endast 

kommunicerar med byrån bryter revisorn mot god revisorssed.
97

 Nedan följer en 

sammanställning av de situationer där hot mot revisorns oberoende föreligger enligt 21 §: 

 Egenintresse: Revisorn har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i 

revisionsklientens verksamhet. 

 Självgranskning: Revisorn har lämnat råd i en fråga som till någon del omfattas av 

bestyrkandeuppdraget och som inte är rådgivning inom revisionsverksamheten. 

 Partsställning: Revisorn uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot 

uppdragsgivarens ståndpunkt i någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet. 

 Vänskap: Revisorn har nära personliga relationer till revisionsklienten.  

 Skrämsel: Revisorn utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge 

obehag. 

 Övrigt: Det föreligger något annat förhållande, utöver de ovan uppräknade, som kan 

rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet. 

  
                                                 
92 EtikU 5, Revisorers verksamhet. 
93 Regeringen, 240. Sänkt skadeståndsansvar och nya oberoenderegler föreslås. 
94 D 1/05 (Dnr 2004-70). 
95 Carrington, Revision, s 189ff. 
96 Carrington, Revision, s 189ff. 
97 Svenska revisorsamfundet, Vägledning för revisorer, s 41. 
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5. JÄVSITUATIONER I PRAXIS 
Detta kapitel redogör för praxis inom revision och rådgivning vid samarbete mellan revisor 

och redovisningskonsult. I avsnitt 5.1 presenteras Revisorsnämnden som aktör och de 

efterföljande avsnitten behandlar ärenden från dennas praxissamling. Avsnitt 5.2 behandlar 

ärenden där revisorn och redovisningskonsulten är kollegor i samma revisionsbyrå, i avsnitt 

5.3 ingår de i samma koncern och avslutningsvis presenteras i avsnitt 5.4 då de är verksamma 

i olika revisionsbyråer. 

5.1 Revisorsnämnden 
Staten har en myndighet som behandlar revisorsfrågor, Revisorsnämnden (RN).  RN har två 

huvuduppgifter; (1) att tillgodose näringslivets behov av kvalificerade revisorer genom att 

arrangera prov samt (2) att ha tillsyn över dessa revisorer (RevL 3 § 1-2 p).
98

 Det är RN som 

arrangerar prov för revisorsexamen och för att kunna ansöka om att bli godkänd eller 

auktoriserad revisor måste ett sådant prov ha godkänts.
99

 Sedan har RN tillsyn över revisorer. 

Regeringens syfte därmed framkommer i förordning (2007:1077) med instruktion för 

Revisorsnämnden. Enligt förordningens 1 § är syftet med RN:s verksamhet att upprätthålla 

förtroendet för revisorer och för auktorisationen som utges och därmed bidra till att den 

finansiella informationen är tillförlitlig för olika intressenter.   

Tillsynen över de kvalificerade revisorerna utförs på flera vis. RN tar bland annat emot och 

prövar anmälningar, samt kontrollerar ett urval revisorer och revisionsbyråer för att se om de 

utför revision av hög kvalitet. Om RN finner att en kvalificerad revisor åsidosatt sina 

skyldigheter har nämnden möjlighet att utfärda en disciplinär åtgärd (RevL 3 § 3 p). Beslut 

om disciplinär åtgärd fattas av en särskild nämnd inom myndigheten, Tillsynsnämnden.
100

 De 

möjliga åtgärderna är upphävande av auktorisationen alternativt godkännandet, varning eller 

erinran.
101

 Auktorisationen och godkännandet upphävs om revisorn uppsåtligen har gjort 

skada i revisionsverksamheten eller om det finns omständigheter som är särskilt försvårande. 

Om det i situationen framkommer förmildrande omständigheter tilldelas revisorn en varning 

istället. Varning meddelas också om det finns andra omständigheter som inneburit att revisorn 

har åsidosatt sina skyldigheter (RevL 32 § 1-2 st). Om en varning upprepas kan följden bli att 

revisorn förlorar sin auktorisation eller sitt godkännande.
102

 Slutligen meddelas en revisor en 

erinran om den åtgärden anses tillräckligt (RevL 32 § 2 st).  Med erinran menas ett påpekande 

om att revisorn bortsett från god revisorssed eller god revisionssed.
103

 

Genom att RN har möjlighet att vidta disciplinära åtgärder ska kvalitetsnormerna inom 

revisionsverksamheten upprätthållas.
104

 För att RN ska kunna meddela en åtgärd krävs dock 

att omständigheterna som ligger som grund till beslutet om påföljd är otvetydiga.
105

 I och med 

att åtgärderna kan leda till yrkesförbud är det av stor betydelse för de enskilda revisorerna och 

därmed måste beviskraven vara högt ställda.
106

 Parterna, RN och revisor, är inte jämställda 

som i en domstol utan det är endast fallet vid överklagande av ett av RN:s fastställt beslut.
107

  

                                                 
98 Revisorsnämnden, Revisorsnämnden. 
99 Revisorsnämnden, Revisorsnämnden. 
100 Förordning (2007:1077) med instruktion för Revisorsnämnden 3§; Revisorsnämnden, Revisorsnämnden.  
101 Revisorsnämnden, Revisorsnämnden. 
102 Revisorsnämnden, Mer om disciplinärenden. 
103 Revisorsnämnden, Mer om disciplinärenden. 
104 Strömberg, Fördjupning: Revisorn och tillsynen. 
105 Regeringsrättens avgörande RÅ 1993 ref 26.  
106 Engerstedt, 199. Vilka beviskrav ska upprätthållas i disciplinärenden rörande revisorer? 
107 Strömberg, Fördjupning: Revisorn och tillsynen. 

http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn/organisation/namndledamoter.html
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RN:s beslut kan med endast ett fåtal undantag överklagas till domstol,
108

 (jfr RevL 36 §). 

Beslut som överklagas behandlas av Förvaltningsrätten (tidigare Länsrätten) och vid 

överklagande blir revisorn klagande och RN motpart.
109

 Förvaltningsrättens dom kan sedan 

överklagas till Kammarrätten om Kammarrätten beviljar prövningstillstånd. 

Prövningstillstånd tillhandahålls om domen som Förvaltningsrätten har fastställt bör ändras. 

Sedan kan Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten), som är sista instans, ta 

upp målet om Kammarrättens dom överklagas och det finns ett principiellt intresse för 

rättstillämpningen då målet kan vara vägledande för andra fall. För att Högsta 

förvaltningsdomstolen ska pröva ett fall är det därmed inte tillräckligt att Kammarrättens dom 

kan få ett annat utfall.
 110

 

Slutligen har RN även ansvar för att upprätta normer (god revisionssed och god revisorssed) 

som de kvalificerade revisorerna ska beakta i sina uppdrag (RevL 3 § 4 p). RN utvecklar 

normerna genom att publicera formella föreskrifter och lämna särskilda uttalanden. De 

ställningstaganden som är mest betydelsefulla är besluten om disciplinär åtgärd som samlas i  

RN:s praxissamling.
111

 I nedanstående avsnitt beskrivs ärenden från denna praxissamling.   

