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Kapitel 1 Att skapa bilden av en profession
Ibland flimrar ordet revisor förbi på tidningarnas näringslivssidor eller under TVs
ekonomirapportering. Ofta är det när företag haft årsstämmor eller i samband med
företagsskandaler som HQ-skandalen eller den tidigare Skandia skandalen vilka fått en stor
del av mediaSverige att se på revisorsprofessionen med misstänksamhet. Upprörda röster
frågar sig vad revisorn egentligen gör, vilket ansvar denne haft och om man egentligen kan
lita på revisionen.
Den sista frågan är kanske den viktigaste. Revisorer är nämligen i
”förtroendebranschen”. Man säljer försäkringar (i meningen bekräftelser) att den ekonomiska
information som företag lämnar till kapitalmarknaden är korrekt och följer lagstiftningen. På
så sätt kan du och jag när vi vill sälja och köpa aktier lita på att den information företaget
lämnar är pålitlig, åtminstone om den är reviderad. Det blir därmed möjligt för oss att agera
på kapitalmarknaden utan att personligen känna de parter vi handlar med. Ett grundläggande
så kallat opersonligt (Luhmann 2005) och institutionellt (Zucker 1986) förtroende skapas.
Det innebär att den bild vi har av revisorn; svaret på frågan om man kan lita på
revisorn, blir betydelsefull för att kapitalmarknaden ska fungera. För revisorerna legitimerar
det förtroende man skapar att yrket ses som en profession (Parsons 1939) med de fördelar i
form av monopoliserad arbetsmarknad och status som följer med detta. Den här rapporten tar
sin utgångspunkt i teorier om professioner och ska handla om hur revisorsprofessionen i
Sverige fört fram bilder av hur professionen hanterar sina uppgifter de senaste tjugo åren och
hur dessa bilder har förändrats över tiden. Syftet är att beskriva och analysera hur de bilder
som förts fram av professionen beskriver och försöker påverka synen på professionell
identitet, bilden av revisor och revisionens plats i samhället. Att skapa sådana bilder är en av
funktionerna för revisorernas professionella förening, Far 1. Fars uppgift är dock vidare än att
ge oss icke-revisorer en bild av hur professionen agerar. Man ska också hjälpa
revisionsprofessionen att skapa en bild av sig själv och att utveckla denna bild i takt med
möjligheter och hinder som dyker upp för revisionsverksamhet (se Greenwood et al 2002).
Dessa uppgifter påverkar med naturlighet även den bild man ger av professionen utåt.

1

Far har över tiden ändrat sitt namn och skrivits med stora bokstäver, benämnts FARSRS, skrivits med små
bokstäver och skrivs idag – 2013 – åter med stora bokstäver. I rapporten benämner vi föreningen i enlighet med
hur de benämnts sig själva över tiden. Vi har dock behållit Far med versal, samt germaner när vi talar om
föreningen i nutid framför allt för att beskrivningarna inte tidsmässigt ska förvirras med förra gången man
använde versaler vid beteckning av organisationen.
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Rapporten utgör en del av ett större forskningsprojekt - Frihet under ansvar eller
ansvar under insyn? Om dokumentstyrnings påverkan på autonomi, kunskapsbas och
normsystem bland professionella. 2 De professioner som studeras i projektet är socionomer,
lärare och revisorer. Projektet består av tre delstudier varav delstudie 1, som presenteras i
denna rapport, syftar till att fånga hur professionerna presenterat sig själva, den professionella
kollektiva (själv)bilden i sina branschtidskrifter 3. I denna delrapport fokuserar vi på hur
revisorsprofessionen har presenterats av ledande aktörer i tidskriften Balans under perioden
1989 – 2011 4. Balans utges av föreningen Far (branschförening för revisorer och rådgivare)
som tidigare var professionell förening för auktoriserade revisorer, FAR. Föreningens syfte
var att tillvarata revisorernas professionella intressen 5. FAR startades 1923 och har sedan dess
drivit frågor kring kompetensutveckling, arbetsmetoder, etik och kvalitetssäkring mm. Under
2001 breddade FAR sin medlemsbas från att exklusivt gälla auktoriserade revisorer till att
gälla ”kvalificerad personal” inom redovisnings- och revisionsföretag. Därmed blev det
möjligt för t ex redovisningsexperter knutna till revisions- och redovisningsföretag 6 att bli
medlemmar i FAR. År 2006 gick FAR samman med den andra professionella föreningen för
revisorer i Sverige SRS, Svenska Revisionssamfundet. Mellan 2006 och 2010 kallades
föreningen FARSRS, varefter SRS-ledet lades åt sidan och föreningen döptes till Far. Valet av
tidsperioden 1989-2011 är delvis gjord för att få jämförbarhet med de andra professionerna
som studerats inom projektets ram, delvis för att året kan ses som något av en startpunkt för
de väsentliga förändringar som revisionsprofessionen gått igenom bland annat på grund av
anslutningen till EU. Vår utgångshypotes är att hur professionen valt att presentera sig själv,
den

kollektiva

självbilden

eller

den

kollektiva

självgestaltningen,

förändras

när

samhällsförändringar sker. Förändringarna får olika betydelser och genomslag beroende på
vilken profession som studeras.

2

Projektet finansieras av FAS (nr: 2007-041342). Forskargruppen består av följande personer: Lena Agevall,
docent i statsvetenskap, Lena Fritzén, professor i pedagogik, Eva Johnsson, docent i socialt arbete, Karin
Jonnergård, professor i företagsekonomi och Joakim Krantz, universitetslektor i pedagogik.
3
Då det är ett gemensamt projekt har delar av texterna också skrivits gemensamt och särskilt i de första kapitel
kan texten i denna rapport överensstämma med texterna i övriga delrapporter inom projektet.
4
I denna rapport till och med Balans nr 5 2011 undersökts.
5
FAR är alltså inte en facklig förening. I den mån revisorer organiserar sig fackligt sker detta oftast inom SACO
och inom Civilekonomföreningen. Den fackliga anslutningen bland revisorer är dock relativt låg.
6
Revisionsbranschen domineras av fyra multinationella revisions- och konsultföretag och ett stort antal mindre
revisorsbyråer. De större företagen har alltså betydligt fler tjänster än revision i sitt produktutbud och vi kallar
dem därför för redovisningsföretag efter den engelska beteckningen ”accounting firms”.
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1.1 Med utgångspunkt i professionell kommersialism
Vår utgångspunkt är således revisorerna som en profession. Detta är en utgångspunkt som är
gemensam för större delen av forskning om revisorer (Humphrey 2008). Det innebär också att
vi på samma sätt som en stor del av övrig forskning inom området riskerar att glömma bort att
revisorn i och för sig är professionell, men att denna i lika stor utsträckning är kommersiell.
I framförallt det som Brante (1988) kallar för den naiva forskningstraditionen om
professioner finns antagandet att professioner arbetar för samhällets bästa och att det är detta
som gör att de framstår som trovärdiga och därmed ges autonomi att hantera vissa
samhällsfunktioner. Dessutom antas de – även om de naturligtvis tar betalt för sina tjänster –
sätta samhällsintresset eller klientintresset före sin egen vinning (jfr. Parsons 1939). Fullt så
enkelt är det dock inte och enligt Hellberg (1999) så finns inom varje professionell grupp
såväl visst egenintresse som visst samhällsintresse (public interest). Vilken styrka som de
olika intressena har inom gruppen beror bland annat på vilken typ av profession man är.
Hellberg (1999) skiljer mellan L-professioner och T-professioner. L står här för
”life” dvs. professioner som tar hand om basala mänskliga rättigheter och behov, t ex
socionomer och läkare. Grundlogiken för L-professioner är enligt Hellberg (1999, s 30)
altruism. T står för ”thing” som då sätts i motsättning till ”life” och är professioner som ger
service till produktion och marknader, t ex ingenjörer och advokater. Grundlogiken för dessa
professioner är snarare nytta än samhällsintresse. I en tabell sammanfattar Hellberg skillnader
och likheter mellan de två professionella typerna.
Tabell 1:1 L- och T-professioner (från Hellberg, 1999, s 32, vår översättning)
L-profession
T-profession
Orientering
altruism
nytta
Stängningslogik
legalt monopol
krediteringar
Medel
legitimering via stat
examina, titlar, egenlegitimeringar
Utbildning
högsta möjliga, akademiska
ett antal på olika nivåer
Klienter
medborgare
organisationer
Arbetsmarknad
offentlig sektor eller
privat sektor
offentligt subventionerad
privat sektor
I grunden kan revisorer definieras som T-profession. Man intresserar sig för ”ting”
som informationsflöden, riskhantering, redovisningsmetoder etc. snarare än människors hälsa.
De flesta T-dimensioner i tabellen passar också in på revisorer, med undantag att i Sverige
legitimeras revisorerna via staten och har ett legalt monopol (se kapitel 2). Till skillnad från

3

flertalet T-professioner är revisorns verksamhet dock väl reglerad i lagar och förordningar.
Som vi sa tidigare är revisorn väsentlig för kapitalmarknadens effektivitet genom att bestyrka
att företagsinformation är korrekt. Därmed bygger revision på ett samhällsintresse och det är
därför väsentligt att ha tydliga spelregler för revisionen. Å andra sidan är revisorernas klienter
sällan personer utan organisationer och deras ägare. Klienter som revisorerna skaffar sig
genom att deras tjänster upphandlas på en marknad. Revision finansieras också av klienterna
och är till skillnad från de flesta L-professioner inte offentligt subventionerade. Detta innebär
att revisorer arbetar på en kommersiell marknad med konkurrens mellan revisionsföretagen.
Detta är en konkurrens som ökat över tiden allt eftersom revisorsföretagen växt, vissa till och
med till globala jätteföretag med ett stort utbud av tjänster (se kapitel 2).
Det som gör detta problematiskt i relation till revisorns förtroendeskapande funktion
är de relationer som finns mellan revisor och klient. Revisorn arbetar inte som många tror för
företagets ledning, utan för dess ägare. Däremot är det företaget som betalar revisorns tjänster
och det är i företaget som revisorn gör sin revision. Där lär revisorn känna företagets
medarbetare, snarare än dess ägare, vilka revisorn när det gäller större företag ofta bara kort
möter på årsstämman. Revisions- och redovisningsföretagen har ofta fler tjänster än revision.
En stor inkomstkälla för de flesta revisionsföretag är konsultverksamhet vad gäller bland
annat redovisning och ekonomisk administration. Denna verksamhet har, som vi ska se längre
fram i rapporten, växt under de senaste decennierna och är ofta mycket lönsam. En roll för
revisorn utöver att revidera blir därmed att inventera klientföretagets behov av konsulttjänster
och eventuellt sälja sådana tjänster till klienten. I de större redovisningsföretagen är uppnådda
försäljningsmål ett mått som rutinmässig är en del av belöningssystemen. Förhållandena
beskrivs i figur 1 nedan:
Revisorns relation till klientföretaget är således komplex. Dels förväntas revisorn kontrollera
företagets ekonomiska information på uppdrag av ägarna. Dels arbetar revisorn nära företaget
och företagsledningen. Slutligen förväntas revisorn sälja tjänster till företagsledningen åt det
revisionsföretag där revisorn är anställd. Detta är en situation där allmänintresset, dvs.
intresset av att revisorn gör en tillförlitlig revision, står i motsats till revisorns egenintresse, i
meningen att skapa affärer och lönsamhet för revisions- eller redovisningsföretaget 7. Inte
undra på att media och andra intressenter ibland ifrågasätter revisorns förtroendeskapande roll
när företagsskandaler uppdagas.

7

Det bör dock påpekas att möjligheterna att sälja tjänster i viss mån är reglerad och att upphandlingen av
revisorer i större företag nu oftast sker av styrelsens revisionskommittéer.
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Figur 1:1 Revisorns olika roller på arbetsplatsarenan (hämtad från Agevall & Jonnergård,
2012, s 137)
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För revisionsprofessionen gäller det således att ge en bild av att man klarar dilemmat
att balansera egenintresse och samhällsintresse. Det här dilemmat står, som vi kommer att se
genomgående i rapporten, i centrum för mycket av den diskussion som förs inom
professionen inom olika områden. Hur man utvecklar bilden av detta dilemma ger också
svaret på hur man utveckla bilden av professionen och försöker definiera professionell
identitet. Det är denna utveckling som behandlas i denna rapport.

1.2 Metod
En viktig utgångspunkt för studien är att vi är intresserade av hur den ”officiella”
bilden av revisorer som ges av professionen själv har utvecklats över tiden. En första
avgränsning som vi gjort är att begränsa ”den officiella bilden” till att gälla den bild som den
professionella föreningen ger av professionen. Vi har därmed valt bort att här diskutera hur
revisorer agerar på t ex företags årsstämmor (se Johed 2011 för en sådan beskrivning) eller
andra offentliga sammanhang. Vi har också valt bort att explicit studera när bilden av revisorn
får sig en törn, dvs. när skandaler inträffar (se Carrington 2007).
Den ”officiella” bilden kan dock fångas på lite olika sätt. Här har vi valt att följa de
diskussioner som förekommit i branschtidningen Balans. Skälet till detta är att vi därmed får
5

möjlighet att lyssna till vilka olika röster som finns bland revisorerna och hur argument ges
olika tyngd vid olika tidpunkter. Balans ger alltså både vidd och djup i diskussionerna vilket
ger en god kunskap om hur professionens utveckling har beskrivits. Däremot får man inte
luras att tro att vi har fångat ”hela händelseutvecklingen” eller ”sanningen om revisorer”
genom att följa diskussionerna i Balans. Det vi får är en officiell berättelse sanktionerad av
Balans redaktionsgrupp med de händelser som professionen ansett tillräckligt väsentliga att ta
upp eller driva och – åtminstone i viss utsträckning – från ett exklusivt professionellt
perspektiv. Den diskussion som förts om revisorer i övriga samhället speglas ofta, men kanske
inte alltid, i Balans och de händelser som redaktionen inte tyckt vara väsentliga silas bort. Vi
får dock det vi är ute efter: den bild professionen vill ge av sig själv och som ligger till grund
för den kollektiva självbilden.
Tidskriften Balans startades 1975 och har sedan dess varit den ledande tidskriften
inom området redovisning och revision i Sverige. Den utkommer med 12 nummer per år
varav två är dubbelnummer. I databasen FARkomplett där alla nummer finns tillgängliga
presenteras tidskriften som: ”Balans är en tidskrift för fri och obunden debatt om redovisning,
revision, affärsjuridik och andra frågor inom revisions- och rådgivningsbranschens
intresseområden. Innehåller också reportage, nyheter och kommentarer” (2012-05-05).
Läsekretsen är större än enbart revisorer och omfattar bland annat ekonomer som arbetar med
redovisning och akademiker. Tidskriften består av aktuella diskussioner inom områden som
etik, yrkesutveckling, ny reglering etc. och speglar i hög utsträckning hur Fars ledning ser på
olika frågor. Organiseringen av tidskriften har varierat över tiden. I grunden har dock ansvaret
för dess innehåll alltid legat på professionen i form av t ex en vald redaktionskommitté, eller
ansvarig utgivare, medan det löpande redaktionella arbetet skötts av journalister. Till skillnad
från t ex fackliga tidskrifter finns inga ledare i Balans, utan professionens ställningstagande
förs fram i artiklar, intervjuer och referat från olika möten. Tidningen innehåller också de
remisser som Far har skrivit. Förutom professionen finns forskare, statliga utredare, jurister
mm bland tidskriftens skribenter. När tidningen firade 20-års jubileum 1995 angavs följande
programförklaring (Balans 1995, nr 6-7)
”Balans skall
1. Utgöra forum för fri och obunden debatt i revisions- och redovisningsfrågor och andra
frågor med anknytning till revisorns verksamhet (intresseområdet).
2. Förmedla officiellt FAR-material och andra nyheter som är av vikt för dem som är
verksamma inom intresseområdet.
3. Ge möjlighet till spridning av artiklar av bestående värde inom intresseområdet.
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4. Tillvarata FARs långsiktiga intressen genom att ge en allsidig, saklig och opartisk
belysning av intresseområdet med hög journalistisk kvalitet och inom ramen för god
publicistisk sed.
Publicerat material återger respektive författares åsikter, vilka inte behöver motsvara FARs.”
Tidskriften Balans ger ett rikt material att gräva ur, men kräver samtidigt en
medvetenhet om vem som agerar och i vems intresse.