5.2 Revisor & redovisningskonsult i samma revisionsbyrå 
En revisor ska i sin yrkesutövning inge förtroende åt olika intressenter. För att behålla 

förtroende är det av stor vikt att revisorn följer regler och andra bestämmelser. Vidare framgår 

det av god sed att revisorn ska bedriva sin verksamhet i ordnade former och även eftersträva 

sunda ekonomiska förhållanden.
112

 Om det är inom revisionsverksamheten ska god 

revisionssed beaktas, medan det inte finns några normer gällande kvalitet om det är utanför 

revisionsverksamheten (som exempelvis fristående rådgivning). Vid uppdrag utanför 

revisionsverksamhet ska dock revisorn iaktta de yrkesetiska normerna, med andra ord följa 

god revisorssed och bestämmelserna i RevL. Enligt RN har en revisor givit intryck av att det 

har varit inom revisionsverksamheten då det inte tydliggjorts i ett yttrande med uttryck och 

begrepp. Exempelvis framgick i detta uttalande att revisorn ”översiktligt granskat” och sedan 

var yttrandet även undertecknat med ”auktoriserad revisor”.
113

  

5.2.1 Revisorn ska utföra egen granskning & undgå nära relation 

Arbetet inom revisionsbyrån får inte organiseras så att revisorn förlitar sig på de omfattande 

kontroller och avstämningar som utförs av redovisningspersonalen. Enligt RN är 

redovisningspersonalens kontroller att jämföra med byråns interna kontroller. För att kravet 

på god redovisningssed ska vara uppfyllt krävs att revisorn utför egna kontroller. Revisorn är 

tillåten att ta hänsyn till de av redovisningspersonalen utförda kontrollerna, men måste därtill 

även göra en självständig granskning alternativt ha klargjort att egna bedömningar utförts. I 

ett sådant uppkommet fall, där revisorn inte utfört egna kontroller tilldelades denne en 

varning.
114

 (Revisorn får inte heller förlita sig på klientens uppgifter utan att egen kontroll 

utförs).
115

 I andra fall har revisorn ansett att något dubbelarbete inte varit nödvändigt då en 

anställd redovisningskonsult i revisionsbyrån utfört delar av revisionsarbetet. RN ansåg att det 

var otillåtet och tilldelade revisorn en varning. En omständighet som låg som grund till att 

                                                 
108 Revisorsnämnden, Revisorsnämnden. 
109 Strömberg, Fördjupning: Revisorn och tillsynen. 
110 Strömberg, Fördjupning: Revisorn och tillsynen; Sveriges domstolar, Högsta förvaltningsdomstolen. 
111 Revisorsnämnden, Revisorsnämnden. 
112 D 45/07 (Dnr 2007-841). 
113 Revisorsnämnden, 497. Disciplinbeslut mot sex revisorer. 
114 Revisorsnämnden, 192. Fem revisorer varnade.  
115 Jfr D 28/07 (Dnr 2007-476). 

http://www.revisorsnamnden.se/rn/search/praxis.html


14 

 

varning utgavs, var att revisorn ansågs ha anlitat en medarbetare som biträtt med företagets 

bokföring.
116

  

Enligt propositionen till revisorslagen kan det i vissa fall vara tillräckligt som motåtgärd för 

att balansera självgranskningshot, att revisorn organiserar arbetet på revisionsbyrån så att 

andra personer än de som ingår i revisionsgruppen utför kontroller.
117

  Den motåtgärden 

godtas inte av RN när revisorn ger fristående rådgivning som resulterar i efter 

omständigheterna allvarligt självgranskningshot. Att konsulter inte varit med i 

revisionsarbetet eller varit överordnad revisorn i revisionsbyrån, kan RN inte acceptera som 

motåtgärd, utan menar att det endast är ett grundläggande krav som ska finnas i den interna 

kontrollen i revisionsbyrån. RN anser att revisionsgruppens organisation generellt ska 

organiseras på detta vis, för att tillförsäkra att revisorn varit opartisk och självständig.
118

 Om 

det däremot uppkommer situationer där revisorn anser att åtgärder i revisionen har utförts för 

att jäv inte föreligger, men att det inte framgår av dokumentationen övergår en stor del av 

bevisbördan från RN till den ifrågasatta revisorn.119 

Förutom självgranskningshot finns det ärenden där vänskapshot uppmärksammats. Ett ärende 

handlar om redovisningskonsulter som bland annat har ägt företag, ägt företag som köpt upp 

företag samt haft styrelseuppdrag i företag, som har reviderats av revisor på samma 

revisionsbyrå. RN hävdade att de uppräknade situationerna innebar affärsrelationer inom 

revisionsbyrån som kunde rubba förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet. 

Mer ingående förvärvade den ena redovisningskonsulten ett företag och utgjorde dess 

styrelse. Detta företag utförde tjänster åt revisionsbyråns klienter och fakturerade 

revisionsbyrån för detta med betydande belopp. Revisorn som utförde revisionen åt samma 

företag fick anses ha en nära relation till redovisningskonsulten då denna var anställd på 

samma revisionsbyrå som revisorn kort tid innan han blev styrelseledamot. Att 

redovisningskonsulten inte varit verksam i företaget innan, under de räkenskapsår som 

revisorn utfört revisionen, förändrade inte bedömningen. Inte heller påverkades bedömningen 

av att anställningen för redovisningskonsulten som hade styrelseuppdrag hade upphört när 

revisorn undertecknade revisionsberättelsen eller att företaget var vilande och att alla 

balansposter kunde stämmas av mot engagemang som kom utifrån.
120

  

5.2.2 Arbetsuppgifter som redovisningskonsulten godtas utföra 

Enligt en av RN:s tidigare gällande föreskrifter (RNFS 1997:1) fanns det förutsättningar för 

en person som var verksam i samma revisionsbyrå att tillåtas biträda en revisionsklient med 

löpande bokföring som den som var vald revisor. Som förutsättningar nämndes bland annat 

att revisionsklienten skulle godkänna verifikationerna genom attestering och även att 

revisionsklienten skulle klassificera affärshändelserna till sin art genom kontering på 

verifikation eller på annat jämförbart vis. Om båda dessa förutsättningar inte var uppfyllda 

ansåg RN att revisorn inte hade organiserat arbetet för att undgå jävbestämmelserna i ABL.
121

 

I RN:s nuvarande föreskrift (RNFS 2001:2) är bestämmelserna om byråjäv borttagna och 

istället ska frågor prövas utifrån RevL 20-21 §§.
122

 Det innebär att bestämmelserna i nuläget 

inte är lika specifika i och med att RNFS 1997:1 har upphört att gälla och att paragrafens 

                                                 
116 Revisorsnämnden, 497. Disciplinbeslut mot sex revisorer.  
117 Prop 2000/01:146, s 64, 103f. 
118 D 1/05 (Dnr 2004-70). 
119 D 38/07 (Dnr 2005-605). 
120 D 2/10 (Dnr 2009-66). 
121 Jfr D 13/02 (Dnr 2001-1405); RNFS 1997:1 8§. 
122 D 1/05 (Dnr 2004-70). 
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innehåll inte finns uttryckt i någon annan föreskrift. Prövning får istället ske utifrån 

analysmodellen (RevL 21 §) och enligt de befintliga reglerna i ABL.  

En revisor hade framfört i sin beskrivning av arbetssätt på revisionsbyrån att 

standardkontoplan hade använts. I byrån biträdde anställda med grundbokföring åt klienter 

som revisionsbyrån dessutom hade bestyrkandeuppdrag åt. De anställda på revisionsbyrån 

använde sedan en standardbaskontoplan för att kontera det inkomna materialet. När materialet 

hade konterats attesterade (det vill säga godkände) klienten alla verifikationer som utförts av 

de anställda på byrån. RN ansåg att det var jäv enligt ABL 9:17, och menade att det inte 

skulle göras någon skillnad på om kontering hade utförts enligt en baskontoplan.
123

    

I ett annat fall menade RN att redovisningskonsulten hade behövt göra bedömningar som inte 

kunde anses ingå i dennes arbetsuppgifter. RN tvivlade inte på att transaktionerna som skulle 

bokföras av redovisningskonsulten var genomförda och avslutade eller att det fanns 

svårigheter med stora delar av bokföringen. RN anmärkte dock på att redovisningskonsulten 

år 2003, hade fått sköta räkenskaperna för år 1999-2002. Att bokföra med denna tidsskillnad 

ansågs mer komplicerat än om redovisningsuppdraget utfördes när affärshändelserna nyligen 

hade inträffat. Sedan framkom att redovisningskonsulten hade använt underlag som inte varit 

konterat eller attesterat samt att redovisningskonsulten, förutom att ta eget beslut om hur 

redovisningen skulle ske, även hade bedömt om det behövts hämtas kompletterande uppgifter. 