1.2.1 Urval och kategorisering av material
Som nämnts ovan ingår denna studie i ett större projekt som omfattar revisorer, socionomer
och lärare. För att möjliggöra jämförelser mellan dessa professioner skapade vi inledningsvis
en klassificeringsmodell för det material vi samlat in (se Agevall et al 2009). Modellen
innehöll ett antal teman, genererade från framför allt professionslitteratur (t ex Abbott 1988;
Brante 1988; Freidson 2001; Fournier 1999; 2000; Parson 1939). De ursprungliga
klassificeringstemana delade vi in i ”karaktäristiska” och ”dynamiska aspekter”.
Karaktäristiska var: Formell status, kunskap och normbas, arbetsinriktning, och målgrupper.
Till dynamiska aspekter räknades gränsdragningar och initiering av nya frågor. Mellan de mer
statiska och dynamiska aspekterna fanns dessutom temat ”organisering”. Dessa teman har
ändrats något över studiens fortskridande, t ex har initiering ändrats till ”agendasättning”, och
temat ”exogen påverkan” lagts till. Det visade sig också att alla dimensioner inte var lika
relevanta för de tre professionerna. Till exempel visade sig temat ”klienter” vara relativt
oproblematiskt för revisorerna och vem som är klient har inte diskuterats särskilt mycket här.
Generellt har dock teman använts för att klassificera materialet och de återfinns som olika
kapitel i denna rapport.
För att samla in material om revisorerna har sökfunktionen i databasen FAR
komplett använts där Balans finns i fulltext. Sökningarna har begränsats till tidskriften Balans
och till artiklar som behandlar revision 8. Praktiskt har vi samlat material genom att använda
sökord och registrera de artiklar som olika sökord leder oss till, kopierat artikeln till ett worddokument, skrivit ut den samt sorterat artiklarna i tidsordning. Artiklar från 1987 till 2011 är
registrerade. De sökord vi använde i vår första sökning framgår av tabell 1 nedan. Allt som
allt registrerade vi i en första omgång 780 artiklar av olika slag. Det gäller allt från reportage
om enskilda revisorer, till debattinlägg, referat från stämmor, remisser från FAR till olika
statliga utredningar, beskrivningar av nya standarder för revision, till nyheter och notiser,
8

Det innebär att artiklar om redovisning dvs. det som revisorn kontrollerar uteslutits liksom andra diskussioner
som inte berört profession eller revision per sé.
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inlägg från akademiker och uppsatsskrivande studenter och redaktionell text. Med något
enstaka undantag finns artiklar från alla nummer av Balans som getts ut under tidsperioden
representerade.
Kolumnen ”irrelevant” i tabell 1 anger att artikeln av någon anledning inte handlade
om revisionsprofessionen. Några av sökorden kan behöva en närmare beskrivning. ”God sed”
finns med därför att det är så man betecknar sina etiska och yrkesmässiga riktlinjer (god
revisionssed och god revisorssed). Att det är så många ”irrelevanta” i denna sökning beror på
att vi i Sverige också använder begreppet god redovisningssed, vilket är kopplat till
redovisning, inte revision. ISA är förkortningen för International Standards of Auditing och
RS är den svenska förkortningen av Revisionsstandards i Sverige. ISA och RS är standarder
för revisionsarbetet. Kvalificerade revisorer är den legala beteckningen för auktoriserade och
godkända revisorer. Genom att söka på dessa ord fick vi med ett antal artiklar som handlar om
godkända revisorer. Som framgår i tabeller skrevs många av dessa artiklar före 1987 vilket
beror på att många legala förändringar i revisorernas uppgifter skedde under 1970-talet och
1980-talet vilket ledde till mycken debatt i Balans.
Sökningen avslutades när vi sökte på nya sökord upptäckte att de flesta artiklar som
dök upp redan fanns i vårt urval. Det innebär att ett antal sökord som kan ses som väsentliga
för revisionsbranschens utveckling inte använts eller registrerats, t ex ”utbildning,”
”kompetens” och ”oberoende”. Begreppen täcks dock väl i urvalet och kommer att redogöras
för längre fram i de empiriska beskrivningarna. När man gör en materialinsamling av denna
karaktär finns alltid en oro att man missat något väsentligt. När vi gått igenom resultatet av
den första sökningen gjorde vi därför en kompletterande sökning med sökorden ”Fars
ordförande”. Härmed hoppades vi täcka de situationer då man uttalade sig ”offentligt” i
professionens namn. Sökningen gav 438 träffar varav 115 var artiklar vi redan
uppmärksammat. Flertalet av övriga träffar var från tidningens ingresser mm. Vi drog därför
slutsatsen att vi fått ett representativt material av de diskussioner som funnits. När
sökningarna var över hade vi närmare 1000 artiklar att gå igenom.
Tabell 1:2 Sökord och träffar
Ord
Träffar
Profession
75
Professionen
77
Revisorsrollen
164
Revisorsroll
17
God sed
238
Etik
151

Irrelevanta
13
5
1
115
33

Före 1987
2
2
38
4
29
13
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ISA
RS
Auktorisation
Kvalificerade
revisorer

261
199
347
341

41
24
44
31

3
77
101

Vid en första genomgång sorterade vi bort de artiklar som uppenbart låg utanför vårt
syfte. Det var framför allt beskrivningar av vad tidskriften innehöll (”i detta nummer av
Balans”) och artiklar skrivna av personer utanför professionen och som inte varit i debatt med
professionen t ex beskrivningar av studentuppsatser eller forskningsresultat. Till det som
sorterades bort fanns också remisser i andra frågor än revision.
De kvarvarande artiklarna lästes och bearbetades med hjälp av kvalitativ
innehållsanalys. Studiens material kan beskrivas som en verbal textform som analyserats.
Materialet klassificerades utifrån de teman som beskrivits ovan. På grund av materialets
omfång har det kondenserats i omgångar. Det som presenteras i denna rapport är således en
bråkdel av det ursprungliga materialet. Vid kondensering av materialet har vi strävat efter att
behålla frågeställningar och teman som behandlats i artiklarna och att representera de olika
åsiktsinriktningar som finns, medan vi har tagit bort upprepningar av diskussioner eller
åsikter. Vi har försökt frilägga de essentiella frågorna vad gäller professionen, vilket innebär
att alla empiriska frågeställningar som diskuterats inte finns med. Troligen kommer en och
annan att sakna t.ex. diskussionen om revisorsrotation, som i vår rapport spelar en
underordnad roll. Denna fråga har ofta diskuterats tillsammans med andra frågor (främst
oberoende) och de åsikter som förs fram i denna diskussion finns representerad i
beskrivningar av dessa andra frågor. Ett eget avsnitt för t ex revisorsrotation har vi därför inte
ansett som nödvändigt.

1.3 Rapportens struktur
Boken kan delas upp i tre delar. I kapitel två och tre ges en generell bakgrund till rapporten.
Kapitel två innehåller dels en historisk beskrivning av revisorsyrket, dels en beskrivning av
viktiga utvecklingstrender inom samhället och för yrket under den period som vår studie
behandlar. Syftet är att underlätta för läsaren att förstå de olika diskussionerna som empirin i
kommande kapitel beskriver och att kunna sätta in dem i sitt sammanhang.
Kapitel tre ger en teoretisk referensram fokuserad på utveckling av professioner och
hur kollektiva identiteter växer fram. Detta bildar underlag för vår studie och de analyser som
görs längre fram i rapporten
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Kapitel fyra till tio innehåller en beskrivning av empirin. Empirin kan delas upp i två
delar. Kapitel fyra till sju fokuserar på hur utvecklingen av revisorn och revision speglas,
medan kapitel åtta och tio beskriver Fars utveckling och vilka strategier som används av Far
för att svara mot andra aktörer i samhället eller för att föra fram sina intressen. Varje kapitel
identifierar ett antal frågeställningar som varit väsentliga för det tema som beskrivs. Kapitlen
avlutas med en analys av den diskussion som presenterats och ska alltså kunna läsas separat
om man är särskilt intresserad av ett speciellt tema. Slutligen innehåller boken en analys av
hur bilden av revisorn förändrats generellt över tiden i kapitel 11.
När ni läser kommer ni att överösas med olika röster från personer som varit aktiva i
debatterna. Revisionsområdet innehåller också ett mycket stort antal förkortningar. Vi har
därför lagt till två bilagor till rapporten; dels en med namnen på de viktigaste aktörerna och
deras roller och dels en med ett antal av de förkortningar som förekommer i texten.
Trevlig läsning!
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Kapitel 2 Inramningen av den svenska
revisionsprofessionen
Detta kapitel har två syften. Det första är att ge läsaren en kort beskrivning av revisorsrollens
utveckling i Sverige. Det andra är underlätta läsningen av de empiriska kapitlen genom att
något mer utförligt presentera några av de förändringar professionen mött under den
tidsperiod vi studerat.

2.1 En kort historik
Revisorer har funnits länge. Internationellt har Watts och Zimmerman (1983) härlett
revisionsfunktionen till det medeltida skråväsendet och finner det bland annat i det engelska
samhället Ipswicks handelskrå på 1200-talet. I Sverige finns de första beläggen för
regelbunden revision från tiden kring 1650 (Sillén, 1951). Professionen revisor är dock nära
kopplad till aktiebolagsformens framväxt och en professionell revision började växa fram i
mitten av 1800-talet först i Skottland, för att sedan sprida sig vidare till England och USA
(Wallerstedt, 2009 s 10; Öhman & Wallerstedt 2012).
I slutet av 1700-talet blev revision av räkenskaper och förvaltning allt vanligare.
Något revisorsyrke fanns dock ännu inte, utan det var vanligen brukbokföraren, förvaltaren
eller inspektorn som skötte revisionen. Heltidssysselsättning blev revision först i slutet av
1800-talet i Sverige (Wallerstedt 2009). Även här kopplas utvecklingen av revision till
utvecklingen av aktiebolaget. Aktiebolagsstiftningen 1848 och 1895 fastställde ett ramverk
för en vidare användning av aktiebolag. Det förde med sig ett ägande med frihet från ansvar
för bolagets åtaganden, samt ett minoritetsägande utan direkt insyn eller kontroll.
Ägarspridningen ökade och de band som funnits mellan familjer och företag, mellan ägande
och företagande lösgjordes. Ett antal oegentligheter skedde i de företag som hade
aktiebolagsform under 1880- och 1890-talen i spåren av dessa förändringar. I 1895 års
aktiebolagslag infördes så de första lagstadgade kraven på revision. 9 1895 bildades en första
organisationen för revisorer, Svenska Revisionssamfundet (SRF). Organisationen arbetade
aktivt för att höja revisorns och revisionens status bland annat genom lagstiftning. Fortfarande
var revisorn ofta lekman och ofta en väl ansedd person med nära relationer med antingen
ledning eller ägare av företag (Sjöström 1994).

9

Beskrivningen av yrkets utveckling bygger till stor del på Agevall och Jonnergård (2012) och Jansson et al
(2013).
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Den första auktorisationen av revisorer skapades i privat regi av Stockholms
handelskammare 1912 då sex män fick titeln ”auktoriserad revisor”. Det innebar att revisorns
roll preciserades till att granska företags ekonomi oberoende från privat och statlig tjänst eller
från intressen i det företag som granskades. Dessutom fick revisorn avge en försäkran om att
iaktta tystnadsplikt. Auktorisation av revisorer spred sig till övriga Handelskamrar i landet.
1923 bildades en andra professionell förening, nu exklusivt för auktoriserade revisorer,
Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR).

Skälet till att de auktoriserade revisorerna

bildade en egen förening var bland annat att SRF arbetade för en statlig licensiering, medan
de auktoriserade revisorerna var auktoriserade av och föredrog en auktorisation gjord av
privata sektorn.
Stegvis utökades revisorernas arbetsområde och för att klara av arbetsuppgifterna
började Handelskamrarna på 1930-talet att också legitimera så kallade godkända
granskningsmän. Dessa granskningsmän är föregångare till det vi som senare kom att kallas
godkända revisorer. Genom 1944 års aktiebolag fick de auktoriserade revisorerna för första
gången en skyddad marknad. Lagen innebar nämligen att minst en auktoriserad revisor
krävdes i noterade bolag och i bolag med ett aktiekapital enligt bolagsordning på minst två
miljoner kronor. Även den auktoriserade revisorns arbetsuppgifter och kompetens reglerades
av lagen. Förutom redovisningsrevision skulle de svenska revisorerna göra en så kallad
förvaltningsrevision, dvs. granska inte bara siffror utan också styrelsens förvaltning av
bolaget. Denna uppgift för revisorerna finns fortfarande kvar och Sverige är ett av få länder
som kräver förvaltningsrevision. I förarbetena till lagen fastslogs också att revisorn hade ett
ansvar gentemot tredje man och det allmänna, utöver ansvaret inför företaget och dess ägare
och borgenärer. Dessa krav utökades under 1960 och 1970-talen till att revisorn ska företräda
allmänhetens, de anställdas och statens intressen (Larsson 2005).
Godkända granskningsmän bytte 1973 namn till godkända revisorer och i 1975 års
aktiebolagslag, som efterträdde 1944 års aktiebolagslag, krävdes att alla företag med mer än
en miljon i aktiekapital skulle revideras av en kvalificerad revisor, dvs. en godkänd eller
auktoriserad revisor. Det infördes också bestämmelser om i vilka företag revisionen skulle
utföras av en auktoriserad revisor. 1982 utvidgades revisionsplikten till alla företag med
begränsat ägaransvar (dvs. aktiebolag och ekonomiska föreningar). Under perioden övergick
auktorisation och kontroll av revisorn från de privata Handelskamrarna till staten; först i
Kommerskollegiets regi (1975) och senare i Revisorsnämndens regi (1995) i samband med
Sveriges EU-inträde. För att harmonisera med EU byttes 2001 kravet på att en revisor måste
vara auktoriserad för att revidera större företag mot att revisorn måste vara kvalificerad, en
12

beteckning som täcker såväl auktoriserade som godkända revisorer vilket innebär att även
godkända revisorer vara påskrivande revisor i t ex börsbolag 10. Från och med november 2010
slopades dock revisionsplikten för mindre aktiebolag, vilket gjort den svenska
revisionsplikten mer lik den som finns i andra EU-länder.
Inte bara vem som ska revideras utan också vad som ska revideras har lagstiftats.
1944 års aktiebolagslag innehöll en relativt detaljerad lista på vad revisorn skulle göra. Den
försvann i 1975 års aktiebolagslag där man istället hänvisade till ”god revisionssed” – i
praktiken de rekommendationer för hur revision bör gå till som FAR börjat ge ut år 1970.
Under 1970-talet och 1980-talet vidgades arbetsuppgifterna till att omfatta granskning av
företagens inbetalningar av skatter och avgifter, anmälan vid misstanke om ekonomisk
brottslighet, verifiering av uppgift om krigsmaterialexport och granskning av
kontrollbalansräkning. Härmed fick vi såväl en omfattande revisionsplikt som omfattande
arbetsuppgifter för revisorerna.
I och med att Sverige har gått med i EU har också de svenska reglerna anpassats till
EU-regleringen. Aktiebolagslagen har skrivits om i omgångar och stommen till den
nuvarande beslutades 2005. Vi har också fått en särskild revisorslag (2001) 11. Nyligen har det
”moderniserade 12” åttonde direktivet från EU, det så kallade revisorsdirektivet,
implementerats. Reglerna om vem som ska revideras har inte påverkats nämnbart, inte heller
frågan om vad revisorn ska göra. Det som påverkats är frågan om hur detta ska göras. Ovan
skrev vi att revisorn enligt 1975 års aktiebolagslag. ska följa god revisionssed konkretiserat
som FARs revisionsrekommendationer. Sedan dess har en omfattande internationell
utveckling på området skett. Under 1970-talet bildade den internationella organisationen
International federation of Accountants (IFAC) 13, bland annat för att skapa internationella
standarder inom revisionsområdet, de så kallade ”International Standards on Auditing”
(ISA). EU har beslutat att ISA ska bli standard för hela unionen. Standarderna, som är relativt
omfattande, har till syfte att tillförsäkra en god och jämn revision oavsett var i världen ett
företag revideras. Sedan ett antal år tillbaka har FAR och FAR SRS översatt ISA till svenska
(kallad Revisionsstandard i Sverige, RS) och sedan 2004 är det obligatoriskt för alla svenska
revisorer att använda dessa vid sin revision. I och med att standarderna blir obligatoriska inom
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För tillfället (2013) diskuteras att ta bort de två typerna av revisorer. Istället ska en licensiering som
kompetensmässigt motsvarar den goda revisorn finnas, men kallas för auktoriserad revisor.
11
Innan dess hade en ny revisionslag (SFS 1999:1079) införts
12
Direktivet är en omskrivning av det ”gamla” åttonde direktivet som kom 1982.
13
IFAC är en organisation för det globala samarbetet. IFAC omfattar ”accountants”, dvs. yrkespersoner med
kvalificerad utbildning och inriktning på redovisnings- och revisionsområdet, hit hör också ekonomi- och
redovisningschefer i näringslivet, redovisare inom offentlig sektor, forskare och många andra. Ca hälften av
miljonen medlemmar anses vara revisorer i den mening vi använder termen.
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EU är standarderna i princip direktöversättningar av dem som bestämts av IFAC och
accepterats av EU. I Sverige, där revisorerna ju har fler uppgifter än i de flesta andra länder,
kompletteras ISA, med revisionsstandarder speciella för Sverige.
Regleringen av revision är således omfattande och internationell snarare än nationell.
Detsamma gäller branschen och dess struktur som helhet. Enligt Revisorsnämndens hemsida
fanns 4050 kvalificerade revisorer i Sverige 2010 (se figur 1). Den senaste sammanställningen
av var revisorerna arbetar gjordes 1999 av Eva Wallerstedt (2002). Då dominerade tre företag
marknaden; Öhrling PriceWaterhouseCooper, KPMG och Ernst & Young som anställt 59%
av alla revisorer. Dessa tre är alla globala storföretag. 13 medelstora revisionsföretag fanns,
dvs. företag som hade mellan 10 – 199 revisorer, och de hade 18% av Sveriges revisorer.
Resten, dvs. 23% av revisorerna var då anställda av något av Sveriges 358 mindre
revisionsföretag. Siffrorna är alltså tio år gamla och det är troligt att de förändrats sedan dess.
Bland annat har det globala revisionsföretaget Andersen (som ingår bland de medelstora i
uppräkningen ovan) upplösts och dess revisorer har i Sverige gått in i Deloitte (som också
ingick i gruppen av medelstora företag 1999). Däremot är det inte troligt att de stora globala
företagens dominans har minskat, tvärtom. Idag revideras bara ett fåtal av börsföretagen av
annat revisionsföretag än de globala jättarna. Omdefinieringen från nationell bransch med
nationella företag, till delad bransch dominerad av internationella företag började redan på
1950-talet genom att svenska revisionsföretag skaffade sig utländska partnerföretag. Under
1980-talet sköt fusionerna inom branschen rejäl fart såväl nationellt som internationellt. Som
vi kommer att se i beskrivningarna nedan har byråerna satsat alltmer på nya
verksamhetsgrenar och konsultverksamheten har ökat. Idag har alla större revisionsföretag ett
utbud av diverse olika tjänster inom ekonomi och organisation, varav revision bara är en.
Branschen är således internationell såväl vad gäller reglering som struktur och den svenska
revisorn är en kugge i den globaliserade ekonomin.
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Figur 2:1 Utvecklingen av revisorskåren 1992-2010, hämtad från
http://www.revisorsnamnden.se/rn/showdocument/documents/statistik/revisorskaren_1992_2
010.jpg 2012-06-11

2.2 Europeisering
Även om globaliseringen och internationaliseringen sker löpande under hela
undersökningsperioden kan EG-anpassningen och Sveriges medlemskap i EU, ses som en för
revisorsprofessionen särskilt viktig händelse. Vägen till EU-medlemskap inleddes den 1 juli
1991 då den svenska regeringen lämnade in en ansökan om medlemskap i dåvarande EG 14
och år 1995 blev Sverige medlem i EU.
EU är en reglerande organisation och EU:s harmonisering genom
rekommendationer, direktiv etc. är väsentliga redskap för förverkligande av den inre
marknaden och den fria rörligheten av varor, tjänster, kapital och personer/arbete, de s.k. ’fyra
rättigheterna’. Det innebär att valuta, företag och arbetskraft rör sig fritt mellan
medlemsländerna och utvecklingen har lett till ett ökat internationellt samarbete kring
ekonomiska frågor. För revisorsprofessionen har anslutningen till EU inneburit att
professionens möjligheter till självreglering förflyttas till internationell nivå där också
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EG – Europeiska gemenskaperna var från 1967 till 1993 namnet på den nuvarande Europeiska unionen (EU).
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Fééderation des Experts Comptables Europées, FEE (den europeiska revisorsorganisationen
som Far är medlem av) och IFAC, är viktiga aktörer.
Läsaren kommer att möta EG/EU-anpassningen i samtliga empiriska kapitel genom
de grönböcker, rekommendationer, direktiv och förordningar som diskuteras i Balans.
Översiktligt kan sägas att EU anpassningen sker och EUs regelverk för revisorer är uppe till
diskussion när regelverket i Sverige förändras och då särskilt vid följande tidpunkter:
•

1995 i samband med att svensk lagstiftning harmoniseras med EUs. Då får vi t ex en
ny tillsynsmyndighet, Revisorsnämnden (RN) och regler kring revisorsexamen.

•

1996 när grönboken för revision ”Roll, ställning och ansvar för revisorer som utför
lagstadgad revision inom europeiska unionen” kom från EU. Grönboken innehöll en
diskussion om bland annat om revisorers ansvar och oberoende, samt förslag till åtgärder.
Den ledde till en omfattande diskussion bland revisorer och lagstiftare

•

1999 när Revisionslagen infördes. Lagen innehöll bland annat en uppdatering av
Aktiebolagslagens regler för vilka företag som ska revideras och vem som får bli
revisor med grund i EU-debatten. Lagen har sedan löpande uppdaterats.

•

2001 när Revisorslagen infördes. Lagen innehåller bland annat regler om
Revisorsnämndens funktioner, licensiering, revisionsföretag, oberoende, disciplinära
åtgärder mm. Lagen har sedan löpande uppdaterats.

•

2000 när EU utfärdade en rekommendation om kvalitetssäkring av revisorer
(Europeiska gemenskapernas officiella tidning 2001) och 2002 när en
rekommendation om oberoende utfärdades (Europeiska gemenskapernas officiella
tidning 2002). Rekommendationer från EU kan antingen bli lag eller regleras på annat
sätt inom medlemsländerna och medan rekommendationen om oberoende i stort
integrerades i Revisorslagen, regleras rekommendationen om kvalitetssäkring på annat
sätt (se nedan).

•

2002 när aktiebolagslagen ändrades genom att kravet på auktoriserad revisor i vissa
företag byts ut mot kvalificerade, dvs. börsföretag kan hädanefter revideras av såväl
godkända som auktoriserade revisorer

•

2005 när EU-reglerna förs samman i en ny aktiebolagslag.

•

2010 när revisionsplikt för små aktiebolag tas bort. Detta är delvis en anpassning till
EU, delvis ett sätt att minska den administrativa bördan för småföretag (se kapitel 7)

•

2010 då en ny grönbok om revision ”Revisionspolitik: Lärdomar från krisen” läggs fram
inom EU. Grönboken innehåller bland annat förslag för att säkerställa revisors oberoende
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och för att gynna konkurrensen mellan revisionsföretag. Det väcker en stor debatt, men
hinner inte nå lagstiftningen innan den period vi undersöker tar slut.

Nedan beskriver vi några av dessa förändringar ytterligare.

2.2.1 Formell kunskap och beprövad erfarenhet
Kvalifikationskraven för att bli auktoriserad revisor har varierat något över tiden.
Genomgående har varit kraven på en akademisk examen med viss inriktning, en period av
praktik efter examen under handledning av auktoriserad revisor och med arbetsuppgifter
inriktat mot revision (5 år), samt en bedömning av den sökandes lämplighet som person.
Däremot fanns fram till mitten av 1990-talet i Sverige inget formellt kunskapsprov som
avslutade praktiktiden innan man fick auktorisation. Detta var vanligt i de Anglosaxiska
länderna och ett krav för behörighet inom EU. FAR startar i slutet av 1980-talet en diskussion
om att införa en revisorsexamen även i Sverige och Institutet för Revisorsutbildning, IREV
satsade på utbildning som skulle leda fram till att revisorsadepter fick den kompetens som
krävs för att klara av en sådan. FAR börjar också genomföra examinationer av revisorer.
Examinationerna övertas senare av Revisorsnämnden när denna bildas, 1995.
Examinationssystemet innebär att man måste avlägga revisorsexamen för att bli godkänd
revisor innan man kan genomgå högre revisorsexamen för att bli auktoriserad. Förutom kravet
på revisorsexamen uppfyllde de tidigare svenska reglerna vad gäller revisors kompetens väl
EU:s regler när Sverige anslöt sig till unionen.
Att en revisor behöver såväl erfarenhet som formella kunskaper har alltså
uppmärksammats såväl av profession som i lagstiftning. En annan aspekt som såväl
profession och lagstiftare också har uppmärksammat är de etiska aspekterna av
revisionsarbete och då speciellt revisorns oberoende gentemot det företag som denna
reviderar.

2.2.2 Oberoende - etikregler
Oberoende innebär att revisorn ska vara självständig i sitt uppdrag och inte låta sig påverkas
av nuvarande eller potentiella klientrelationer. Oberoendet är en väsentlig del i
revisorsprofessionens etik och ses som en förutsättning för förtroendet för revisorerna och
deras arbete. Som beskrivits i kapitel ett är det specifika i revisorns situation att den part som
granskas också har attesträtt när det gäller att betala granskningen. Revisors oberoende har
därför länge reglerats i såväl lag som i förordningar och frågan har varit återkommande i
diskussionerna inom professionen och mellan profession och stat över tiden.
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Principen att revisorn ska stå fri från det företag som denna reviderar har varit en
grundpelare över historien och bland annat materialiserat sig i förbud mot annan
näringsverksamhet än revision och i jävsreglering 15. Med tiden hade principen ”mjukats upp”
så till vida att det blivit vanligare att revisionsföretag erbjuder annan rådgivning utöver ren
revision. Större redovisningsföretag har utvecklats till multidisciplinära praktiker, vilket
innebär ett stort utbud av olika tjänster, vid sidan om revisionsuppdragen. Under den tidigare
delen av den period vi undersökt (1989-2000) ökade dessutom offertförfarandet vid
upphandling av revision. Dessa trender ses som ett hot mot revisorns oberoende. Frågan blev
därför var gränsen skulle dras för hur mycket och vilken rådgivning som rimligt kunde
genomföras av revisionsföretag utan att hota oberoendet i förhållande till klienten. Denna
fråga har diskuterats både inom EU och i Sverige. År 2000 kom den statliga utredningen
Oberoende, ägande och tillsyn (SOU 1999:43). Här används begreppet opartiskhet för att
beskriva oberoende. Utredningen föreslår också en analysmodell för oberoende som bygger
på ett förslag från FEE. Modellen innebär att revisorn gör en analys för varje uppdrag där
hoten mot revisorns oberoende gås igenom och hanteras. Genom att revisorn gör en
principiell analys för varje uppdrag som helhet hoppas man undvika inställningen att ”det som
inte är förbjudet är tillåtet”. En inställning som man fruktade är att en modell som preciserade
regler för vad en revisor fick ha och inte ha för relationer till företaget som reviderades skulle
kunna medföra. Utredningen leder till en ny revisorslag (SFS 2001:883) som trädde i kraft 1
januari 2002. Detta innebär att modellen för revisors prövning lagfästs. I § 21 föreskrivs att
revisorn ska pröva ”om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller
hennes opartiskhet eller självständighet”. Efter Revisorslagens implementering 2002 flyttades
fokus till effekterna av branschutvecklingen för revisionsföretagen och för FAR.
Harmoniseringen av oberoendereglerna ansågs inom EU som väsentligt för att undanröja
hinder för gränsöverskridande revisionstjänster och för en effektiv inre marknad.

2.2.3 Reglering av kvalitet
Nära kopplad till frågorna om oberoende och etik är frågan om kvalitetskontroll av revision.
Här har FAR varit aktiva sedan 1970-talet (se Erlingsdottír och Jonnergård 2006). Frågan var
dock inte okontroversiell (se vidare kapitel 9). FAR: beslutade dock att genomföra en
obligatorisk kvalitetskontroll av sina medlemmar år 1997. Kvalitetskontrollsystem var ett så

15

För revisorerna på 1910-1920 talet var detta ett reellt problem eftersom det då var svårt att försörja sig på att
”enbart vara revisor”, se Wallerstedt, 2009.
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kallat kollegialt eller ”peer review” system. Under perioden 1998-2002 genomfördes en första
omgång kvalitetskontroller på samtliga FARs medlemmar.
Inom EU pågick samtidigt ett harmoniseringsarbete vad gällde kvalitetskontroll för
revisorer. År 2000 kom en EG-rekommendation om kvalitetskontroll. FAR:s kvalitetskontroll
uppfyllde inte alla de krav som EU-kommissionen ställde. Bland annat krävs i
rekommendationen att det ska finnas en offentlig insyn i kvalitetskontrollen och att kontrollen
ska övervakas av ett granskningsorgan, där majoriteten inte är revisorer. I Sverige
implementeras rekommendationen genom en överenskommelse mellan Revisorsnämnden och
de professionella föreningarna. Denna innebar att kvalitetskontrollerna liksom tidigare utförs
kollegialt av FAR:s respektive SRS kvalitetsnämnder, men att det läggs till ett element av
statlig tillsyn eller kvalitetssäkring av den kontroll som utförts av organisationerna. Det
innebar att kravet på offentlig insyn uppfylls, liksom kravet på att det ska finnas en koppling
mellan kvalitetskontrollen och den disciplinära funktionen som utövas av Revisorsnämnden,
dvs. en form av övervakad självreglering (se Jonnergård, 2012).

2.2.4 Reglering av revisionsprocessen
Hur revision ska utföras har också sysselsatt branschen. Efter den då nya aktiebolagslagen
1975 fick FAR ansvar för att utveckla lämpliga rekommendationer för revisionens
genomförande. Under 1980-talet utvecklade FAR ett antal rekommendationer som i början av
vår undersökningsperiod samlades i rekommendationen: Revisionsprocessen, RP som år 1990
antogs av FAR:s styrelse. Den byggde på principer, snarare än detaljregler och gav ett stort
utrymme för professionell bedömning. Samtidigt skedde en internationell utveckling och
IFAC 16 hade börjat ge ut rekommendationer för revisionsprocessen. FAR beslutade att välja
ISA-vägen, dvs. att översätta IFAC:s internationella revisionsrekommendation ISA till svensk
standard. Skillnaden mellan Revisionsprocessen och ISA är att den första var mer kortfattad
och huvudsakligen anger att revisorn ska vidta vissa åtgärder, medan den senare också
berättar hur det ska göras. Resultatet av översättningsarbetet blev Revisionsstandard i Sverige,
RS. RS är mer föreskrivande och beskrivande än vad Revisionsprocessen var och i RS finns
”skall-punkter” uttryckta i fetstil. Nytt var också att RS 210 kräver att revisorn och klienten
ska definiera villkoren för uppdraget och att överenskommelsen normalt ska dokumenteras i
ett uppdragsbrev 17. Det ska ge en ökad transparens och klargöra parternas rättigheter och
skyldigheter. Sedan 2004 ska alla revisorer knutna till FAR använda RS. Därefter har även
16

Formellt utges dessa av IFACs underkommitté International Auditing and Assurance Board, IAASB.
Traditionellt har inte s.k. uppdragsbrev förekommit i Sverige eftersom de övergripande villkoren för
revisionsuppdrag är definierade i lagen.
17
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EU fattat beslut om att använda ISA och sedan 2008 är det obligatoriskt inom EU att vid
revision av företag använda standarderna.
Generellt verkar ett viktigt syfte vara att utveckla gemensamma normer för den
europeiska revisorsprofessionen, dvs. att skapa en normativ gemenskap, nu på internationell
nivå t ex genom gemensamma etikregler såsom IFAC:s Code of Ethics. Dessa hade funnits
från 1970-talet och gett inspiration till de svenska reglerna. Nu lyfter man inom FAR upp att
man använder internationella regler. Det är ett tydligt mönster att mycket av regleringen
beskrivs som flyttad från nationell till internationell nivå och det gäller inte minst från
nationella till internationella professionsföreningar. För FAR innebär detta såväl anpassning
som medverkan på internationell nivå. För att vinna inflytande på internationell nivå blir det
viktigt att ha en ”kraftfull” röst, vilket kan vinnas genom att utöka de grupper som man
representerar och genom att öka antalet medlemmar som representeras av den professionella
föreningen 18.

2.3 FAR förändrar sin organisering
Den 1 mars 2001 blev Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR – Föreningen för
revisionsbranschen, FAR, med revisorer och annan expertpersonal på redovisnings- och
revisionsföretag som medlemmar. Utökningen av medlemsskaran motiverades bland annat
med att de experter som arbetade inom de större revisionsföretagen behövde en
intresseförening. Att även andra än revisorer ges tillträde pressar i sin tur fram ett behov av att
se över etikreglerna. FAR skriver om dessa utifrån en internationell modell, utvecklad av
IFAC och EU. I det nya etiska regelverket 2003 införs begreppet ”yrkesetik”, vilket nu
ersätter revisorsetik. Dock skrivs att när en ledamot - revisorsledamot eller specialistledamot
– utför utlåtandeuppdrag skall hon/han i likhet med vad som hitintills gällt iaktta god
revisorssed.
Nästa förändring i medlemskåren kom 2006. Efter en lång och komplicerad process
gick FAR samman med Svenska Revisorsförbundet, SRS. Namnet på den nya organisationen
blev FAR SRS för att i mars 2010 bli Far (nu med endast en versal 19), Branschförening för
revisorer och rådgivare. Såväl den utökade representationen som sammanslagningen innebar
ett utökat medlemsantal som gör att professionsföreningen nu kan ”tala med en röst” för
18

Det nordiska samarbetet är i detta sammanhang väsentligt. IFAC betraktar Det Nordiska Revisorsförbundet,
NRF som en enskild medlem vilket medför att de nordiska länderna hamnar i samma kategori som de 20 största
länderna inom IFAC.
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Därefter har bokstavsstorleken ändrats igen och från mars 2012 är man tillbaka till att använda enbart versaler.
Denna rapport täcker dock bara fram till den period då man använder sig av beteckningen Far.
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företag och professionella inom revisions- och redovisningsbranschen. De förändringar av
professionsföreningen som sker under vår undersökningsperiod gör att läsaren i de empiriska
kapitlen möter olika benämningar på den professionella föreningen. 20 På tidslinjen nedan
visas organisationsförändringarna.