Med dessa angivelser gjorde RN bedömningen att redovisningskonsulten hade haft en 

tämligen självständig roll som innefattat flera frågor där det behövdes egen bedömning. RN 

fann att revisorn genom sitt agerade hade åsidosatt sina skyldigheter som revisor och därmed 

skulle tilldelas en disciplinär åtgärd. I det här fallet meddelade RN en varning.
124

 

5.2.3 Revisorn ansvarar för medarbetares kompetens 

I ett ärende hade en revisor bedrivit revisionsverksamhet i en revisionsbyrå där det fanns en 

till anställd, en gymnasieekonom som länge arbetat med revisorn. Därutöver anställde 

revisionsbyrån nyexaminerade civilekonomer som medarbetare.  Gällande arbetsordningen 

hade civilekonomerna fått utföra revisionsarbete på uppdrag av revisorn. Revisorn hade sedan 

granskat arbetet och diskuterat eventuella problem med medarbetarna. Vidare hade revisorn 

inte utfört någon egen granskning av arbete som gjorts av en konsult hos den 

redovisningsbyrå som revisionsbyrån hade mest kontakt med.
125

 I uttalande från revisorn 

framkom att han betraktade redovisningsbyrån som klienten. Han förlitade sig inte på 

redovisningsbyråns arbete, men framförde att han erfarenhetsmässigt visste att byrån hade en 

viss standard. RN menade att revisorn kunde ta hänsyn till redovisningsbyråns arbete, när 

klienten anlitat en sådan då denne utförde sin granskning. Revisorn skulle dock löpande 

kontrollera att redovisningsbyrån utförde arbete av den standard som förväntas av revisorn 

och att det fanns tillfredställande rutiner. I detta fall hade revisorn tagit för givet att 

redovisningsbyrån skulle kontakta honom när det hade uppkommit problem. Det accepterades 

inte av RN som menade att revisorns granskning aldrig kan ersättas av det arbete som utförs 

av en redovisningsbyrå.
126

 

RN framförde med hänvisning till lagen (1995:528) om revisorer 14 § 1 st att de uppdrag som 

revisorn åtog sig skulle utföras med omsorg och enligt god revisorssed. Med god revisorssed 

menades att revisionsverksamheten skulle bedrivas under ordnade former.
127

 Av tredje stycket 

                                                 
123 D 45/07 (Dnr 2007-841). 
124 D 46/07 (Dnr 2005-803). 
125 Arbetet av konsulten innefattade kontroll av mervärdesskatt, källskatt, sociala avgifter, avstämningar och likvida medel. 

Revisorn har inte utfört några egna kontroller inom uppräknade områden, vilket inte överensstämmer med god revisionssed. 
126 D 1/01 (Dnr 1998-59). 
127 D 1/01 (Dnr 1998-59). 
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i nämnda paragraf skulle revisorn också svara för arbete som utfördes av ett biträde till 

honom.
128

 Revisorn bar därmed ansvar för att dennes medarbetare hade den utbildning och 

erfarenhet som behövdes för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Därutöver skulle revisorn 

också ge sina medarbetare instruktioner som var nödvändiga för arbetet. Omständigheter som 

ställde särskilda krav på revisionsbyråns organisation och planering var att revisorn hade ett 

stort antal uppdrag och att hans medarbetare saknade högre utbildning, alternativt större 

erfarenhet.
129

 

Härmed vill jag förtydliga att resultatet av att revisorn kan bli ansvarig för 

redovisningskonsulters kompetens, inte är detsamma som att redovisningskonsulten kan sakna 

kompetens. Som tidigare nämnts ställs krav på att redovisningskonsulten är kunnig inom sitt 

kompetensområde. Exempelvis valde Fars kvalitetsnämnd att tilldela en redovisningskonsult 

en varning på grund av att årsredovisning inte upprättats i tid. Redovisningskonsulten bedrev 

ett eget aktiebolag där denne var ensam styrelseledamot. Varningen tilldelades på grund av att 

årsredovisningen inte var utförd så att ordinarie bolagsstämma kunde hållas inom föreskriven 

tid.
130

  

5.2.4 Revisionsbyrå åtar sig tillfälligt omfattande uppdrag  

Det finns i praxis flera ärenden där revisionsbyrån på grund av olika speciella omständigheter 

har utfört tjänster under en kortare tidsperiod. Det bör dock uppmärksammas att de strängare 

jävreglerna som gäller för företag som omfattas av lagstadgad revision (se avsnitt 4.1), inte 

gör skillnad på om revisionsbyrån har lämnat biträde med bokföringen i en nödsituation.
131

  

Redovisningsuppdrag 

En uppkommen nödsituation är då revisionsklienten inte haft möjlighet att fortfölja 

bokföringen på grund av sjukdom, och med anledning därav drabbas av förseningsavgifter så 

att företaget löper risk att försättas i likvidation. I detta exempel får revisionsbyrån inte bistå 

med hjälp utan företaget måste söka hjälp utifrån, från exempelvis en annan revisionsbyrå.
132

 

Ett ärende återspeglar ett förhållande där en revisionsbyrå haft både bestyrkandeuppdrag och 

varit biträde med redovisningen. När sedan ekonomichefen och vd:n hos klienten som hade 

ansvar för redovisningen avled med kort mellanrum, uppkom en situation där revisionsbyrån 

fick ett mer långtgående biträde med redovisningen. Arbetet med redovisningen övergick till 

revisionsbyrån efter en förfrågan från styrelsen i aktiebolaget. Från och med september hade 

en redovisningskonsult utfört den löpande förvaltningen, med underlag som inte var 

konterade eller klassificerade. Revisorn avgick från uppdraget i december samma år och 

reviderade inte det aktuella räkenskapsåret, eftersom byrån fått ett långtgående ansvar för 

redovisningen. RN bedömde att revisorn varit jävig, då han inte avgått från uppdraget innan 

december, trots att revisionsbyrån utfört den löpande förvaltningen från och med september. 

Då revisorn hade åsidosatt sina skyldigheter skulle han meddelas en disciplinär åtgärd. Vidare 

menade RN att bedömningen inte förändrades i och med företagets situation och att revisorn 

inte utfört revision för räkenskapsåret. Men i och med den nödsituation som uppkommit så 

meddelade RN att åtgärden kunde stanna vid erinran.
133

  

Revisorn valde att överklaga det ovan beskriva ärendet till Länsrätten (nuvarande 

Förvaltningsrätten), där han anförde att hans agerande inte medförde att jäv förelåg enligt 

                                                 
128 Det skulle enligt mig kunna jämföras med den nuvarande revisorslagen (2001:883) 19-20 §§. 
129 D 1/01 (Dnr 1998-59). 
130 Fars disciplinnämnd, Inblick: Redovisningskonsult blev tilldelad varning. 
131 EtikU 6, Byråjäv, s 4.                                                         
132 EtikU 6, Byråjäv, s 4.                                                         
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ABL. RN hävdade att revisorn lämnat motstridande uppgifter och att en uppkommen 

nödsituation inte var en ansvarfrihetsgrund enligt jävbestämmelserna i ABL, utan att det 

endast kunde vara det när brott skett mot revisorns oberoende i RevL 21 §. Förutom det redan 

framförda, anförde revisorn främst att aktiebolaget inte hade överlämnat all redovisning. Han 

menade att en person hos aktiebolaget klassificerade materialet till stora delar när det fördes 

in i den löpande redovisningen. Med andra ord var revisionsbyråns biträde med klassificering 

begränsad till ett fåtal verifikationer.
134

  

Länsrätten upphävde Revisorsnämndens beslut. Dock var de av uppfattningen att 

omständigheterna tydde på att det hade förelegat jäv, men sedan menade de att omfattningen 

var betydelsefull. Revisorn anförde att det endast handlade om ett fåtal verifikationer som inte 

var klassificerade, men att det då i nästan alla fall tydligt framgick av materialet vad 

affärshändelserna avsåg. Om det framkom tveksamheter hade anställda hos företaget 

tillfrågats. Sammanfattningsvis var Länsrätten av den åsikten att utredningen i målet inte hade 

tillräckliga stöd för att utfärda en disciplinär åtgärd. Omständigheterna som skulle vara stöd 

för att jäv hade förekommit enligt 9:17 4p var för osäkra.
135

 

Ytterligare ett ärende där revisionsbyrån åtagit sig ett längre biträde med redovisningen var 

under tiden en klient skulle rekrytera en anställd. Revisorn hade varit revisor för företaget 

sedan 2002. För år 2005 och 2006 hade revisionsbyrån även utfört grundbokföring, 

huvudbokföring och årsredovisningar åt aktiebolaget. Orsaker till att revisionsbyrån utförde 

denna redovisning var att aktiebolaget hade haft intäktsminskningar, att konsulten som 

tidigare utförde det arbetet hade slutat och att företagsledningen inte hade lyckats med att 

finna någon som kunde ta dennes arbetsuppgifter. Under tiden en ersättare söktes skulle 

revisionsbyrån sköta bokföringen, och med andra ord var det tänkt att redovisningsuppdraget 

skulle vara kortvarigt. RN hade vidare uppmärksammat att revisorn inte hade skrivit i en 

oberoendeanalys att revisionsbyrån handhaft redovisningen och sedan hade denne inte heller 

vidtagit motåtgärder. Revisorn framförde att det inte gjordes eftersom hans bedömning var att 

uppdraget var litet, att det inte fanns några svåra transaktioner och att det inte behövdes med 

hänsyn till medarbetarens (konsulten på revisionsbyrån) kompetens. RN ansåg att revisorn 

hade åsidosatt sina skyldigheter i flera avseenden och därmed skulle meddelas en disciplinär 

åtgärd. Revisorn hade en medarbetare som bistått företaget med grundbokföring samt 

underlåtit att agera trots att företagets bokföring stridit mot bokföringslagen.
136

 

Rådgivningsuppdrag 

En revisionsbyrå har bistått med personal för olika projekt som inneburit att revisionsbyrån 

utfört både bestyrkandeuppdrag och tillhandahållit konsulttjänster. Enligt revisorn har dessa 

konsulttjänster varit för att verka som ett stöd för ekonomifunktionen och att ge förslag om 

hur företagets ekonomiprocesser kunde förbättras. Anledningen till att flertalet av tjänsterna 

efterfrågades av klienten var att en nyckelperson i ekonomifunktionen, redovisningschefen, 

blivit sjuk. Kompetens för att fylla hans plats saknades och det visade sedan att det fanns 

problem med att hitta en kunnig person som kunde rekryteras. Med anledning därav bistod 

revisionsgruppen med allt fler tjänster, som skulle vara av tillfällig karaktär.
137

    

I det beskrivna uppdraget med den sjuka redovisningschefen fanns tre projekt som till största 

delen bestod av fristående rådgivning inom redovisning.  Det första projektet avsåg 

systemkompetens som inte fanns på marknaden, men det fanns vissa personer på 
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revisionsbyrån som besatt denna kunskap. Grundmaterialet sammanställdes fortfarande av 

klientens egen ekonomipersonal och attesterades av klientens ekonomichef. Det hittills 

framförda ansåg RN inte vara en situation som innebar att revisorn behövde lämna sitt 

bestyrkandeuppdrag ”under rådande förhållanden och med hänsyn till den tidsmässiga 

avgränsningen”.
138

 Vidare uppkom inga bedömnings- eller tolkningsfrågor i arbetet som 

utfördes av revisionsbyrån, utan om funderingar uppkom hanterades de av klienten. I och med 

resursbristen och att det framkom att ekonomichefen inte hade kunskap om rutinerna, bistod 

revisionsbyrån även med det andra projektet som innebar teknisk konsolidering av koncernen 

(både operativt och rättsligt). Klienten hade sedan ensam ansvarat för analys och utvärdering 

av det material som tagits fram. Enligt revisorn hade inte rådgivningen omfattats av hans 

granskning i de fall där rådgivningen hade avsett kvartalsrapporterna. Det förväntades att 

redovisningschefen skulle återgå till arbete, och till dess behövde klienten hjälp med att 

sammanställa material från datasystem och andra löpande arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna 

styrdes av ekonomichefen. Det tredje och sista projektet som avsåg redovisningstjänster var 

att revisionsbyrån under manfallet skulle vara stöd för ekonomiavdelningen.
139

 Angående de 

två sistnämnda projekten påpekade RN att en nödsituation inte var lika allvarlig ju längre tid 

som passerade från det att situationen uppstod. Med anledning av att personalen hade bidragit 

med hjälp under ett helt räkenskapsår och att revisorn även hade framfört vikten av att 

nyrekryteringar skedde inom en snar framtid, ansåg RN att revisorn inte hade gjort tillräckliga 

motåtgärder. Vid bedömningen hade RN fäst avseende vid att klienten var en mäktig aktör på 

den svenska marknaden.
140

 Angående revisorns oberoende bör det ställas samma minimikrav 

på alla företag, men därutöver menade RN att kraven ska vara ännu högre på revisorer som 

granskar större företag.
141

  

RN delade uppfattningen med revisorn att det var en nödsituation, och att det fanns stora 

risker för klienten att drabbas av allvarlig skada om räkenskaperna inte kunde upprättas i tid. 

Vidare menade RN att de uppräknade projekten innebar självgranskningshot. Revisorn 

framförde att personalen från revisionsbyrån inte hade fattat eller deltagit i klientens 

beslutsfattande. Medan RN menade att så troligtvis var fallet, med bakgrund av att kompetens 

inte fanns hos klienten och att kompetensen var svår att finna. Det innebar att det handlade om 

speciella tjänster, och det talade för att klienten förlitade sig på personalen. Sedan ersatte 

personalen från revisionsbyrån även nyckelpersoner hos klienten. Om klienten hade tagit 

beslut och ansvarat för projekten hade de ändå inte haft kompetensen. RN ansåg inte att 

villkoret att klienten hade fattat alla formella beslut var en godtagbar omständighet enligt 

RevL 21 § 2 st. Att rådgivningen inte stred mot ABL betydde inte att revisorn kunde frånse 

denna generalklausul.
142

 

5.3 Revisor & redovisningskonsult i samma koncern 
En revisor hade en revisionsbyrå, där han var verksam och ensam styrelseledamot. 

Revisionsbyrån hade i sin tur ett antal dotterbolag, däribland en redovisningsbyrå. I detta fall 

utreddes om revisorn varit jävig, då han utfört revision åt ett aktiebolag som även haft 

redovisningstjänster från redovisningsbyrån, med andra ord ett företag ur samma koncern som 

revisionsbyrån. Revisorn hade vid oberoendeanalysen markerat att det fanns risk för 

självgranskning, men att åtgärd hade vidtagits genom att ingen hade deltagit i både revisions- 

och redovisningsgrupp. Enligt RevL 2 § 6 p framgår att två företag ingår i samma 

revisionsgrupp om de ingår i en affärsgemenskap genom att det föreligger ägarförhållanden, 
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administrativt arbete eller liknande omständighet som tyder på att så är fallet. Genom att 

redovisningsbyrån var ett dotterbolag till revisionsbyrån så tillhörde de samma 

revisionsgrupp. Med anledning av att de tillhörde samma revisionsgrupp skulle revisorn ha 

prövat sitt oberoende enligt RevL 21 § (se analysmodellen, avsnitt 4.3). 