Figur 2:2 Förändringar i FARs organisation över tiden
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2.4 En utvidgad yrkesroll - En större marknad
Oberoendediskussionerna och förändringarna i Fars organisation har gjorts mot bakgrund av
utvidgade arbetsuppgifter inom revisionsföretagen. Det gäller uppgifter som är kopplade till
statens myndighetsutövning. Redan i början av 1990-talet omfattade en svensk
företagsrevision betydligt mer än i de flesta andra länder då de ålagts av staten att granska
företagens inbetalning av skatter (1985) och export av krigsmaterial (1987) (se Larsson 2005)
förutom den förvaltningsrevision som infördes i 1944 års aktiebolagslag. 1999 kommer
dessutom en anmälningsplikt för revisor vid misstanke om brott inom företaget. Dessutom
utökas revisorernas marknad genom att allt fler delar av den offentliga verksamheten kommer
att revideras av privata revisionsföretag och genom att revision av kvalificerade revisorer ofta
kompletterar den lekmanna- eller organisationsbaserade revisionen inom offentliga
verksamheter.
Revisorernas uppgifter utvidgas också genom en utveckling av den frivilliga
redovisningen inom företagen. Nya revisionsområden som växer fram är miljöredovisning,
hållbarhetsredovisning och redovisning av företagens sociala ansvar, så kallad Corporate
20

Diskussionerna kring sammanslagningen beskrivs i kapitel 8 Organisering.
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Social Responsibility (CSR). Redovisning från företagen inom dessa områden var från början
frivillig och därmed var också revision av den givna informationen frivillig. Med tiden har det
skapats olika standards för redovisningen inom dessa områden och de har stegvis blivit del av
regleringsdiskussionerna. EU:s miljöstyrnings- och revisionsförordning Eco-Management and
Audit Scheme, EMAS ställer idag krav på externt kontrollerade miljöredovisningar.
Kring de nya och de traditionella revisionsuppgifterna knyts diverse rådgivning och
konsultativ

verksamhet.

Revisorsprofessionen

är aktiv

för att

vidga

yrkesrollen.

Konsultuppdragen växer i antal och revision blir en vara bland andra. Reglerna för sådana
uppgifter liksom för arvodesreglerna liberaliseras. Affärsverksamhetsförbudet, dvs. förbudet
att ha annan näringsverksamhet än revision, avskaffas 21 och tjänsteutbudet breddas.
På olika sätt har alltså marknaden för revisorns tjänster ökat över tiden. På ett område
har dock ny reglering inneburit en oro för en minskad marknad och det gällde när
revisionsplikten för små företag förändrades. Revisorer i Sverige har haft en tydlig och klar
marknad genom den lagstadgade revisionen och många oroar sig över vad de skulle göra när
revisionsplikten för småföretag slopades. Över tid ersattes dock farhågorna av en positiv syn
på att revisionen blir efterfrågestyrd.

2.6 Sammanfattning
Mycket av det som hänt under tidsperioden har således varit kopplad till reglering, antingen
legal eller självreglering. Det är också tydligt att mellanformer, t ex övervakad självreglering
har vuxit fram. Regleringen har varit reaktioner på och skapat reaktioner i
branschutvecklingen för revision- och redovisningsexperter. En utveckling som i högsta grad
varit internationell, inte nationell. I takt med detta har också FAR (FAR SRS, Far) utvecklat
sin organisation.

Händelserna som beskrivits i detta kapitel bildar en inramning till de diskussioner som vi
kommer att beskriva i rapportens empiriska kapitel och från vilka vi analyserar hur bilden av
revisorn har förändrats över tiden. Som beskrivs i nästa kapitel är de flesta områden vi berört
här viktiga aspekter på revisorn som profession, t ex kompetens, etik och utvecklingen av den
professionella föreningen. Vi hoppas också att vi har visat på hur revisorn tar plats i
regleringar såväl nationellt som internationellt.

21

Reklamförbudet avskaffades redan år 1986.
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Kapitel 3 Profession och professionella föreningar
Revisorer har traditionellt beskrivits som en profession. Professioner är, liksom andra
samhälleliga institutioner, ett historiskt fenomen som förändras över tid (Brante 1988:136).
Utveckling och konstruktioner av professioner förändras av historiska och samtida processer
vilket påverkar deras samhällsposition. Enligt Parsons (1939) uppkom professioner då det
industriella samhället blev alltmer komplext och de problem som samhället stod inför därmed
krävde allt större kompetens att lösa. Detta gav utrymme för yrkesgrupper med kunskaper
som inte var lätt för alla medborgare att förstå eller inneha. Basen för sådant yrkesutövande
måste därför bygga på att medborgarna hade förtroende för yrkesmannens bedömningar och
praktik. Det innebar också att medborgaren i allmänhet inte kunde bedöma eller kontrollera
kvaliteten på det arbete som de kvalificerade yrkesmännen gjorde. En sådan bedömning
kunde bara göras inom yrkeskåren. För att detta skulle vara samhälligt legitimt krävdes att
yrkesmannens motiv i någon mån var vidare än bara att ”berika sig själv”, yrkesmannen
skulle jobba för det allmännas bästa. Professionen som samhällig kategori var född. Eliot
Freidson (2001:127) menar att professioner utvecklats i kontrast till byråkrati och marknad
och definierar en idealtyp för professionalism som:
•

ett specialiserat arbete officiellt erkänt och som anses ha sin grund i teoretisk och
diskretionär kunskap och erfarenhet och därmed ges en speciell status på
arbetsmarknaden,

•

det innebär en exklusiv jurisdiktion, en exklusiv beslutsrätt inom ett specifikt område
skapat och kontrollerat genom förhandlingar mellan olika yrkesgrupper,

•

den professionellas position är skyddad genom de kvalitetskriterier som skapas inom
yrkesgruppen,

•

professionen bygger på ett formellt akademiskt utbildningsprogram och

•

den professionelle karaktäriseras av en ideologi som försäkrar viljan att göra ett gott
arbete snarare än önskan om ekonomisk vinning.

Fördelen med idealtypen ”Professionalism” är att den kan användas till analys av olika
arbeten, dvs. även på sådana som inte är organiserade som professioner (Ibid. s. 180) och vi
ser professionalism som en variabel, dvs. en yrkesgrupp kan ha mer eller mindre av
”professionalism”. Det torde vara ett mer fruktbart sätt än att klassificera yrkesgrupper som
professioner och semiprofessioner.
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Utgår man från Friedsons (2001) idealtyp så kan således en utveckling av olika drag i
professionalismen analyseras. Jämför vi den med den kategorisering som vi beskrev i tabell
1:1 (Hellberg 1999) så är den mer generell och kontextlös. Detta är egenskaper hos idealtyper
som framförallt används för att ”mäta” empiriska framträdelseformers likhet med ”idealet”. I
Friedsons idealtyp är ”kunskap” central och ett kompletterande sätt att diskutera hur
professionalism utvecklas är att fokusera i vilken form dess kunskap förmedlas. Abbott (1991)
har definierat tre former för hur den kunskap som krävs för komplex problemlösning
förmedlas: via individer (t ex läkare); via system (t ex revisorers expertsystem) eller via
produkt (t ex ingenjörskunskap i en ipod). I alla tre fallen krävs kvalificerad kunskap men
koppling mellan kunskap och individ skiljer sig, liksom det sätt och i vilken grad en individ
kopplar kunskapsförmedlingen till att hon tillhör en profession. Det innebär att identifieringen
med

en

profession

sannolikt

påverkas

av

det

sätt

kunskapen

förmedlas.

När

kunskapsutövandet är kopplat till en direkt personlig relation till klienten är det troligare att
den professionella identiteten är starkare än i de fall där kunskapens förmedling ses som en
produkt bland andra. I det här kapitlet ska vi lägga grunden till de analyser som görs i
kommande kapitel genom att diskutera dels den professionella identiteten hos revisorer, dels
den professionella föreningens roll, i vår empiri Far.

3.1 Professionell identitet
Fokus för denna rapport är dock hur professionella föreningar har valt att förmedla en bild av
professionen under tiden 1989-2011. Det är alltså inte detsamma som den identitet som varje
enskild revisor har, eller den image som kåren har i samhället, utan snarare den representation
som förmedlas i den professionella föreningens texter (här Balans). Det är dock troligt att den
har sin bas i en uppfattning om revisorns identitet och också åtminstone delvis syftar till att
påverka identiteten hos revisorer och imagen av revisorn hos allmänheten. Att förstå den
professionella identiteten blir därför viktigt för att förstå de representationer av denna som
skapas. Processer för att skapa professionella identiteter pågår ständigt på såväl mikro-, mesosom makronivå. Den professionella identitet eller självbild som konstrueras i ett givet skede,
är skapat och formerat av olika krafter och i samspel med olika aktörer. Eftersom vi valt att
studera den kollektiva bilden/identiteten diskuteras den individuella professionella identiteten
endast kortfattat.
Skapandet

av

en

individuell

professionell

identitet

påbörjas

ofta

via

socialiseringsprocesser redan under utbildningstiden för att sedan vidareutvecklas under
yrkesutövandet En viktig aspekt i identitetsskapande processer är speglingen i likheter och
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skillnader, dvs. om vilka vi själva tror att vi är och hur vi tror att andra ser oss. Jenkins (2008)
beskriver i sin identifikationsmodell hur individuella och kollektiva identiteter skapas och
återskapas mellan intern och extern identifikation. Till den professionella identiteten hör
bilden av att vara professionell inom sitt område, uppfattningen om vem man är som
yrkesperson samt förväntningar på yrkesrollen (se ex. Svensson, Johnsson & Laanemets 2008;
Wall 2008). Personliga karaktärsdrag och familjebakgrund spelar också roll i valet av yrket
(Börjeson 2008; Cree 2003). För vissa yrkesgrupper som exempelvis sjuksköterskor, lärare
och socionomer finns ofta en stark personlig koppling till yrkesvalet (Börjesson 2008; Cree
2003).
Även när det gäller revisorers individuella professionsidentitet spelar personlighet
och utbildning 22 (Collin et al 2007) en roll. Det har dock ifrågasatts om revisorsarbetet bygger
på en vetenskaplig kunskapsbas av traditionellt snitt (Mautz & Sharaf, 1961). Snarare bygger
revisionsprofessionen på ett antal praktiker, procedurer, metoder och tekniker. Detta kan
naturligtvis också ses som en kunskapsbas, men då av annan karaktär än den som andra
traditionella professioner har (för en utvidgad diskussion, se Broberg 2013, kap 3).
Praktikerna och procedurerna blir ett viktigt inslag i den kunskap som revisorerna skaffar sig
under sin praktiktid innan legitimering och det bli viktigt att lära sig uppträda som en revisor
med en unik kunskap (Hines 1989; Anderson-Gough et al 1998; 2005). Den ”verkliga”
socialiseringen in i yrket och därmed de identitetsskapande processerna börjar dock när man
anställs på ett redovisning- eller revisionsföretag som revisorsassistent med ambition att efter
lärlingstiden bli godkänd eller auktoriserad revisor. Särskilt de globala företagen inom
området är kända för en omfattande insocialisering som innehåller allt från hur man klär sig,
umgås med klienter till hur arbetet genomförs (se t ex Anderson-Gough et al 1998; 2001;
2005; Covaleski et al 1998; Grey, 1998; Mueller et al 2011). Insocialiseringen sker snarast in i
företaget (man blir KPMG-are, Deloitte-man etc.) och därmed även till de övriga roller och
arbetsuppgifter förutom revision som den nyanställda utför. Det medför också att
insocialiseringen troligen ser annorlunda ut i de mindre revisionsföretagen än i de globala
redovisningsföretagen.
Basen för en professionell identifikation är dock mer komplex för en revisor än bara
det företag hon är anställd vid. Warren och Alzola (2009) lyfter fram att en revisors
professionella identitet kan domineras av identifikation med antingen revisorsrollen, det
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För att bli revisor krävs en ekonomutbildning (dvs. en utbildning som leder till en ekonomexamen), och
dessutom minst tre års praktik och att man genomgår revisorsexamen. Ett omfattande utbildningsprogram
genomförs av såväl revisionsföretag som den professionella föreningen under den tid man går som adept.

25

företag hon är anställd på, eller det företag som hon har som klient. I det första fallet får vi en
renodlad ”revisorsidentitet” där professionella normer och praktik står i centrum, i det andra
fallet är det snarare en ”karriärsidentitet” där de strategier och belöningssystem som revisioneller redovisningsföretaget har är en bas för agerandet. I det sista fallet, när revisorn
identifierar sig med klienten, får vi en situation där gränsen för det professionella suddats ut
och för revision väsentliga normer som oberoende och integritet förlorat sin mening. Enligt
Warren och Alzola (2009) har kommersialiseringen av revisionsbranschen inneburit att de två
senare identifieringarna blivit allt vanligare till förfång för individuella revisorers
professionalism. Denna hypotes motsägs dock åtminstone delvis av empiriska studier.
Suddaby et al (2009) gör en genomgång av forskningen om normer hos redovisningsexperter
och revisorer. Utifrån detta hypotiserar de en motsättning mellan professionella värden och
kommersiella (i deras begreppsanvändning ”managerial logic”). De värden som bildar basen
för de två övergripande grupperna av normer är organisatoriskt engagemang (organizational
committment), professionellt engagemang (professional committment), klientengagemang
(client committment), efterlydnad av oberoendereglerna (rigor and enforcement of
independence requirements) och värdet av legitimeringen för karriären (value of the CA
designation).
Suddaby et al (2009) testar sina hypoteser på kanadensiska redovisningsexperter och
revisorer. Ett resultat av studien är att det inte tycks finnas någon motsättning mellan det
organisatoriska och professionella engagemanget. Däremot var de anställda i redovisningsoch revisionsföretag mindre engagerade i oberoendefrågan än redovisningsexperter anställda
inom industri och offentlig sektor. Suddaby et al drar slutsatsen (2009 s 421)
While accountants in traditional work contexts retain high commitment to their profession, they
tend to see their professional designation more in utilitarian or commercial terms, and are less
committed to traditional notions of the enforcement of independence by professional institutions
than accountants who work in n non-traditional contexts

Vidare fann man ett allt starkare organisatoriskt engagemang och en mer instrumentell
inställning till professionen ju högre position man innehar. Organisationsformen och
organisationens position inom fältet spelar också roll och man avslutar med att konstatera (op
cit s 424-425)
Finally, and perhaps most importantly, the results also confirm that the accounting professionals
employed by the elite members of the profession, the Big Four, operate under different value
assumptions and patterns of commitment than all other accounting professionals. Members of
the Big Four are remarkable by their lower commitment to any of the variables studied. Their
attitudes are particularly contradictory regarding their commitment to the client and to the core
value of independence. The results indeed suggest that while they are the least committed to
their clients, Big Four accountants are the least engaged towards the notion of independence
enforcement.
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Suddaby et als (2009) studie har upprepats på en population av svenska legitimerade
revisorer (Carrington et al 2013). Här finner man inget stöd för Suddaby et al (2009) hypotes
om motsättning mellan professionella och kommersiella logiker. Dessa övergripande begrepp
tycks helt enkelt inte finnas bland svenska revisorer utan övriga värden som undersöks tycks
finnas utan att individerna gör en övergripande gruppering i professionell/kommersiell.
Istället finner man en korrelation mellan professionellt och organisatoriskt engagemang, vilket
man förklarar med att båda är grundade i socialiseringsprocessen (jfr. ovan). Att vara
oberoende och att ha klientengagemang tycks vara två av varandra oberoende värderingar
bland svenska revisorer och därmed snarare kompletterande än konkurrerande. De är helt
enkelt en del av att vara revisor. Till skillnad från Suddaby et al (2009) fann Carrington et al
(2013) att revisor i de stora redovisningsföretagen var mer inställda på efterlydnad till
oberoende än andra revisorer. Dessutom fann man att revisorer som arbetar med börsföretag
värderar oberoende mer och är mindre engagerade i klienten än andra revisorer. Ett resultat
som reflekterar att det trots allt finns en spänning mellan professionalism och kommersialism,
möjligen beroende av att dessa revisorer har kapitalmarknadens aktörers ögon på sig. Tidigare
forskning om den svenska branschen visar att det finns skillnader i perceptioner av
arbetssituation och organisationstillhörighet beroende på om man arbetar i mindre
revisionsföretag eller stora redovisningsföretag (Elg & Jonnergård 2011; Elg, Jonnergård &
Månsson 2006). Det är alltså troligt att den professionella identiteten varierar inom olika delar
av den svenska revisorskåren.
Den professionella identiteten hos den enskilda revisorn tycks således vara nära
kopplad till socialiseringsprocessen, vilket redovisnings- och revisionsföretag man arbetar på
och mot vilka klienter. Frågan blir då hur denna är kopplad till identiteten för professionen
som kollektiv.