Redovisningskonsulten hade enligt RN upprättat bokföring med sådan inriktning och 

omfattning som inneburit att ABL:s bestämmelser om jäv skulle vara tillämpliga, om revisorn 

och redovisningskonsulten varit verksamma inom samma företag. Därmed hade den 

uppkomna situationen ett nära samband med det område där det föreligger ett absolut hinder 

för revisorn att utföra revision. RN tyckte att det var allvarligt med förtroenderubbande 

omständigheter som var näraliggande med jäv i ABL.
143

 RN bedömde att de 

redovisningstjänster som utförts inneburit självgranskningshot, med hänsyn till tjänsternas 

inriktning och omfattning. Till följd därav skulle revisorn ha avsagt sig uppdraget eller 

vidtagit åtgärder för att kunna fortsätta med uppdraget. Att organisera verksamheten så att de 

personer som utförde redovisningstjänster inte var inblandade i revisionen var ett 

grundläggande krav på intern kontroll, men det var inte en möjlighet som innebar att 

självgranskningshot inte förelåg.
144

 Med den bedömningen meddelades revisorn en varning.
145

 

5.4 Revisor & redovisningskonsult i olika revisionsbyråer 
Det är viktigt att revisorn inte förlitar sig på arbete som utförts av personer som revisorn 

tidigare haft ett bra samarbete med. I ett ärende hade revisorn underlåtit att anmärka på att 

klienten (uppdragsgivaren) inte hade upprättat bokföringen enligt grundläggande krav och 

revisorn hade inte heller anmärkt på att klientens hantering av skatter och avgifter varit 

bristfällig. Klientens räkenskaper hade skötts av företagsledaren hos klienten och av en 

redovisningsbyrå. Revisorn hade samarbetat med redovisningsbyrån och hade goda 

erfarenheter därifrån. Från samarbetet antog revisorn att det kunde förutsättas att den löpande 

kontrollen var korrekt.
146

  

Enligt RN förelåg det ett hot mot revisorers oberoende när en revisor skulle revidera en 

redovisningsbyrå som handhaft redovisningen åt flera av revisorns revisionsklienter.
147

 Det 

finns flera tidigare ärenden där RN:s beslut påvisar att detta förhållande är en sådan 

omständighet som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet enligt 

RevL 21 § 1 st 2 p.
148

 För att försöka balansera oberoendehotet hade en revisor anlitat en 

revisor i en annan revisionsbyrå, med uppgift att göra det praktiska revisionsarbetet vid 

revisionen. Den anlitade revisorn hade i uppdrag att kontrollera den ifrågasatta revisorns 

arbete och dokumentation. Allt material som inkom till den ifrågasatta revisorn 

vidarebefordrades till den revisionsbyrå där den anlitade revisorn var verksam. Av RN:s 

uppfattning var denna arbetsfördelning detsamma som att revisorn som anlitades var 

revisorsassistent till revisorn, och det innebar därmed att det saknades en ny bedömning av 

situationen. Att låta en revisorsassistent utföra det praktiska revisionsarbetet var inte en sådan 

omständighet som gör att revisorns opartiskhet eller självständighet inte ska ifrågasättas.
149
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6. REVISORERS EGEN SYNVINKEL 
Den första juni 2011 fanns det 2160 auktoriserade revisorer och 1917 godkända revisorer, 

vilket ger en fördelning på 53 % respektive 47 %.
150

  I min undersökning har mer än två 

tredjedelar (cirka 68 %) av respondenterna varit auktoriserade revisorer (se fråga 1). En 

anledning till skillnaden kan vara att det vid utskick till respondenter inte gjordes skillnad på 

vilken examen revisorerna hade avlagt. Därmed fanns det möjlighet till att en större andel 

auktoriserade revisorer haft möjlighet att delta. En mindre trolig anledning till varför en större 

andel auktoriserade revisorer i jämförelse med godkända revisorer deltagit är okunskap, på 

grund av att det krävs längre teoretisk och praktiskt utbildning för att erhålla en högre 

revisorsexamen. För att bli revisor behövs förutom teoretisk utbildning att man genomgår en 

praktik. Den praktiska utbildningen för auktoriserade revisorer är fem år medan den är minst 

tre år för att bli godkänd revisor.
151

   På fråga 2 om den responderandes erfarenhet av revision, 

svarade övervägande antalet fler än tio år. I och med att respondenterna sannolikt inräknade 

den praktik som erhållits innan examen sammantaget med att större delen av respondenterna 

var auktoriserade, innebär det att flertalet har haft examen minst fem år. 

I uppsatsens enkätundersökning svarade cirka 89 % av de responderande revisorerna att de 

ofta eller att det var mycket vanligt att de kontrollerade redovisningskonsulternas arbete (se 

fråga 6). Revisorn kan vidare behöva ha insikt i redovisningskonsultens arbete för att veta vad 

denne har för arbetsuppgifter. Av den genomförda enkätundersökningen svarade sammanlagt 

119 respondenter att de ofta eller att det var mycket vanligt att de hade insyn i 

redovisningskonsultens arbete (se fråga 5). Sedan svarade närmare 28 % att de hade kontakt 

med redovisningskonsulten varje dag, och endast cirka 2 % var aldrig i kontakt med 

redovisningskonsulten som arbetade med uppdraget som revisorn skulle revidera (se fråga 3). 

Den frekventa kontakten indikerar att det är av stor vikt att revisorn regelbundet undersöker 

sitt oberoende. 

För att tillfredställande kunna utföra sina uppgifter behöver revisorn ha en kommunikation 

med redovisningskonsulten och kompetens att utföra uppdraget. Av den genomförda 

enkätundersökningen var det cirka 85 % av respondenterna som kontaktade 

redovisningskonsulten först när de uppfattade något som oklart i räkenskaperna, att jämföra 

med cirka 11 % som kontaktade klienten och resterande 7 % kontaktade någon annan (se 

fråga 4). Kompetensen som behövs för bestyrkandeuppdraget har givetvis ett naturligt 

samband med revisionsverksamheten, dock inkluderas inte enstaka områden där revisorn 

generellt har särskild kompetens. Det ska även uppmärksammas att naturligt samband inte 

inskränks till den specifika verksamheten där revisorn är verksam, utan bedömningen görs till 

vad som är naturligt samband för revisorer i allmänhet.
152

 Rådgivning är som tidigare nämnts 

ett exempel på verksamhet som kan ha naturligt samband. På frågan om revisorn utför 

rådgivningstjänster utöver revisionen, så kallad fristående rådgivning, svarade 90 

respondenter (omkring 60 %) att de gjorde det ofta och endast en respondent svarade att det 

aldrig förekom (se fråga 7). Det innebär att revisorn inte endast utför bestyrkandeuppdrag. 

Vidare finns det en uppfattning om att revisorerna vill övergå till mer rådgivning.
153

 

Anledningar till det kan vara att de enskilda revisorerna upplever det som mer personligt 

givande och att rådgivning är som tidigare sagts, lönsammare för revisionsbyråerna än 

revision.
154

 I och med den avskaffade revisionsplikten kan erbjudande om rådgivning också 
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vara en möjlighet för revisorer att specialisera sig.
155

 Ungefär ett halvår har passerat sedan 

lagändringen inträdde och det är troligt att omfattningen av rådgivningstjänster inte har hunnit 

nå sin maximala omfattning. 

Om både bestyrkandeuppdrag och rådgivningsuppdrag tillhandahålls av revisionsbyrån finns 

risk för hot mot revisorns opartiskhet och självständighet.
156

 I enkätundersökningen framgick 

att 73,8 % av respondenterna ansåg att en anledning till att revisionsbyrån anlitades var på 

grund av att de redan hade en etablerad kontakt genom bestyrkandeuppdrag. Det tyder på att 

det är vanligt förekommande att en revisionsbyrå har både bestyrkandeuppdrag och 

rådgivningsuppdrag och att de löpande står inför frågeställningar som oberoende. Andra 

påståenden till att revisionsbyrån anlitades som många revisorer instämde helt med var att 

kompetensen var hög och att de inom byrån kunde erbjuda råd inom många områden. Att ett 

stort antal svarat att dessa påståenden instämmer de helt i kan bero på att de önskar att så vore 

fallet eller att revisorerna har den uppfattningen medan klienten har en annan. Vidare förekom 

stora skillnader gällande revisorernas åsikt om hur deras pris förhöll sig till andra 

uppdragsgivare när deras byrå även hade bestyrkandeuppdrag. Det fanns respondenter som 

inte instämde likväl de som instämde helt (se fråga 8). Detta är intressant med avseende på att 

motiveringen till att en statlig utredning (SOU 2008:79) skulle genomdrivas som gav förslag 

på att bokförings-, medförvaltnings- och byråjäv skulle avskaffas för små företag, var att 

kostnaden skulle bli lägre för små företag då de kunde anlita samma byrå.
157

  

7. ANALYS 
Det är revisorn som bär ansvaret för att arbetet inom revisionsbyrån organiseras så att 

oberoende inte uppkommer (RevL 20 §), och av enkätundersökningen framkom att revisorn 

ofta har kontakt med redovisningskonsulten. Nedan finns en analys om vad revisorn bör 

beakta gällande arbetsuppgifter och gällande relationen till redovisningskonsulten för att 

undvika jäv – när redovisningskonsult biträder med bokföring (byråjäv) och när både revision 

och rådgivning utförs (rådgivningsjäv). 

7.1 Revisorns & redovisningskonsultens uppgifter 
Revisorn ska förutom att granska styrelsens förvaltning och räkenskaperna också granska 

redovisningskonsulten. En arbetsuppgift som inte nämns i doktrinen i samband med 

granskning av styrelsen och räkenskaperna, men som enligt RN likväl kan innebära en 

varning vid utebliven kontroll. Det innebär att om ett företags redovisning inte sköts av dess 

styrelse eller vd, tillkommer ytterligare personer som revisorn ska granska.  

Förutom att granska redovisningskonsultens arbete ska revisorn även tillförsäkra sig om att 

redovisningskonsulten inte utför uppgifter som denne är otillåten att utföra. Uppgifter som ger 

utrymme för egen bedömning menar RN kan gå utöver redovisningskonsultens område.
158

 

Sedan finns det ärenden som tyder på att uppgifterna ska vara mycket standardiserade till sin 

karaktär om det ska få utföras av redovisningskonsulten, samtidigt som en revisor i samma 

företag har bestyrkandeuppdrag. Användning av standardkontoplan eller att företaget är 

vilande och alla balansposter kan kontrolleras av utomstående personer godtas inte.
159

  RN 

anser också att det blir svårare om redovisningen utförs i efterhand. Ett år i efterhand i ett 
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företag som inte längre bedriver verksamhet ansågs vara för lång tidsskillnad.
160

 Det kan 

jämföras med revisorns uppgifter som består av att granska historisk finansiell information 

som vanligtvis återspeglar händelser från det senaste året, eller rentutav äldre händelser. 

Sedan ställs det ännu högre krav på revisorn om hans medarbetare saknar kompetens - både 

utbildning och erfarenhetsmässigt.
161

 (Det ställs även ökade krav på revisorn om klienten 

saknar kompetens).
162

 Det framförda resonemanget visar att det finns svårigheter att finna 

uppgifter som redovisningskonsulten kan tillåtas utföra åt samma klient som en revisor i 

samma revisionsbyrå har bestyrkandeuppdrag för. Det som är tydigt är att 

redovisningskonsulten inte får vara överordnad revisorn i revisionsbyrån eller får delta i 

revisionsarbetet.
163

 

Genom att redovisningskonsulten inte får delta i revisionsarbetet och revisorn inte får vara 

närmare involverad i bokföringen, visas att det är viktigt att deras uppgifter hålls åtskilda. Det 

är viktigt att det tydliggörs en skillnad på vem som utför uppgifterna. Om det inte framgår en 

skillnad i dokumentationen finns inga bevis på vem som utfört vilka uppgifter och revisorns 

självständighet och opartiskhet kan därmed ifrågasättas.
164

 Sedan finns skillnader i 

yrkesrollernas omfattning. Det förväntas att redovisningskonsulten har kunskap inom sitt 

kompetensområde,
165

 medan revisorns ansvar är mer långtgående. Revisorn kan bli ansvarig 

både om det är inom och utanför revisionsverksamhet och behöver vara särskilt försiktig om 

klienten uppfattar att ett uttalande från revisorn ingår i dennes yrkesroll.
166

  

Vidare kan en revisor inte underlåta att beakta sitt oberoende även om redovisningskonsulten 

inte är verksam i samma revisionsbyrå. Om de är verksamma i samma koncern behöver det 

inte vara tillräckligt att organisera uppgifterna så att redovisningskonsulten inte är inblandad i 

revisionen. Den organiseringen anses endast utgöra ett grundläggande krav på intern 

kontroll.
167

 Dessutom bryter revisorn mot bestämmelserna om opartiskhet och självständighet 

då revisorn har bestyrkandeuppdrag åt en redovisningsbyrå och redovisningskonsulter på 

denna byrå handhar redovisningen åt flera av revisorns revisionsklienter.
168

  

Om det uppkommer en nödsituation måste ett beslut om hur revisorn ska agera tas med kort 

tidsintervall från det att situationen uppkom. Omkring tre månader kan vara för lång tid.
169

  

Vidare vill jag framföra att revisorn ska handla utifrån flera intressenters perspektiv och 

genom att prioritera det som kan vara fördelaktigast för klienten, kan andra intressen bortses. 

Det skulle kunna vara en anledning till varför RN varit hård i bedömningen av nödsituationer, 

när klienten efterfrågat assistans och revisorn eller dennes revisionsbyrå har de resurser som 

fodras.
170

 Vid en nödsituation kan revisorn eller dennes medarbetare även få nya uppgifter 

genom organisatoriska förändringar.
171

 Det skulle kunna innebära att nödsituationer som 

uppkommer när revisorn och redovisningskonsulten inte är verksamma i samma byrå, utan i 

samma koncern eller olika byråer, även kan resultera i en disciplinär åtgärd. Tabell 1 

sammanfattar faktorer som en revisor bör beakta gällande dennes och redovisningskonsultens 

uppgifter. 

                                                 
160 Jfr D 46/07 (Dnr 2005-803). 
161 Jfr D 1/01 (Dnr 1998-59). 
162 Jfr D 1/05 (Dnr 2004-70). 
163 Jfr D 1/05 (Dnr 2004-70). 
164 Jfr D 38/07 (Dnr 2005-605). 
165 Far & SRF, Reko-guiden, Kap 6. 
166 Jfr Revisorsnämnden, 497. Disciplinbeslut mot sex revisorer. 
167 Jfr D 1/05 (Dnr 2004-70).   
168 Jfr D 28/04 (Dnr 2004-583); D 45/07 (Dnr 2007-841); D 7/08 (Dnr 2007-389). 
169 Jfr D 8/08 (Dnr 2007-482). 
170 Jfr exempelvis D 1/05 (Dnr 2004-70); D 6/10 (Dnr 2008-1518). 
171 Se Carrington, Revision, s 189ff. 
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7.2 Revisorns & redovisningskonsultens relation 
De organisatoriska förändringarna som uppkommer vid en nödsituation kan innebära att nya 

personer, exempelvis redovisningskonsulter, blir involverade i eller får nära koppling till 

revisionen. Därmed är det av särskild stor betydelse att revisorn mer frekvent kontrollerar 

oberoendehot.
172

  Vidare ska poängteras att även om RN är överens med revisorn om att det 

förelåg en nödsituation, betyder inte det att det är tillåtet.
173

 I vissa fall tillåts revisorn kunna 

balansera självgranskningshot enligt propositionen till revisorslagen genom att organisera 

arbetet så att andra personer än de som ingår i revisionsgruppen utför kontroller,
174

  men den 

motåtgärden menar inte RN är tillräcklig om revisorn exempelvis ger fristående rådgivning.
175

 