3.2 Professionsidentitet
Den norske professionsforskaren Heggen (2008) skiljer mellan professionell identitet på
individuell nivå och på kollektiv nivå. Den kollektiva identiteten definierar han som en
professionsidentitet. Professionsidentiteten är sammansatt av två typer av kollektiv identitet;
a) intern gruppidentitet som handlar om (grupp)medlemmarnas känsla av tillhörighet till
gruppen och b) den kollektiva externa gruppidentiteten som betecknar gruppen som social
kategori, dvs. något skilt från andra grupper i samhället. Heggen (2008:323f) skriver:

27

Profesjonar kan i ulik grad evne å skape sterk profesjonsidentitet blant medlemerne sine. Ein
profesjon som kjempar hardt for formell aksept av kompetanse, arbeidsoppgåver (jurisdiktion) og
løn i forhold til andre profesjonar, kan medverke til sterk oppslutning om profesjonsidentiteten.

Det här medför att de som är aktiva för att skapa och bibehålla en professionsidentitet får
arbeta på två fronter: Gentemot andra medlemmar i professionen och gentemot olika grupper
utanför professionen. En första fråga man kan ställa sig blir därmed vad som gör det värt att
sträva efter en professionsidentitet. Svaret inom den del av professionsforskningen som
betecknats som den ”cyniska traditionen” är helt enkelt att man genom att skapa en
professionsidentitet kan stänga ute andra grupper från den egna arbetsmarknaden och därmed
kan skaffa de som ingår i professionen fördelar och förhöjd status (Brante 1988; Abbott 1981;
1988, Larson-Sarfetti 1978). Att visa en gemensam bild utåt liksom att skapa en legitimitet för
sin verksamhet blir därmed viktig. Detta i sin tur kräver dels att man kan hävda sin särart, dvs.
att den verksamhet man genomför är samhällsnyttig och inte kan genomföras av någon annan.
Fournier

(1999)

betecknar

detta

som

professionens

”legitimitetskriteria”

eller

”sanningsanspråk”. I de allra flesta fall bygger sanningsanspråket på att professionen innehar
en kunskap som är nödvändig för samhället och exklusiv för professionen. För att få de
fördelar som följer med att vara en profession måste man således visa upp professionell
kompetens. Den professionella kompetensen består enligt Fournier (1999: 289) av vilken
professionell kunskap man har, hur man genomför sina uppgifter i praktiken och hur
kontrollen över den professionella verksamheten är organiserad. Eftersom professionens
möjligheter att göra sanningsanspråk är beroende av hur de enskilda utövarna agerar så
medför de sanningsanspråk en profession har samtidigt ett mellanberoende mellan de
professionella och ett behov av kollektivt ansvarstagande och disciplin.
Behovet av kollektivt ansvarstagande och disciplin kan förutsättas vara betydande
även hos revisorerna som profession. För det första och som indikerades ovan är
kunskapsbasen för revisorer relativt svag jämfört med andra professioner. Till skillnad från t
ex läkare har man ingen traditionell vetenskaplig bas för sitt arbete och den akademiska bas
som revisorer har delar man med andra ekonomer. Det medför att den ”specifika kunskap”
som professionen bygger på skapas inom professionen och bygger då framförallt på
standardiserade processer och erfarenhet om hur revision bör utföras. Det ger incitament att
på kollektiv nivå kodifiera dessa processer (jfr. Erlingsdottir & Jonnergård 2012). För det
andra och som vi diskuterade i kapitel ett så bygger revisorernas sanningsanspråk på att de
skapar förtroende mellan parter på kapitalmarknaden. Till skillnad från t ex ingenjörernas
byggnadsverk ger detta inga materiella resultat förutom revisionsberättelsen. Som

28

utomstående kan man alltså inte se eller bedöma resultaten av en revision, utan måste lita på
de processer som till största del sker i interna processer i samverkan mellan företag och
revisor 23. Även detta talar för att det är väsentligt för revisionsprofessionen att bygga upp en
professionsidentitet både för att skapa en legitimitet mot klienter, andra professionella grupper
och intressenter och för att skapa professionellt beteende bland revisorer som ger intryck av
en professionell kompetens som motsvarar professionens sanningsanspråk (jfr. Fournier
1999).

3.3 Den professionella föreningens roll
Att skapa och bibhålla professionsidentiteten är enligt Greenwood et al (2002) de
professionella föreningarnas roll. Greenwood et al (2002:61ff) definierar tre funktioner för
professionella föreningar: För det första är föreningarna arenor där professionella interagerar
och skapar kollektiva representationer av sig själva, dvs. av vem de är, vad de bör göra och
vilka krav som finns för medlemskap. Det sätt som professionella föreningar driver
professionell utveckling, och den interaktion de har med sina medlemmar leder till en
kollektiv självpresentation, och i den bemärkelsen möjliggör och reproducerar professionens
delade meningar och förståelse. För det andra spelar den professionella organisationen en roll
för professionens interagerande med andra delar av samhället, det är den professionella
organisationen som värnar om professionens domän och förhandlar med andra parter för att
utveckla och legitimera denna (jfr. Abbot 1988). Men det är också en process av sociala
överenskommelser, krav på jurisdiktion för medlemmarnas rätt till medlemskap och
exklusivitet för yrkesutövandet. Slutligen kan den professionella föreningen övervaka
enskilda professionellas yrkesutövning och stå för utveckling och bibehållande av
professionella normer. Greenwood et al (2002) renodlar rollerna. I praktiken går de
naturligtvis in i varandra. För att skapa kollektiva representationer (roll ett) kan t ex
utveckling av professionella normer utvecklas (roll tre). Disciplinering av enskilda
medlemmar (roll tre) kan vara en del för att visa utåt samhället att professionen är kompetent
att reglera sig själv (roll två). Den professionella föreningen bidrar därmed till att skapa
kollektiva trosuppfattningar som kopplas till de praktiker vilka de är associerade till. Dessa
trosuppfattningar blir förgivettaganden som reproduceras genom utbildning och träning,
certifiering, anställning, ceremonier osv. Freidson (1986) skriver att professionella föreningar
är synnerligen aktiva i dessa processer att definiera, driva och vidmakthålla trosuppfattningar.
23

Det här är ingen kritik mot detta tillvägagångssätt utan en beskrivning. Ska revision företas måste det
sannolikt, med hänsyn till företagens affärsverksamhet, ske utan större insyn i själva revisionsprocesserna.

29

Föreningar är därför ofta inkluderade som en part i förklaringen för upprätthållandet av
institutionella praktiker.
Forskning om revisors (eller redovisningsexperters 24) professionella föreningens
övervakning av sina medlemmar har varit mindre omfattande och är ofta kopplad till
självreglering av ackreditering och kvalitetssäkring (se dock Fogarty et al 2006; Fogarty
1996; Gilles & Lennox 2005). När det gäller den professionella föreningen som bas för
utveckling av kollektiva trosuppfattningar tycks denna funktion vara del av och stödjas utav
hur professionella föreningar verkar som lobbyorganisationer (t ex Citron 2003; Cooper et al
1996; Willmott et al 1993) eller för att stärka och utveckla revisorernas revir (t ex Chua &
Poullaos 1998; MacDonald & Richardson 2004; Sikka & Willmott 1995). Resultaten från
denna forskning pekar på att de professionella föreningarna spelat en stor roll när det gäller
hur t ex olika EU regleringar tolkats på nationell nivå. Under senare år har man börjat
diskutera om de professionella föreningarnas roll på detta område har tagits över av de stora
globala redovisningsföretagen (Cooper & Robson 2006; Hanlon 1996; Suddaby et al 2007).
Det skulle innebära att det skapats ett tolkningsföreträdande för dessa storföretag som på sikt
hotar att bryta upp professionen efter företagstillhörighet snarare än yrkestillhörighet och en
lobbyerksamhet som gynnar delar av professionen istället för dess helhet.
Detta märks i viss utsträckning i den litteratur som behandlar implementering av
olika regleringar och styrmedel hos revisionsprofessionen. Evans och Hanold (2007) visar på
att implementeringen av EU i Tyskland på 1980-talet skapade såväl inter- som
intraprofessionella konflikter. En slutsats som författarna drar är att man vid analys av
revisionsprofessionen måste ta hänsyn till den heterogenitet som finns inom professionen.
Denna har betydelse för hur professionella föreningar kan agera och vilka ståndpunkter som
tas. Ett svenskt exempel på detta är implementering av kvalitetssäkring inom den
professionella föreningen. I detta fall förhörde sig den professionella föreningen om de stora
revisionsföretagens åsikter före beslut, men implementerade reformen med hänsyn taget till
de mindre företagens invändningar mot beslutet (Erlingsdottir & Jonnergård 2006). När
kvalitetssäkring blev obligatorisk inom EU karaktäriserades förhandlingarna mellan den
professionella föreningen och staten av de tidigare tagna hänsynen till revisorskårens olika
delar.
Det blir därmed viktigt för den professionella föreningen att ”visa upp” sin
profession. Ett sätt för professionella föreningar att representera sig själva för andra på fältet,
24

I den anglosaxiska världen är de professionella föreningarna till för Chartered Public Accountants en grupp
som innehåller såväl revisorer som redovisningsexperter.
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är genom sina tidskrifter. Denna offentliga presentation blir en typ av ”porträtt” (av den
specifika professionella föreningen), som kan tydliggöra medlemskap, bekräfta genom
accepterande eller avståndstagande, legitimerar den framträdande professionsidentiteten och
rollen. Tidskriften är också den arena där professionsspecifika frågor diskuteras och drivs och
där professionsutveckling/förändringar förmedlas både till medlemmarna och till andra
aktörer (se Greenwood et al 2002) och utgör därmed en kommunikations – och
informationskanal för professionella strategier.
Sammanfattningsvis är vårt studieobjekt de ”uppvisningar” av professionen som den
professionella föreningen ger. Denna har funktionen av att dels legitimera professionen och
skapa en professionell image utåt, men också att påverka de individuella revisorernas
identitetsarbete och verka disciplinerande på dess handlande. Viktiga aspekter att ta hänsyn
till blir då dels hur olika aspekter av ”professionen” diskuteras som normer, utbildning och
yrkesroller liksom hur man ”definiera” sina gränser, dels hur branschstruktur och
professionell organisation utvecklas samt slutligen hur den professionella organisationen
agerar för att möta det omgivande samhället.
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Kapitel 4 Normer och normutveckling
Revisorns etik har länge varit ett ämne för diskussion (se Wallerstedt 2009). Från att ha gällt
regler om hur man ska agera kollegialt inom professionen har fokus allt mer riktats mot hur
revisorn som person uppträder gentemot tredje man (klientföretaget och dess ägare), god
revisorssed, samt hur en god revision ska genomföras, god revisionssed. Medan god
revisionssed kommer att behandlas i avsnitten om yrkesutveckling och agendasättning (se
kapitel 6 och 9) ska vi i detta kapitel koncentrera oss på hur de etiska reglerna för revisors
uppträdande har diskuterats över tiden. I stor utsträckning har diskussionen gällt revisorns
oberoende, men under tidsperioden har också frågor som arvoden och ägande av revisionsoch redovisningsföretag diskuterats.
Oberoendebegreppet är centralt för revisorsprofessionen. Eftersom vi har en
professionsteoretisk utgångspunkt i denna rapport kan det vara viktigt att särskilja
revisorernas oberoendebegrepp från det autonomibegrepp som används inom
professionslitteraturen. Autonomibegreppet delas ofta i dimensionerna handlingsfrihet och
handlingförmåga. Medan handlingsfrihet fokuserar den individuella friheten att agera så avses
med begreppet handlingsförmåga de resurser i form av t. ex. kunskaper som krävs för att
individen ska kunna utnyttja handlingsfriheten. Det är alltså kopplat till självbestämmande
över hur en uppgift ska göras, beslutanderätt av vad (vilka uppgifter) man ska göra och de
möjligheter man har att utföra uppgifterna (jfr. Gadd, 2005). För revisorerna blir därmed
autonomi för professionen bland annat att ha makt över de regler för vad en revision är och
hur den genomförs, medan för revisorn är autonomi att självständigt besluta om hur
revisionen ska genomföras och möjligheterna att genomföra revisionen på önskat sätt.
När obereondebegreppet används i diskussioner om revision ges det oftast en mer
begränsad och specifik betydelse. Generellt kan sägas att oberoende likställs med att
revisorerna i sitt arbete och i sina utlåtanden är objektiva och självständiga i relation till sina
nuvarande och potentiella klienter. Att revisorn är oberoende från klienten är en förutsättning
för att revisorn på ett trovärdigt sätt ska kunna utföra sin granskning av företaget och för att
kapitalmarknadens aktörer (och andra) ska kunna ha förtroende för revisionsberättelsen (jfr.
kap 1.1). Att revisorn ska vara oberoende har därför sedan länge varit reglerat i så väl lag som
professionella etiska regler.
Ett annat begrepp, specifikt för revisorsprofessionen, som dyker upp i de
diskussioner vi beskriver i kapitlet, är ”förväntingsgap” (expectation gap). Begreppet
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betecknar skillnaden mellan vad samhället, eller aktörer i samhället, förväntar sig att en
revisor ska göra och vad man upplever att revisorn gör. Förväntningsgapet används ofta av
revisorerna i diskussioner med konnotationen att om man bara kunde ge samhällets aktörer en
korrekt bild av revisorns faktiska uppgifter skulle förväntningsgapet minska och kritiken mot
revisorerna försvinna. Porter (1993) preciserar dock förväntningsgapet till två delar
”prestationsgap” (performance gap) och ”rimlighetsgap” (reasonableness gap). Prestationsgap
är när revisorn de facto gör mindre än vad man rimligen kan förvänta sig. Detta gap kan i sin
tur antingen beror på att revisorn gör ett dåligt jobb (deficient performance) eller att de
standards som revisorn använder i sitt arbete är undermånliga (deficient standards).
Rimlighetsgapet å andra sidan innebär att samhällets aktörer de facto har överdrivna
förväntningar på vad revisorn kan och bör åstadkomma. I debatten görs sällan den mer
preciserade distinktionen av förväntningsgaps-begreppet. Däremot kan det vara bra att ha
distinktionerna i bakhuvudet när man läser om hur revisorer och andra använder begreppet.
När vi kommer in i diskussionen, 1989, så gällde de etiska regler som FARs
årsstämma beslutat om 1977. En bakgrund till dessa regler var att en ny Aktiebolagslag
tillkommit 1975 enligt vilken regleringen av revisorer skulle ske av professionen via god
revisorssed och god revisionssed (se kapitel 2). De etiska regler som togs fram 1977 var i hög
utsträckning påverkade av (kopia av) de regler som FAR varit med och arbetat fram inom den
Europeiska revisorsorganisationen UEC (FEEs föregångare) i början av 1970-talet. Dessa
regler liknade i sin tur de regler som den amerikanska revisorsorganisationen AICPA beslutat
om 1973. Regelverket hade därmed en internationell prägel.
De svenska reglerna ändrades delvis 1986 då förbudet mot att göra reklam för
revisionsverksamhet togs bort. Därefter påbörjade FARs regelkommitté 25 på styrelsens
uppdrag en översyn av de etiska reglerna. Man lade ett förslag till årsstämman 1988, men
avsnittet om revisorns oberoende gentemot klienten stötte på patrull och förslaget
återremitterades. Vid nästa årsstämma, 1989, lades ett reviderat förslag fram som enhälligt
antogs. Dessa regler bygger i hög utsträckning på det regelverk som den internationella
revisionsorganisationen IFAC arbetat fram. När vi kommer in i diskussionen så håller alltså
dessa regler på att beslutas och implementeras.

25

FAR har traditionellt organiserat sitt arbete i kommittéer antingen underställda styrelse eller underställda
stämman (gäller bl a kvalitetskommittén som skapades i mitten av 1990-talet). Kommittéernas antal och funktion
har varierat över tiden. Vi kommer inte att göra någon översikt över utvecklingen av kommittéer, men deras
funktion framgår oftast av namnet vilket förhoppningsvis gör att läsaren kan bedöma deras roll i
beskrivningarna. För den intresserade hänvisas till Wallerstedt (2009) som gjort en gedigen genomgång av
kommittéarbetet fram till 2000.
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Nästa stora regelförändring sker i och med den statliga utredningen Oberoende,
ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (SOU 1999:43) som bland annat föreslår en ny
modell för att hantera oberoendefrågan. Utredningen leder till 2001 år revisorslag
(Revisorslag SFS 2001:883). Strax efter görs en ny översyn av revisorernas etiska standarder.
I texten nedan har vi använt lagändringen dvs. år 2000 som brytpunkt och beskriver dels
diskussionen före och dels diskussionen efter lagförändring. Perioden 1989 till 2000 har i stort
handlat om oberoende och om arvodesfrågan. Vi har delat in texten i diskussionen om
oberoende i frågan om rådgivning kontra revision, var gränsen för lämpliga uppdrag går och
hur oberoende och etik definieras. Perioden från år 2000 och framåt år indelat i avsnitt kring
analysmodellen och oberoendet och de utvidgade etikreglerna. Kapitlet avslutas med en
summering och analys.

4.1 Om oberoende bara finns… Normdiskussioner från 1989 – 2000
4.1.1 Rådgivning kontra revision
Under 1980-talet hade revisorernas rådgivning till klientföretag ökat framför allt inom skatteoch redovisningsområdena. I Balans nr 1 1989 påpekade Göran Tidström, ny ordförande i
FAR, att den ökande rådgivningsverksamheten kunde uppfattas som ett hot mot revisorns
oberoende. En sådan debatt hade funnits i flera ledande länder. Generellt hade man då
konstaterat att rådgivningsverksamheten är både önskvärd och förenlig med granskarrollen.
Förutsättningen är att rådgivningsverksamheten bedrivs i former som är i överensstämmer
med de professionella och etiska regler och kvalitetskontroller som gäller för
revisionsverksamheten, och att dessa regler gäller även för de specialister som är anställda vid
revisionsbyråer. Man bör alltså, enligt Tidström, inte på sakliga grunder kunna ifrågasätta
revisorers kompetens och förmåga att alltid följa god revisionssed. Så hade också revisorer
bara i ett fåtal fall fått kritik från Kommerskollegium (den statliga myndighet som 1989 hade
ansvar för tillsynen av revisorer). Dock, här fanns ett orosmoln…:
… genom att kollegiet i ökande antal ärenden där någon påföljd inte utdömts i stället gjort
uttalanden om innebörden av vad som kollegiet anser vara god revisions- eller redovisningssed
utan att ha förankrat eller avstämt frågeställningen med FAR.

Genom detta kan ifrågasättas om den roll för att utveckla god sed som tilldelats professionen i
1975 års aktiebolagslag trampats på tårna av Kommerskollegiet.
Men utvecklingen sker alltmer på europeisk nivå och några år senare i Balans, 1996,
nr 8-9, beskriver Markland, generalsekreterare i FAR, den Europeiska kommissionens
grönbok för revision ”Roll, ställning och ansvar för revisorer som utför lagstadgad revision
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inom Europeiska Unionen” (EGT, C 321). Där behandlas bl.a. hot mot oberoende som
problem med ”opinion shopping” (dvs. att företagsledning söker revisorer som ger vissa
uttalanden) och offertgivning, liksom revisorns roll som rådgivare till revisionsklienter.
Slutsatsen i Grönboken blir att kombinationen måste tillåtas, men att revisorn aldrig får bli
inblandad i klientens beslutsfattande. Kommissionen föreslår att en ”kärna av väsentliga
etikregler” skall tas fram, och att detta skall göras av ’professionen på EU-nivå’, dvs. av FEE.
Under

hela

perioden

fram

till

2000

fortsätter

diskussionen

mellan

tillsynsmyndigheter och FAR om den rådgivande rollen mer eller mindre intensivt. I Balans
nr 5 1999 sammanfattar Thomas Thiel, VD för KPMG, diskussionen och konstaterar att
problemet är att det hos de regelskapande myndigheterna finns en uppfattning att en utökad
rådgivning skulle stå i konflikt med revisionen. Tidsperioden avslutas dock på ett för
revisorerna positivt sätt. Den statliga utredningen Oberoende, ägande och tillsyn i
revisionsverksamhet (SOU 1999:43) går nämligen i mycket på FARs linjer. Utredningen
ursprungliga avsikt var att behandla det indirekta ägandet 26. I Balans nr 4 1999 presenterar
generalsekreterare Björn Markland utredningen. Enligt hans beskrivning kom mer perifera
frågor än ägande att skickas med till utredningen i så rikligt mått att huvudfrågan nästan
hamnade i periferin.
Helt oväntat uppdrog regeringen också åt utredaren att undersöka om man borde begränsa rätten
för revisorer att bistå revisionsklienter med rådgivning. […]. Frågan var […] nyligen behandlad av
Revisorsutredningen och Aktiebolagskommittén, som menade att detta var en fråga för den
professionella etiken, och av Europeiska kommissionen, som i sin grönbok konstaterat att en
begränsning av revisorns rätt att lämna andra tjänster åt revisionsklienter ”is not a viable solution”.

Detta till trots noterar FAR med tillfredsställelse i sitt remissvar utredningens insikt
om att hot mot revisorns opartiskhet och självständighet kan uppstå både genom revisionsoch revisionsrådgivning och genom fristående rådgivning:
I vilken utsträckning sådana hot skall accepteras beror på intresseavvägningar, inte på att det ena
eller andra slaget av hot skulle vara mindre allvarligt.
Konstaterandet kan synas trivialt, men i praktiken möter man ofta vanföreställningen att
exempelvis ett förbud mot fristående rådgivning till revisionsklienter skulle vara ett radikalmedel
för att säkerställa revisorns opartiskhet och självständighet. Som utredningen förtjänstfullt visar i
kapitel 8 är verkligheten betydligt mer komplicerad (Balans 1999 nr 10).

FAR tillstyrker utredningens förslag som innebär att förbudet begränsas till
verksamheter som i sig själva ”är av sådan art eller omfattning” att förtroendet kan rubbas.
”Detta ligger i linje med den allmänna principen att undvika begränsningar i revisorers
näringsfrihet som inte motiveras av skyddet för tredjemansintresset.”
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Dvs.om andra än aktiva revisorer kan äga revisionsföretag

35

Från att upplevts som ”hot mot oberoende” har således gränsen mot rådgivning under
tidsperioden kommit att legalt definieras på ett sätt som åtminstone revisorerna kan acceptera.
4.1.2 Rådgivningens och revisionens gränser
I slutet av 1980-talet har de flesta rösterna i Balans accepterat att rådgivning ligger inom
gränserna för vad ett revisions- och redovisningsföretag kan utföra. Men vilken typ av
rådgivning kan ingå? Här var diskussionen mer livlig. Ett första inlägg finns i Balans 1989 nr
5 där ingressen, mot bakgrunden av en revisors bisysslor, lyder ”Auktoriserade revisorer får
inte arbeta som ombud för försäkringsbolag. Det äventyrar deras oberoende. Revisorn som
arbetat som försäkringsombud har fått en erinran av FAR och man skriver:
Auktoriserade revisorer får inte vid sidan av revisionsverksamheten ägna sig åt annan
näringsverksamhet. Bestämmelser härom har av ålder funnits i Sverige och har med skärpa
övervakats av yrkeskåren. Motivet till dessa bestämmelser är att en yrkesutövande revisor skall stå
oberoende i sin yrkesutövning. Den som anlitar en auktoriserad revisor skall kunna göra det i
förvissningen om att revisorn inte står i t.ex. något ekonomiskt förhållande till någon av
klientföretagets intressenter.

Frågan är då istället om revisorn får ägna sig åt verksamhet på frivillig basis. En
revisor som förespråkar detta är Reidar Peters som i Balans 1989 nr 6-7 uppmanar revisorerna
att engagera sig som förtroendevalda revisorer i kommunerna. Han menar att alldeles för
många medborgare klankar på politikerna och att enskilda medborgare därför bör dra sitt strå
till stacken och utveckla demokratin.
Enligt Peters bör således revisorn bidra med sin kompetens. Problem uppstår när
revisorn ombeds utföra uppgifter utanför sitt kompetensområde. Ett sådant fall kan vara när
revisorerna tillfrågas att utföra så kallade revisorsintyg, dvs. intyga att företaget har vidtagit
vissa åtgärder eller att vissa händelser har skett. Sådana intyg från revisorer kan t ex olika
myndigheter önska. Siv Berlin, ordförande i FARs regelkommitté, intervjuas i Balans 1989 nr
11 i en artikel med rubriken ”Intyg ett otyg?”. Ingressen lyder:
Myndigheterna i kontrollsamhället vill ha in intyg från auktoriserade revisorer. Vet myndigheterna
egentligen vad revisorer har rätt att intyga? Vet revisorerna själva?

Enligt FARs revisionskommitté gäller för intygen god revisorssed.
För att undvika konflikter med tystnadsplikten ska det alltid vara företaget som begär att få intyget
av revisorn.
Det är också, enligt samma uttalande, nödvändigt att det som ska granskas verkligen ligger inom
revisorns kompetensområde.

Gränsen för vad man kan intyga går således vid vilken kompetens man har.
Kompetensargumentet används också i andra sammanhang när det gäller var
gränserna går. FAR tillsatte 1989 en ”utlandsgrupp” för att arbeta med frågan om eventuell
utländskt ägande av redovisnings- och revisionsföretag. Kan revisionen, eller snarare revisorn,
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internationaliseras? Här har man en tvetydig inställning. Med utgångspunkt i revisionens
legala ställning är det tveksamt om ägandet kan internationaliseras. I en intervju säger Jan
Eriksson, ordförande i FARs utlandsgrupp(Balans 1989 nr 11):
Även om man kommer fram till att ett vidgat ägande kan skapa större kompetens och en bredare
erfarenhetsbas så finns risken att detta ägande kan bli bredare än vad som är nyttigt med hänsyn till
attestfunktionen, säger Jan Erikson

Å andra sidan är internationaliseringen redan på gång och samarbeten måste finnas. Erikson
fortsätter:
Hur som helst är det viktigt att för svenskt näringsliv säkerställa möjligheterna att samarbeta med
EG. Och EG är förmodligen vår största samarbetspartner när det gäller tillväxt inom
revisionsområdet på 90-talet.

Kompetensargumentet kompletteras av oberoendeargumentet vilket återkommer i
debatten 1996 (Balans nr 2) då FARs ordförande Leif Lundfors påpekar att uppdraget som
rekonstruktör av ett företag i kris knappast kan utföras av den som är vald revisor i bolaget.
Däremot kan naturligtvis personal från annan revisionsbyrå åta sig uppdraget.
I FARs ögon sattes således gränserna för revisorns arbetsuppgifter under
tidsperioden fram till 2000 av primärt vilken kompetens revisorn besatt, men också av
behovet av oberoende gentemot olika parter.
4.1.3 Oberoende, tystnadsplikt och etik
Även med kompetens och oberoende som bas kan det vara svårt att definiera gränser för vad
som är etiskt försvarbart att göra. 1989 inledde advokat Claes Sjölin vid Berglund & Co
Advokatbyrå (Balans nr 5 1989) en diskussion genom att resonera om revisorernas
tystnadsplikt och hur den förändrats genom den ökade rådgivningen. Sjölin konstaterar att
konsultverksamheten innebär att revisorn anförtros betydligt fler känsliga uppgifter än i
revisorsrollen och att sekretessen därmed blir väsentlig. Vid denna tid beskrev FAR ofta
revisorn med hjälp av den så kallade intressentmodellen där revisorn stod i centrum med
klientföretaget och klientföretagets intressenter runt om sig. Av modellen ”… anses tydligen
följa, att revisorn i syfte att vinna respekt och trovärdighet måste bemöda sig om att vara
”objektiv och opartisk”. Detta kan ge problem med sekretess om revisorn måste värna fler än
klientens bästa.
Björn Markland, FARs generalsekreterare kommenterar i Balans, 1989, nr 6 Sjölins
inlaga. Han konstaterar:
Den som anlitar en revisor för ett revisionsuppdrag – frivilligt eller på grund av lagbud – köper
därmed en tjänst som definitionsmässigt skall präglas av objektivitet. ”Revisorn säljer
trovärdighet”, heter det. I trovärdigheten ligger att den tjänst klienten betalar för kan innebära att
redovisningen underkänns och klienten kritiseras offentligt i en revisionsberättelse”! Att klienten
efterfrågar tjänsten beror inte på något slags masochism. Det beror helt enkelt på att
trovärdighetseffekten i en ren revisionsberättelse ligger i omvärldens visshet att revisorn hade
skrivit en oren berättelse om han funnit det befogat.
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Vem man ska vara oberoende emot dyker upp igen när FARs nya etikregler
presenteras (se ovan, Balans, 1990, nr 3). 1988 års årsstämma hade ju framfört en kritik mot
bestämmelserna kring oberoende och återremitterat förslaget. Nu hade förändringar gjorts i
reglerna för det man brukar kalla för oberoende ”in appearance” 27. Frågan som diskuterades
var huruvida maka/makes aktieinnehav var underlag för beroendeförhållande. Lösningen blev
att man skiljer på direkt och indirekt intresse i företaget. Direkt intresse – som alltså ses som
beroende – finns då make/maka samt omyndigt barn har ägande eller annat intresse i
klientföretaget. Indirekt intresse finns då person inom byråns eller annan direkt överordnad
person, har intresse i klientföretaget. Detta ska bara beaktas i beroendebedömningar om det är
väsentligt.
Det finns också ett par andra preciseringar av oberoendebegreppet när etikreglerna
presenteras. Ett är att rådgivningens inflytande på oberoendet ska bedömas i varje fall och
bygga på uppdragets längd och karaktär. Man skriver: ”Bestämmelserna blir således inte utan
vidare tillämpliga på t.ex. en tillfällig skattekonsultation […]. Ändringen överensstämmer
även med motsvarande internationella regler”. Vad gäller ”oförenlig verksamhet” (vilket
tidigare har varit och ännu ibland betecknas som ”näringsförbudet”, författarnas anmärkning)
har det, med anledning av den ökande konsultverksamheten, bedömts som angeläget att
regeln ”beskriver det förenliga verksamhetsområdet på ett sätt som medger en utveckling med
hänsyn till nu rådande praxis.” Anvisningarna innehåller därför nu en allmän definition av
begreppet ”revisionsverksamhet” och anvisningarna som behandlar god revisorssed vid
utförande

av

konsultuppdrag.

Etikreglerna

innebär

således

en

precisering

av

oberoendebegreppet och en anpassning till praxis i branschen. (Balans 1990 nr 3)
Diskussionen om vad som är etiskt försvarbart och hur man ska definiera goda seder
fortsätter i Balans under 1990 bland annat genom debattinlägg från revisorer där vikten av en
uppföljning av hur regler lyds efterlyses (Johansson & Jonsson, Balans nr 4 1990) och inom
FAR utvecklas och testas modellfall för att få underlag till hur olika situationer ska bedömas
(Balans 1991 nr 10). Hettar till ordentligt gör det dock när ledamoten av FARs disciplinämnd,
Lennart Svensson, 1991, ifrågasätter möjligheten för revisorer att vara oberoende då revisorn
alltid betalas av klientföretaget. Detta, påstår Svensson, har accentuerats i och med att det
finns ett tryck från olika håll i samhället på att revisorerna ska utnyttjas i allt fler sammanhang
27

Internationellt görs en åtskillnad mellan ”independence in appearance” och ”independence in fact”. Det senare
är kopplat till hur revisorn faktiskt beter sig (man kan bete sig oberoende även om man reviderar en nära), medan
independence in appearance hänvisar till att det inte finns några ”synliga beroendeförhållanden” i form av t ex
släkt- eller ekonomiska relationer mellan revisor och företag.
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och för allt fler uppgifter (som exempelvis förhindra och motverka ekonomisk brottslighet)
och att revisorskåren tycks ha accepterat att deras arbetsområden ständigt utvidgas. Dessutom
eftersträvar revisorerna själva ett ökat tjänsteutbud vad gäller rådgivning. En allmän
uppfattning är enligt Svensson att revisorn har ett flertal intressenter, vilkas behov i möjligaste
mån ska tillfredställas Denna utveckling, menar han har medverkat till de problem revisorer
möter i dag. Svensson konstaterar (Balans 1991 nr 11):
Denna uppfattning kan ha vuxit fram under trycket av bl.a. politiska önskemål. FAR har varit
öppen för dessa krav och formulerat en intressentmodell, för vilken propageras, inte minst vid
utbildningen av nya revisorer.

Förutom det inhemska politiska trycket har revisorns situation blivit besvärligare på grund av
en ökande brottstrend och en avreglering som innebär en ökad komplexitet. När det gäller
oberoende så kräver ju de nya reglerna såväl faktisk som oberoende ”in appearance” (se ovan
och not 27). Revisorn kan enligt Svensson sällan sägas vara helt oberoende:
Tvärtom är de så att revisorn alltid är mer eller mindre beroende av sin uppdragsgivare och av det
företag han skall granska. Hans problem ar att i en allt besvärligare miljö behålla sin integritet och
objektivitet trots att han är faktisk är beroende av den han kontrollerar.