Revisorn får inte anses ha en nära relation till redovisningskonsulten, därav löper det lägre 

risk för hot mot oberoende om de är verksamma i olika byråer. Å andra sidan ska revisorn 

kontrollera redovisningsbyrån vilken hanterar redovisningen för klienten och ska inte 

förutsätta att redovisningsbyrån inte mött problem, om de inte framför att så varit fallet.
176

 

Men även om det är enklare för revisorn att organisera arbetet i en koncern så att 

självgranskningshotet inte förekommer finns det fall då det uppkommit.
177

 Vidare är det 

viktigt att revisorn inte förlitar sig på informationen i för hög grad, även om samarbetet varat 

över en längre tidsperiod och fungerat utan anmärkningar.
178

   

I ett ärende har revisorn förutsatt att redovisningsbyrån skulle kontakta revisorn om det 

uppkommit funderingar.
179

 Därmed förespråkar RN en kommunikation. En kommunikation 

som inte får bli för omfattande för att klassas som yrkesmässig. I enkätundersökningen 

framkom att omkring 85 % av respondenterna kontaktade redovisningskonsulten först när de 

uppfattade något som oklart i räkenskaperna (se fråga 4). Enligt det tidigare 

Revisorssamfundet SRS (som för nuvarande ingår i Far) innebar det ett väsentligt 

oberoendehot om den övervägande delen av kontakten sker genom revisionsbyrån där 

redovisningskonsulten är verksam, istället för genom klienten.
180

 Enkätfrågan gällde vem 

revisorerna kontaktade först, och besvarar därmed inte vem de har huvuddelen av den löpande 

                                                 
172 Jfr Carrington, Revision, s 189ff. 
173 Jfr D 1/05 (Dnr 2004-70); D 8/08 (Dnr 2007-482). 
174 Jfr Prop 2000/01:146, s 64, 103f. 
175 Jfr D 1/05 (Dnr 2004-70). 
176 Jfr D 1/01 (Dnr 1998-59). 
177 Jfr D 1/05 (Dnr 2004-70). 
178 Jfr D 1/01 (Dnr 1998-59); D 2/05 (Dnr 2003-1383).   
179 Jfr D 1/01 (Dnr 1998-59). 
180 Svenska revisorsamfundet, Vägledning för revisorer, s 41. 

 

Tabell 1 - Faktorer om arbetsuppgifter som revisorn ska beakta vid samarbete  
 

UPPGIFTER 
Revisorn ska 

 

 Redovisningskonsulten ska 

 

- utföra egna kontroller av redovisningen. 

- dokumentera arbetsfördelningen. 

- organisera arbetet så att 

redovisningskonsulten följer god 

revisorssed. 

- dokumentera samarbetet till 

redovisningskonsulten för att kunna 

bevisa att jäv inte förekommit. 

 

 

- utföra uppgifter av standardiserad 

karaktär. 

- inte utföra redovisningen i efterhand. 

- inte delta i revisionsarbetet. 

- utföra uppgifter som är anpassade till 

dennes yrkesmässiga och utbildnings 

bakgrund samt kompetens. 

- inte lämnas ett långtgående ansvar med 

att göra egna bedömningar. 
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kontakten med. Dock finns det risk att revisorn förlitar sig på svaret som fås av 

redovisningskonsulten som först kontaktas och att kommunikationen därmed begränsas till 

revisionsbyrån eller utomstående redovisningsbyrå utan klientens inblandning. Det framförda 

kan diskuteras utifrån Fars uttalanden om att värdet på revisorns utgivna revisionsbevis är 

sammanhängt med informationskällan.
181

 Om revisorn inhämtar all information från 

redovisningskonsulten kan värdet av revisionsbevisen vara låga eftersom viss information 

bättre kan fås från klienten. 

Det framkommer också av RN:s ärenden ett antal exempel på affärsrelationer som kan rubba 

förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet – redovisningskonsulten har ägt 

företag, ägt företag som köpt upp annat företag samt haft styrelseuppdrag i företag som har 

reviderats av revisorn. Redovisningskonsulten som blev styrelseledamot var anställd en kort 

tid innan i samma revisionsbyrå och det ansågs vara en nära relation. Vidare framgår av RN:s 

praxis att tidpunkten för bedömning om nära relation föreligger tidigare än när 

revisionsberättelsen är undertecknad.
182

 Revisorn kan därmed inte bortse från tidigare 

affärsrelationer eller bortse från att granska uppdrag som inte ska revideras inom den närmsta 

tiden. Det innebär att det inte endast är det nuvarande samarbetet som är av betydelse, utan 

bedömningen av närstående behöver göras över en längre period. Tabell 2 sammanfattar 

faktorer som en revisor bör beakta när det gäller dennes och redovisningskonsultens relation. 

7.3 Övriga omständigheter 
Det finns även andra faktorer förutom de som direkt berör arbetsuppgifter och relationen, men 

som revisorn även behöver beakta i sammanhanget. Här presenteras faktorer som framkommit 

vid genomgång av de tidigare beskrivna ärendena och som revisorn behöver ta hänsyn till vid 

samarbete med redovisningskonsulten.   

Om revisorn varit vald i ett stort antal företag kan RN innefatta det som en omständighet i 

ärendets bedömning.
183

 Sedan behöver inte RN acceptera att klienten tar alla formella beslut 

                                                 
181 FAR förlag, Revision: en praktisk beskrivning, s 66. 
182 D 2/10 (Dnr 2009-66). 
183Jfr D 1/01 (Dnr 1998-59). 

 

Tabell 2 - Faktorer om relationen som revisorn ska beakta vid samarbete  
 

RELATION 
Revisorn ska 

 

 Redovisningskonsulten ska 

 

- inte förlita sig på tidigare och långa 

samarbeten. 

- ha huvuddelen av den löpande kontakten 

med klienten istället för 

redovisningskonsulten.  

- inte anta att redovisningskonsulten eller 

en annan redovisningsbyrå inte har mött 

problem, om de inte har sökt kontakt. 

- observera att relation till 

redovisningskonsulten kan anses nära på 

grund av tidigare omständigheter än de 

som föreligger för tillfället. 

- beakta oberoende tidigare än 

undertecknande av revisionsberättelsen. 

 

 

- inte vara överordnad revisorn. 

- inte äga företag där revisorn är vald. 

- inte äga företag som köpt upp företag där 

revisorn har bestyrkandeuppdrag. 

- inte ha styrelseuppdrag i företag där 

revisorn är vald. 
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som en godtagbar omständighet enligt RevL 21 § 2 st.
184

 RN kan även ta hänsyn till vilken 

klient uppdraget omfattar,
 185

och om klienten besitter kompetens.
186

 Slutligen är det viktigt att 

poängtera att en nödsituation inte är en ansvarsfrihetsgrund enligt ABL, utan oberoende 

behöver fortfarande beaktas.
187

 Tabell 3 sammanfattar övriga faktorer i sammanhanget som en 

revisor bör beakta. 

7.4 Sammanfattande analys 
Lagstiftningens ordalydelse innebär att det finns utrymme för tolkning. Det öppnar 

möjligheter för RN att bedöma efter omständigheter i det enskilda fallet och speciellt med 

hänsyn till generalklausulen i analysmodellen. Efter presentation och analys av ärenden om 

samarbete mellan revisor och redovisningskonsult kan flera faktorer urskiljas som revisorn 

bör beakta för att undvika jäv. Det blir dock svårt att avgöra hur stor inverkan olika 

omständigheter har på RN:s beslut i olika ärenden då bedömningen av disciplinär åtgärd är en 

sammanvägning av flera olika faktorer. Därutöver ska framföras att faktorerna kommer från 

enskilda fall och det innebär att det blir svårt att generalisera. Faktorerna ger dock en 

anvisning om vad en revisor kan komma att behöva beakta i dennes yrkesroll för att undgå 

jäv. 

De faktorer som presenterats i detta kapitel finns samlade i tabell 4 (bilaga 1). Faktorerna 

indikerar att revisorn ska beakta både dennes och redovisningskonsultens uppgifter samt vara 

medveten om hur relationen är utformad. Därutöver finns det även övriga omständigheter som 

kan få betydelse vid bedömning om jäv föreligger vid ett samarbete de emellan. Slutligen kan 

poängteras – ett samarbete mellan revisor och redovisningskonsult kan underlätta deras 

arbetssituation, men det är inte oproblematiskt då flera faktorer behöver tas till hänsyn för att 

undvika jäv.  

  

                                                 
184 D 1/05 (Dnr 2004-70). 
185 Jfr D 1/05 (Dnr 2004-70). 
186 Jfr D 1/05 (Dnr 2004-70). 
187 D 8/08 (Dnr 2007-482). 

 

Tabell 3- Faktorer om övriga omständigheter som revisorn ska beakta vid samarbete  
 

ÖVRIGA OMSTÄNDIGHETER 
Revisorn ska 

 

 

- vara särskilt noggrann när ett stort antal 

bestyrkandeuppdrag erhålls. 

- veta att det inte behöver vara en 

godtagbar omständighet att klienten 

fattar alla formella beslut. 

- vara särskilt varsam om klienten är en 

mäktig aktör på marknaden. 

- vara särskilt försiktig om klienten inte 

har kompetens. 

- vara medveten om att en nödsituation 

inte är ansvarfrihetsgrund enligt 

jävbestämmelserna i ABL. 
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Bilaga 1. Tabell av sammanfattande analys 

  

 

Tabell 4 - Sammanfattning av vad revisorn ska beakta vid samarbete  
 

UPPGIFTER 
Revisorn ska 

 

 Redovisningskonsulten ska 

 

- utföra egna kontroller av redovisningen. 

- dokumentera arbetsfördelningen. 

- organisera arbetet så att 

redovisningskonsulten följer god 

revisionssed. 

- dokumentera samarbetet till 

redovisningskonsulten för att kunna 

bevisa att jäv inte förekommit. 

 

 

- utföra uppgifter av standardiserad 

karaktär. 

- inte utföra redovisningen i efterhand. 

- inte delta i revisionsarbetet. 

- utföra uppgifter som är anpassade till 

dennes yrkesmässiga och utbildnings 

bakgrund samt kompetens. 

- inte lämnas ett långtgående ansvar med 

att göra egna bedömningar. 

 

RELATION 
Revisorn ska 

 

 Redovisningskonsulten ska 

 

- inte förlita sig på tidigare och långa 

samarbeten. 

- ha huvuddelen av den löpande kontakten 

med klienten istället för 

redovisningskonsulten.  

- inte anta att redovisningskonsulten eller 

en annan redovisningsbyrå inte har mött 

problem, om de inte har sökt kontakt. 

- observera att relation till 

redovisningskonsulten kan anses nära på 

grund av tidigare omständigheter än de 

som föreligger för tillfället. 

- beakta oberoende tidigare än 

undertecknande av revisionsberättelsen. 

 

 

- inte vara överordnad revisorn. 

- inte äga företag där revisorn är vald. 

- inte äga företag som köpt upp företag där 

revisorn har bestyrkandeuppdrag. 

- inte ha styrelseuppdrag i företag där 

revisorn är vald. 

ÖVRIGA OMSTÄNDIGHETER 
Revisorn ska 

 

 

- vara särskilt noggrann när ett stort antal 

bestyrkandeuppdrag erhålls. 

- veta att det inte behöver vara en 

godtagbar omständighet att klienten 

fattar alla formella beslut. 

- vara särskilt varsam om klienten är en 

mäktig aktör på marknaden. 

- vara särskilt försiktig om klienten inte 

har kompetens. 

- vara medveten om att en nödsituation 

inte är ansvarfrihetsgrund enligt 

jävbestämmelserna i ABL. 
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Bilaga 2. Mejl till respondenter 
 

Hej! 

Detta mail riktar sig till dig som är auktoriserad eller godkänd revisor. Om den beskrivningen 

inte stämmer in på dig, ber jag om ursäkt och du kan bortse från detta mail.  

 

Nedan finns en länk som leder till en enkät som beräknas ta cirka 1 minuter att besvara. 

Enkäten kommer vara en del i min kandidatuppsats i Handelsrätt och jag är mycket tacksam 

för din medverkan. Uppsatsen behandlar arbetsroller hos revisorer och redovisningskonsulter, 

samt rådgivningstjänster inom revisionsbyråer.  

 

Svaren kommer att behandlas helt konfidentiellt. Vidare är jag medveten om att samarbete 

mellan revisor och redovisningskonsult kan skilja sig beroende på klientuppdrag, men ber dig 

att försöka ge generella svar. Om du önskar finns det möjlighet att tillägga en kommentar till 

vissa frågor.  

 

http://www.surveymonkey.com/X 

(om du inte kan klicka på den ovanstående länken, kan du kopiera och klistra in länken i din 

webbläsare) 

 

Maila mig gärna om du har frågor eller synpunkter.  

Ett stort tack på förhand för ditt deltagande! 

Frida Nyman 

E-post: Frida.Nyman.9212@student.uu.se 

  

http://www.surveymonkey.com/X
mailto:Frida.Nyman.9212@student.uu.se
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Bilaga 3.  Enkätfrågor och -svar 

Fråga 1 

Vilken titel har du?  

 Antal 

Godkänd revisor  47 

Auktoriserad revisor 102 

 

Fråga 2 

Hur lång erfarenhet har du av arbete med revision? 

 Antal 

3‐5 år 1 

5‐9 år 12 

10- år 136 

 

Fråga 3 

Hur ofta har du kontakt med en redovisningskonsult som arbetar med ett uppdrag som du reviderar? 

 Antal 

Dagligen  41 

Flera gånger i veckan 42 

Några gånger i månaden  39 

Sällan 24 

Aldrig 3 

 

Fråga 4 

Vem kontaktar du först när det är något du uppfattar som oklart i räkenskaperna vid revision, när Er 

revisionsbyrå även hanterar klientens redovisning? 

 Antal 

Redovisningskonsulten som arbetat med 

uppdraget  

123 

Klienten 16 

Annan  10 

 

Fråga 5 

Har du insyn i redovisningskonsulternas arbete i de ärenden som du ska revidera? 

 Antal 

Aldrig   13 

Sällan 17 

Ofta  56 

Mycket vanligt 63 

 

Fråga 6 

Kontrollerar du det arbete som utförs av redovisningskonsulten? 

 Antal 

Aldrig   6 

Sällan 10 

Ofta  40 

Mycket vanligt 93 
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Fråga 7 

Hur vanligt är det att du utför rådgivningstjänster som inte ingår i bestyrkandeuppdraget till klienter? 

 Antal 

Aldrig   1 

Sällan 28 

Ofta  90 

Mycket vanligt 30 

 

Fråga 8 

Hur väl anser du att följande påståenden överensstämmer med din uppfattning av anledningen till att 

Er revisionsbyrå anlitas för rådgivning från en klient som ni hanterar revisionen åt? 

 Instämmer 

inte 

   Instämmer 

helt 

En följd av redan etablerad 

kontakt genom 

bestyrkandeuppdrag 

1,3 %  

(2) 

0,7 %  

(1) 

3,4 %  

(5) 

20,8 %  

(31) 

73,8 %  

(110) 

Kompetensen är hög 1,3 %  

(2) 

0,7 %  

(1) 

0,7 %  

(1) 

17,4 %  

(26) 

79,9 %  

(119) 

Revisionsbyrån har möjlighet att 

ge råd inom flera olika områden 

0,7 % 

(1) 

0,7 %  

(1) 

5,4 %  

(8) 

17,4 %  

(26) 

75,8 %  

(113) 

Råden från Er revisionsbyrån 

kan erhållas till en lägre kostnad 

än från annan konsult/ 

revisionsbyrå 

17,4 %  

(26) 

19,5 %  

(29) 

36,2 %  

(54) 

12,8 %  

(19) 

32,2 %  

(21) 

 

 