Svenssons inlägg står inte oemotsagt. Nästa man in på plan är Björn Markland,
generalsekreterare i FAR (Balans nr 12 1991). Marklund instämmer i Svenssons åsikter om
att revisionen blivit allt mer komplex och kräver mer kompetens men inte i Svenssons
uttalande om att ”Revisorskåren synes utan invändningar ha accepterat att dess arbetsområden
ständigt utvidgas”. Istället ger Marklund ger exempel på hur FAR och revisorskåren slagit
vakt om revisionsuppdragets beprövade gränser. Beträffande Intressentmodellen 28 menar
Marklund finns olika uppfattningar: ”Den vanliga innebörden är väl att revisorn inte bara har
ett ansvar mot ägarna utan även, […] mot andra intressenter som förlitar sig på revisorns
uttalanden. I sitt arbete och i sin rapportering skall revisorn vara neutral mellan
intressenterna” 29. Denna tanke kommer dock inte primärt från FAR utan har vuxit fram i

28

Se förklaring s 38
Frågan diskuteras vidare några år senare i Balans 1997 nr 3 där man diskutera vem som är revisorernas
uppdragsgivare bl.a. om den s.k. generaliserade uppdragsgivaren (= samhället, inte staten) har ett övergripande
intresse av traditionell revision. ”Problemet är att denna uppdragsgivare inte betalar revisionen”. Thomas Thiel
FARs nye ordförande menar att det faktiskt är aktieägarna och inga andra som väljer revison. Aktieägarna har ett
stort intresse av att redovisningen är transparent. ”Det är viktigt att konstatera att aktiebolagslagen ser revisorn
som aktieägarnas representant.” Att alla inte har samma synsätt kan delvis bero på FARs gamla intressentmodell,
som förutom ägarna omfattade kreditgivare, anställda, företagsledning, kunder, leverantörer, stat och kommun.
”Modellen var en 70-talsprodukt ”, menar Thiel. ”Den primära uppdragsgivaren är och har alltid varit ägarna”.
Däremot menar han inte att kreditgivare och andra grupper i omvärlden skulle sakna intresse för
revisionsberättelser. En Vd har ett starkt intresse av en kvalificerad revision, den bidrar till trovärdigheten för
företaget och den är en hjälp i övervakningen av hans bolags interna kontroll.
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samhället sedan 1930-talet och kommit till uttryck i bland annat motiven till 1944 års
Aktiebolag och – ännu tydligare – i motiven bakom 1975 års lag.
I Balans nr 2 1992 går också Gometz som tidigare varit ordförande i FAR in i
diskussionen. Liksom Markland påpekar Gometz att revisorerna aktivt försökt stävja
utvidgade uppgifter vad gäller bland annat ekonomisk brottslighet och förvaltningsrevision.
Men, säger Gometz, det duger inte att alltid säga nej. Han fortsätter:
Det måste också ske genom att ställa upp på det som är möjligt även om det ibland gäller att utöka
kompetensen. I annat fall kan vi en dag finna att vi är experter på något som ingen efterfrågar och
vill betala för...

När det gäller oberoende konstaterar Gometz:
För egen del skulle jag helst se att begreppet oberoende i sammanhanget försvann. Absolut
oberoende finns som sagt inte i mänskliga sammanhang. Istället skulle ord som objektivitet,
självständighet, integritet användas vid formuleringen av kraven på revisorn. Kravet skulle vara att
hans ”beroenden” och relationer i övrigt till uppdragsgivare och intressenter är sådana att de inte
rimligen kan befaras påverka objektiviteten i hans bedömningar

Gometz lägger till ett par ytterligare faktorer till ”revisorns besvärliga situation”. Den första är
att offertgivning vid upphandling av revision har blivit vanligt. Det innebär ett ökat beroende
av företagsledningen man ska revidera då det ofta är dessa som bedömer offerterna. Den
andra faktorn kallar Gometz för ”redovisningsskymningen” vilket betecknar att ett antal stora
svenska företag i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet i sina årsredovisningar valde att
avvika från de rekommendationer som fanns på redovisningsområdet. Att företag tillåts
avvika har underminerat och ökat pressen på revisorn. Här påstår Gometz:
Som det nu är, möts den ”stränge” revisorn inte sällan av svaret från klienten: ”Du ställer hårdare
krav på oss än vad de välkända revisorerna från Ö-, B- och E-byrån gjort i börsbolagen X, Y och
Z. Det är inte rimligt.” Så löper utvecklingen vidare.
Är det f.ö. givet att det är revisorn som motvilligt får ge sig inför klientens kreativa
redovisningslösningar? Eller är det revisorn som är kreatören? Är det rent av så att hans kreativitet
på redovisningsområdet ökar hans attraktion som börsbolagsrevisor? Mot bakgrund av det
ifrågasatta oberoendet får vi räkna med att dessa frågor ställs.

Debatten avslutas av att Lennart Svensson som kommer tillbaka med ett genmäle i
Balans nr 3 1992. I princip tar han upp den stafettpinne som lämnats över av Gometz.
Svensson menar att enligt hans erfarenheter är det ofta så att klientens storlek och status samt
revisorns integritet står i omvänd proportion till varandra.
Detta leder till uppfattningen att vi som reviderar börsnoterade företag har ett alldeles särskilt
ansvar för den bedrövliga utveckling som lett till nuvarande "skymning".
Konkurrenssituationen utgör enligt min uppfattning en del av förklaringen. Genom att acceptera
s.k. kreativ redovisning försöker vi revisorer göra oss populära hos "statusklienter". En annan är
naturligtvis det faktum, att det är betydligt angenämare att vara en konstruktiv problemlösare än en
formalistisk nej-sägare. Många av oss revisorer skulle säkert inte ha stannat kvar i yrket om det
inte varit möjligt att kombinera granskningsarbetet med möjligheten att deltaga i framåtledande
intressant rådgivningsverksamhet. I detta sammanhang går det ej att undvika en debatt om
gränserna för revisorns verksamhetsområde utanför den rena revisionen. Här har utvecklingen
under senare år - påhejad av FAR - enligt min uppfattning helt spårat ur.
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Svenssons lösning är att utbilda revisorerna så att de kan motarbeta
”redovisningsskymningen” och en normativ utveckling av en idealbild av revisorn. Svensson
skriver:
Moroten skulle kunna vara att FAR och alla andra goda krafter gör den regelföljande revisorn till
ett klart ideal, ett ideal, som kanske skulle kunna beskrivas på följande sätt:
En revisor som har förmågan att med ledning av förefintliga fakta och efter prövning av förhanden
varande omständigheter och utan att låta sig påverkas av andra personers uppfattning fatta beslut
och handla efter egen övertygelse.

Därefter lugnar sig debatten för denna gång och det man verkar vara överens om är
att det inte finns någon absolut oberoende. Detta återkommer Gometz till vid ett seminarium
om ”Revisor och Etiken” som refereras i Balans nr 2 1994: Han uppträder här tillsammans
med revisor Filip Cassel från Riksrevisionen som kraftigt betonar behovet av civilkurage för
revisorn, särskilt som något absolut oberoende inte finns. Gometz ställer frågan om det skulle
vara högre etiska krav på revisorer än andra och svarar själv JA på den frågan. Detta då det
inte finns något oberoende, bara begränsade beroenden och kravet på integritet är särskilt stort
för revisorer.
Den professionella utvecklingen fortsätter också på europeisk nivå. I Balans 1996 nr
3 skriver Björn Markland, FARs generalsekreterare om en utredningsrapport som FEE lämnat
till Kommissionen. Med bas i en modell utvecklad i Storbritannien konstaterar FEE att ett
absolut oberoende inte är möjligt. Istället rekommenderar FEE att man ska utgå från
begreppet objektivitet och analysera olika hot mot detta. Det är enligt FEE viktigt att inte allt
för stora skillnader i revisionens kvalitet finns inom EU då detta skulle det utgöra hinder för
den inre marknaden. Enligt FEEs undersökning finns en hög grad av harmonisering över hela
EU ofta baserad på IFACs revisionsstandarder, ISA. FEE rekommenderar ”att revisorskåren
får förtroendet att fortsätta den framgångsrika självreglering som gällt under de senaste
årtiondena”.
FEE och EUs arbete vad gäller oberoende tas upp igen av Björn Markland 1999 i
Balans nr 1 och nr 2. Marklund påpekar att:
Ett grundläggande krav för god revisorssed är revisorns oberoende. Denna oberoenderegel kan
dock komma att modifieras när FEE och EU har identifierat en gemensam ’etisk kärna’ på
oberoendeområdet som alla EU-ländernas revisorsorganisationer och tillsynsorgan kan enas om
[...] Synen på oberoende har över tid blivit alltmer analytisk och ett absolut oberoende existerar
inte där människor är inblandade.

I praktiken har oberoende betydelse vid arvodering av revisionstjänster. Genom att
skilja mellan revisionsuppdrag och andra uppdrag kan också olika prissättningar tillämpas för
olika typer av uppdrag (se vidare 6.5). Definitionen av oberoende får därmed inte bara
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betydelse för vilken typ av relation en revisor har till sin klient utan också på typen av affär
som relationen vilar på.
Som beskrevs i 4.1.1. slutade perioden med att Revisionsbolagsutredningens
betänkande Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (SOU 1999:43) kom.
Markland beskriver i Balans nr 4 1999 att utredningens lösning nära ansluter sig till den som
FEE utarbetat och som ska behandlas i Europeiska kommissionens kommitté för
revisionsfrågor. Utredningen föreslår därför en revisorslag med den grundläggande
bestämmelsen:
14 a § En revisor som utövar revisionsverksamhet är skyldig att för varje uppdrag pröva
om det föreligger omständigheter som kan rubba förtroendet för hans opartiskhet och
självständighet […]

Under perioden har det alltså skett en förskjutning i oberoendedebatten. Oberoende
ses inte längre som något som går att uppnå. Istället har man delat upp begreppet i opartiskhet
och självständighet för att på så sätt analytiskt kunna behandla det. Även om uppmaningar till
civilkurage bland revisorer framförts så framstår debatten som en externalisering och
formalisering av beteendenormer som man tidigare utgått från varit internaliserade hos
revisorsrollen.

4.2 Etik som regler… Normdiskussioner från 2001 – 2010
När vi kommer fram till 2000 har två händelser som är av avgörande betydelse för
normdiskussionerna skett. För det första innebär den nya revisorslagen att den så kallade
analysmodellen för oberoende börjar användas. Modellen utgår från att oberoende ligger i
relationen mellan revisor och företag och istället för att ge en regelsamling för vad en revisor
bör/inte får göra för att framstå som oberoende, lämnas nu till revisorn att inför varje
revisionsuppdrag själv bedöma om hon/han är oberoende. Till sin hjälp har revisorn
analysmodellen som bygger på bedömning av ett antal ”hot” mot oberoende. Hoten är
”egenintresse” (att revisorn har ekonomiska intressen i klientföretaget), självgranskningshotet
(att revisorn utfört konsulttjänster hos klienten som revisorn nu granskar), partställningshotet
(att revisorn uppträtt till stöd för klienten i rättslig fråga), vänskapshotet (att man är kompis
med klienten), skrämselhotet (att revisorn av klienten utsatts för påtryckningar som revisorn
upplever som obehagliga), samt övriga förhållande som kan rubba förtroendet för revisorns
opartiskhet och självständighet. Det viktiga är att revisorn gör och väl dokumenterar sina
bedömningar av de olika hoten och om ett hot anses föreligga vidtar åtgärder för att motverka
detta. Analysmodellen bygger som vi såg ovan på FEEs förslag och EUs rekommendation.
Innebörden i revision stadfästs också i lagen som säger att: Med revisionsverksamhet skall
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huvudsakligen avses sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk information som skall
utföras enligt författning, stadgar eller avtal och som skall utmynna i en rapport, ett intyg eller
annan

handling

som

är

avsedd

även

för

andra

än

uppdragsgivaren.

Såsom

revisionsverksamhet skall avses även rådgivning eller annat biträde som föranleds av
iakttagelser vid ett granskningsuppdrag (revisionsnära rådgivning)
Den andra händelsen som har stor betydelse är att FAR utvidgar sin medlemskrets till
att gälla ”expertpersonal på redovisningsföretag”. Det innebär att t ex redovisningsföretagens
redovisningsexperter och jurister kan söka medlemskap i FAR. Det i sig innebär att reglerna
kring etik måste tas upp igen och breddas. De etiska reglerna följer med även i den
internationella utvecklingen.
Nedan diskuteras perioden under tre rubriker: Analysmodellen och oberoendet, etik
kring revisorsberättelsen samt de utvidgade etikreglerna.

4.2.1 Analysmodellen och oberoendet
Den nya lagstiftningen diskuteras naturligtvis i Balans och i Balans nr 10 2001 anknyter
FARs ordförande Mats Fredricson till den tidigare diskussionen om att ”oberoende” är ett
olyckligt val av begrepp och att det är rimligare att tala om objektivitet och självständighet.
Han menar också att man måste definiera i vems ögon det synbara hotet mot oberoende ska
beaktas. I EUs förslag till rekommendation gällande oberoende har detta definierats som ”a
reasonable and informed third party”, dvs. någon som förstår problemen och kan göra de
avvägningar som revisorerna ska dokumentera i analysmodellen. Det är en central fråga enligt
Fredricson:
… vems intresse är skyddsvärt? Är det gemene man på gatan eller är det ett ”reasonable and
informed third party?” Där har vi också ett utbildningsbehov hos vår tillsynsmyndighet som i
ärenden visat att man inte riktigt beaktat denna distinktion”.

Dessutom menar han att det är dags att fundera på vad oberoendefrågan innebär för olika
typer av specialister.
2001 implementeras analysmodellen och den presenteras ofta som ett (bättre)
alternativ till den ”kokboksmodell” som finns i USA där oberoende säkras genom att det finns
listor på vad som är otillåtet för en revisor och allt som inte står i listorna således är tillåtet.
Till skillnad från detta statiska synsätt ses analysmodellen som dynamisk i den mening att den
tar hänsyn till de specifika situationer som kan uppstå. Anders Holm, ordförande i FARs
etikkommitté, menade att: ”Man måste skapa dynamiska regler som klarar även oväntade
händelser. Vi måste kunna ta ansvar för vad vi gör”. Han betonade också att det är viktigt att
man slipper leta kryphål. ”Ett fyrkantigt regelverk skulle inte fungera. Men det viktigt att
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efterlevnaden (”enforcement”) verkligen fungerar.” Däremot påpekar han att det är också är
viktigt att kunna ge exempel på fall där analysmodellen fått revisorer att avstå från uppdrag
(Balans 2002 nr 2).
I ett europeiskt perspektiv har dock oberoende frågan tonats ner. I Balans 2001 nr 11
menar FEE-presidenten Göran Tidström att: ”Frågan om revisorns oberoende är i ett vidare
perspektiv inte något stort ämne i den internationella debatten. När vi i Europa diskuterat
revisorsfrågor har det varit en följd av harmoniseringssträvande, och oberoendet har då inte
stått i centrum för diskussionen”. Tidström menar att analysmodellen egentligen inte är något
nytt: ”Den speglar det faktiska beteendet inom den europeiska professionen. Vad som är nytt i
den svenska modellen är de tydligare kraven på dokumentation.” Enligt Tidström finns med
andra ord inte någon empiriskt grundads anledning att påstå att bristande oberoende eller
objektivitet skulle vara något omfattande problem.
I Balans 2003 nr 4 tar FARs nye ordförande Anders Malmeby upp den aktuella
diskussionen om att revisorsrotation 30 skulle ge en formellt fristående revision. Detta är enligt
Malmeby inte någon patentmedicin; det kan göra att kompetensen blir lidande. Han menar i
stället att oberoendet kan ses som en mental process; det gäller att värna om den egna
integriteten oavsett vilken uppgift man arbetar med.
Fortfarande finns dock skillnader i tolkningen av oberoende eller opartiskhet mellan
granskningsmyndigheten Revisorsnämnden och professionen. Några entydiga tolkningar
tycks inte finnas utan prövning sker utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Carina
Bergman Marcus (ordförande i FARs etikkommitté) anför i Balans 2005 nr 1 att:
FAR:s yrkesetiska regler har utarbetats med beaktande av såväl revisorslagen som de
internationella regelverken (EU:s och IFAC:s). Men det är helt klart att det finns utrymme för
Revisorsnämnden att tolka den svenska lagen betydligt restriktivare – exempelvis vad gäller
möjligheten att lämna rådgivning – än vad de internationella regelverken ger stöd för. Det är
olyckligt ifall den svenska synen på opartiskhet kommer att skilja sig från övriga länders. En
harmonisering av reglerna bör eftersträvas så långt som är möjligt […].

Relationen mellan FARs regler och Revisorsnämndens diskuteras vidare. I Balans
2005 nr 10 finns rubriken: ”Debatt: FAR, Revisorsnämnden och den goda revisorsseden”.
Lars Träff, Peter Clemendtson och Dan Brännström behandlar här vilka krav som kan ställas
på Revisorsnämnden för att myndigheten ska uppfattas mer som ett stöd än ett hinder för
revisorerna. Enligt 3§ revisorslagen (2001:883), som trädde i kraft 1 januari, 2002, ska RN
ansvara för att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt.
Enligt förarbetena till lagen är avsikten med bestämmelsen att den goda seden ska utvecklas
30

Regler om revisorsrotation innebär att det antal år under vilket samma revisor får vara påskrivande revisor i ett
företag regleras. Frågan har diskuterats på såväl EU-nivå som internationell nivå.
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bl.a. genom rekommendationer och liknande uttalanden från revisorsorganisationerna, men att
RN genom föreskrifter, uttalanden och beslut i enskilda ärenden ska ansvara för att
normeringen på området utvecklas på lämpligt sätt. RN får på så sätt tolkningsföreträde när
det gäller innehållet i god revisionssed och god revisorssed. I allmänhet överensstämmer
kårens och Revisorsnämndens åsikter när det gäller revisionsseden, men inte när det gäller
revisorsseden. När det gäller etiken har Revisorsnämnden nämligen betydligt strängare syn
särskilt vad gäller revisorns oberoende (Balans 2005 nr 10):
Den goda revisorsseden har genom åren till stor del utvecklats av revisorerna själva. Att någon
utomstående, låt vara med lagstöd och med en i grunden lovvärd ambition, då ska komma och
”peka med hela handen” och tala om för en kår av ”professionals”, med ett stort mått av
yrkesstolthet, hur de ska hantera en av professionens hjärtefrågor är därför ingen framkomlig väg
om man önskar uppnå respekt och förståelse.

Författarna ställer tre krav på Revisorsnämnden för att relationen till professionen
ska kunna vara konstruktiv. För det första att nämnden tar hänsyn till utrymmet för
självreglering; för det andra att nämnden ger vägledning i form av generella föreskrifter och
uttalande, inte enbart genom beslut i disciplinärende och för det tredje att nämnden tar större
intryck av internationella etiska regler t ex EUs och IFACs regelverk. Man skriver:
Om det är så som RN ofta anför att den s.k. analysmodellen (21§ revisorslagen) är strängare än
sina utländska motsvarigheter i det att den lägger bevisbördan på revisorn, bör RN initiera en
lagändring för att åstadkomma en utjämning av skillnaderna. Varför ska svenska revisorer
bedömas hårdare än sina utländska kollegor?

4.2.2 De utvidgade etikreglerna
I Balans 2000 nr 8-9 finns rubriken: ”Kommentarer: Det är hög tid att på allvar ta upp
debatten om etik”. Debatten tycks ha föranletts av att Göran Rosenberg, hovrättsråd och vice
ordförande i Svea hovrätt, har jämfört advokater och revisorers etiska regelverk i en skrift från
Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Han har fokuserat huruvida advokater och revisorer
utvecklat sina etiska regelverk i linje med de uppdrag som lagts på professionerna i kampen
mot den ekonomiska brottsligheten. Rosenberg konstaterar att medan advokaterna utvecklat
sin regelsamling är revisorernas regler mer rudimentära. I Balans 2000 nr 8-9 beskriver han
sina slutsatser. Till skillnad från advokatsamfundet, där alla regler finns tydligt redovisade,
ger FAR intryck av att det finns ytterligare regler än de som framgår av FARs samlingsvolym.
Rosengren menar att utomstående får intrycket av att det väsentliga beträffande yrkesetiken
finns i de regler som ligger utanför samlingsvolymen och han anser ”att det är
anmärkningsvärt att FAR och de auktoriserade revisorerna i så fall inte har sett till att dessa i
andra sammanhang utmejslade principer tagits in bland de vägledande reglerna. […]:
Mot bakgrund av den kompetenta kår av yrkesutövare som de auktoriserade revisorerna utgör har
jag svårt att tro att det är någon form av organisationsbyråkratisk tröghet som har gjort att sådana
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på andra håll utarbetade yrkesetiska principer för rådgivarrollen inte fogats in bland de vägledande
reglerna. Men jag vill å andra sidan inte tro att det verkliga förhållandet är ett annat - att FAR och
de auktoriserade revisorerna har valt att avstå från att inte mera uttryckligt ange vad som skall
gälla i yrkesetiskt hänseende när det gäller bekämpningen av det, i och för sig illa avgränsade,
område som kallas ekonomisk brottslighet. FAR och de auktoriserade revisorerna har emellertid
sedan BRÅ-gruppens rekommendationer väckte diskussion haft 20 år på sig att överväga
problemet och under denna tid kunnat se att advokaterna - kollegorna och konkurrenterna i
rådgivarrollen - har skärpt sin yrkesetik i detta avseende. Jag kan därför inte frigöra mig från
tanken att det är ett medvetet ställningstagande eller medveten passivitet inom FAR som ligger
bakom.

Kanske är det med Rosengrens artikel i tankarna som Ulf Gometz (styrelseledamot i
FAR vice ordförande respektive ordförande 1978-1982) i samma nummer av Balans bl.a.
skriver att hans intryck är ”… att revisorerna i skuggan av den snabba och hittills
framgångsrika kommersiella utvecklingen inte hunnit med etikfrågorna. Det är farligt. Det är
en ödesfråga för branschen”. Särskilt bekymrar sig Gometz för rekryteringen till
revisionsyrket, revisorsnämnden och andra nationers övervakningsorgans kritiska inställning
till kombinationen revision/konsultation, vad de professionella organisationerna och byråerna
gör i oberoendefrågan och hur reglerna och policies anpassas till den allt bredare
verksamheten inom byråerna. Gometz avslutar med att fråga sig om revisorerna för övrigt är
medvetna om riskerna och utvecklingen: ”Det gäller de 20 kommande åren, inte de gångna!”
Etikreglerna tas upp igen vid FAR-dagen 2002 (Balans 2003 nr 1). Det handlade bl.a.
om den nya revisorslagen, de nya yrkesetiska reglerna, ny EG-rekommendation och ny
amerikansk lagstiftning. Etikkommitténs ordförande Anders Holm informerade bl.a. om ett
nytt avsnitt om de internationella reglernas inverkan på svensk yrkesetik i FARs nya
regelverk. Holm betonar att de internationella reglerna måste omvandlas till något som
hanteras likartat av alla i kåren och att den svenska kåren ska vara med och påverka, men inte
försöka ta en ledande roll: ”det vore övermaga”.
FAR-dagen var en inledning till några av de förändringar i etikreglerna som kom att
ske. FAR bestämmer sig alltså att skriva om sina etikregler enligt internationell modell. I
Balans 2003 nr 5 under rubriken: ”FARs nya etiska regler” presenterar Carina Bergman
Marcus och Anders Holm de nya yrkesetiska reglerna. Dessa utgår från de internationella
regelverk som utarbetats av IFAC (som precis antagit nya yrkesetiska regler) och EU. En
nyhet är att de omfattar både god revisorssed och god yrkessed. Etikreglerna är
principbaserade. Detta då det är svårt att skapa regler som i alla lägen kan visa hur individen
bör uppträda.
Det allt snabbare tempot i samhället som ständigt skapar nya och tidigare inte prövade
förutsättningar ställer yrkesutövaren inför inte alltid självklara etiska överväganden. Särskilt svårt
är det om individen brukar få svar i ett detaljerat regelverk, men i den nya situationen inte finner
svar i sådana regler.
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Det nya regelverket indelades i tre block: Opartiskhet och självständighet,
Tystnadsplikt och upplysningsplikt samt Kompetens och yrkesmässigt uppträdande.
Sammantaget finns 9 regler, med en inledande ”portalparagraf” och med en inledning till vart
och ett av de tre blocken samt en anvisning till varje regel. Anpassning har gjorts med den
bredare medlemskretsen i åtanke. I den första regeln: ”God yrkessed – En ledamot får inte
främja orätt och skall även i övrigt iaktta god yrkessed.” har begreppet god revisorssed bytts
ut mot det vidare begreppet god yrkessed. Dock, skriver man: När en ledamot –
revisorsledamot eller specialistledamot – utför ett utlåtandeuppdrag skall han eller hon
emellertid i likhet med vad som hittills gällt iaktta god revisorssed.”
På samma sätt har den andra regeln om professionellt uppträdande ändrats. Den lyder
nu:
Regel 2 – Professionellt uppträdande – En ledamot skall utföra samtliga uppdrag med integritet
och vara objektiv i sina ställningstaganden. Utlåtandeuppdrag skall därtill utföras med opartiskhet
och självständighet

Regeln tydliggör de delvis olika kraven som ställs beroende av vilken typ av uppdrag det
gäller.

Utlåtandeuppdrag

motsvarar

den

definition

som

revisorslagen

har

för

revisionsuppdrag. Anledningen till att termen utlåtandeuppdrag används är att harmonisera
språkbruket med det internationella där termen utlåtandeuppdrag motsvarar det vidare
begreppet assurance engagement. Med audit engagement (revisionsuppdrag) avses enbart
lagstadgad revision.
Till regeln om professionellt uppträdande har man lagt en ny regel (regel tre) om
organisering av uppdrag. I princip går denna ut på att verksamhet ska organiseras så att det
överensstämmer med kraven på integritet, objektivitet respektive opartiskhet och
självständighet i den andra regeln.
Även arvodesdebitering regleras (regel 4). Arvodet ska enligt regel vara skäligt med
hänsyn till ledamotens kompetens och uppdragets art och om det är ett utlåtandeuppdrag inte
bygga på klientens ekonomiska utfall eller provision. I kommentarerna till regel 4 framgår
bl.a.:
Enligt FARs mening ger införandet av den nya lagen (analysmodellen) och den internationella
praxis som utvecklats även visst utrymme för en mer nyanserad praxis i fråga om resultatbaserade
arvoden för rådgivningsuppdrag åt utlåtandeklienter. Denna fråga har emellertid RN inte tagit
ställning till sedan 1998 och vi vill resa ett varningens finger. Enligt underhandskontakter med
Revisorsnämndens kansli är det osäkert om nämnden för svenskt vidkommande kommer att medge
en sådan tolkning. Det finns alltså anledning att iaktta stor försiktighet då det rör sig om
rådgivningsuppdrag åt utlåtandeklienter.
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Vad gäller yrkesutövning så ska ledamoten enligt regel 7 genomföra sina uppdrag
omsorgsfullt. Regeln fortsätter:
En ledamot skall inte åta sig ett uppdrag, om varken ledamoten själv eller den revisionsgrupp där
ledamoten verkar kan tillhandahålla den kompetens som är nödvändig för uppdraget. När en
ledamot anlitar en medarbetare som är verksam i samma revisionsgrupp eller en självständig
uppdragstagare sker detta på ledamotens ansvar. (Balans 2003 nr 5)

I kommentarerna anges att ledamot ska följa de råd och rekommendationer som FAR utgivit
vilket i viss mån operationaliserar den ”omsorgsfullheten” regeln diskuterar.
När det gäller de nya etiska reglerna kan vi alltså notera dels att man länkat in de nya
medlemsgrupperna, men också att bilden av oberoende som ”analysbart” och kopplat till
uppdrag, ej revisor, något som den nya regel tre pekar på. Inte bara revisorn ska vara
oantastbar utan också det sätt som uppdraget organiseras på. Vi ser också spår av
diskussionerna om revision och rådgivning i den nya indelningen av typ av uppdrag som görs
och spår av gränssättningsdiskussionerna i regel sju om att kompetensen avgör vilka uppdrag
som kan tas. Också arvodesdiskussionen från 1990-talet fortsätter i dräkt av etisk regel nr
fyra.
Som synes är etikreglerna beroende av den internationella utvecklingen. Inom EU
håller revisionsdirektivet (8:e direktivet) på att skrivas om. I Balans 2005 nr 12 skriver LarsGunnar Larsson, teknisk sekreterare på FAR, att direktivet syftar till en långtgående om än
inte fullständig harmonisering av bestämmelserna om lagstadgad revision. Strängare
bestämmelser kan införas av en medlemsstat om det inte framgår något annat av
direktivtexten. De inledande bestämmelserna om principer för etiska standarder för revision.
Principerna ska täcka minst fyra delområden:
1)

revisorernas allmänna samhällsfunktion (the public interest function)

2)

deras integritet och objektivitet

3)

deras professionella kompetens

4)

vederbörlig omsorg (due care).

Detta kan ställas i relation till kärnvärden som enligt Sten Eriksson (ledamot i FAR
SRS revisionskommitté) i Balans 2007 nr 1 om att förtroende uppnås genom revisorns i sin
yrkesroll står för vissa kärnvärden. Dvs:
-

Professionalism:

korrekta

svar,

inga

gissningar

och

tydlighet

i

kommunikationen, tystnadsplikten etc.
-

Etik och moral: Hög moral i kombination med gedigen kunskap skapar kvalitet
i tjänsterna samt trygghet och förtroende hos kunder och intressenter.
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-

Engagemang: Fokusera på nytta för kund och samhälle, intresse av kundens
verksamhet

och

omvärldssituationen

med

framtidsinriktning.

Utnyttja

överblicken över näringslivet, kunskap om verksamhet och riskanalys av
företagen, för utvecklande rådgivning och synpunkter både på samhälls- och
företagarnivå.
Hörnstenarna är tystnadsplikt, oberoende och kompetens. ”Dessa uttryck får liv och
betydelse beroende av hur vi tillämpar dem i vardagen.” De viktigaste kärnvärdena är, menar
Sten Eriksson, etik och moral. ”Vi måste i våra roller ha mod att kliva fram och stå för våra
värderingar och den roll vi anser att vi ska ha i samhället”. Här krävs enligt Eriksson en
balans mellan den kontrollerande och rådgivande rollen. En balans som bör utgå från
företagets och samhällets behov och nytta.
Etikreglerna har därefter ändrats löpande, bland annat 2006 när IFAC preciserade
regler om nätverk mm och 2007 när revisorns skyldigheter utvidgades till att underrätta
Finanspolisen om tecken till penningtvätt finns. Nästa gång etikreglerna som helhet är uppe
till diskussion är i Balans 2008 nr 3. FAR har nu blivit FAR SRS men åter är det
anpassningen till den vidgade medlemskåren som står i centrum. Ett annat skäl är att
synpunkter inkommit ”… att reglerna idag är alltför fokuserade på revisorer och dessas
tjänsteutövning.”
Om denna översikt är gjord framkommer ej i vårt material. Däremot gör IFACs
etikkommitté en omarbetning av sin Code of Etics for Professional Accountants. I Balans
2010 nr 3 redogör Carina Bergman Marcus, ordförande i FAR SRS policygrupp för etik, och
Helene Agélii, föreningsjurist hos FAR SRS, om skärpta regler om opartiskhet i den
reviderade etikkoden. I den nya koden har man bland annat delat upp opartiskheten i ett
avsnitt som gäller revisionsuppdrag och bestyrkandeuppdrag som utgör översiktlig granskning
och ett avsnitt som gäller övriga bestyrkandeuppdrag. Ett nytt begrepp införs i koden: ”företag
av allmänt intresse” 31, vilket motsvarar de som enligt lag definieras som ”publika företag”. De
strängare regler som hitintills gällt för börsnoterade revisionskunder utvidgas till att omfatta
även andra företag som definieras till företag av allmänt intresse (publika företag). I Sverige
har vi inte i lag angivet särskilda krav på oberoende vid uppdrag som rör en viss typ av
företag. Regeringen anför att den svenska principbaserade analysmodellen om opartiskhet och

31

I företagsrätten skiljer man numera mellan företag av allmänt intresse (publika företag) och andra företag.
Publika företag är alla noterade företag, men även andra större företag som anses ha betydelse för samhället t ex
IKEA och de större danska producentkooperativen. Begreppet finns införd i svensk lagstiftning.
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självständighet redan nu ger utrymme för strängare bedömningar vid uppdrag som rör företag
som kan ses vara av allmänt intresse och att Revisorsnämnden praxis är ett uttryck för detta.
I den nya internationella koden införs ett krav på ”att revisionspartner med nyckelroll
inte får bedömas eller ekonomiskt kompenseras för dennes förmåga att sälja konsulttjänster
till sina revisionskunder”. Dessutom får revisor inte tillhandahålla redovisningstjänster i de
publika företag de reviderar. Detta är dock inte nytt i Sverige, utan stämmer väl överens med
den lagstiftning som finns. På samma sätt är de nya internationella reglerna om att revisor
inte får påta sig förvaltningsuppdrag åt klient och att oberoendeanalys ska göras vid
skatterådgivning i linje med vad som är praxis i Sverige redan. Den reviderade koden träder i
kraft 1 jan. 2011 och de regler som gäller företag av allmänt intresse börjar gälla 1 jan. 2012.
Det krävs dock fortsatt nationellt arbete för att ta fram och enas om tydliga definitioner
exempelvis av ”företag av allmänt intresse.” FAR SRS policygrupp för etik kommer att
prioritera detta arbete under året.
Sammanfattningsvis karaktäriseras 2000-talet av att begreppet oberoende preciseras
till opartiskhet och självständighet och till att gälla själva revisionsuppdraget, medan
begreppen integritet och objektivitet gäller generellt för alla uppdrag som FARs medlemmar
åtar sig. Oberoendet är inte längre kopplat till person utan till uppdrag och verksamhet. De
preciserade etiska frågorna för revisorn tonas ner till förmån för definitioner och regler som
gäller den vidgade medlemskåren och de legala intentionerna föreslås ibland få stå tillbaka för
praktiska övervägande. Det framgår också att mycket av diskussionen riktar sig till fler parter
än professionen. Syftet tycks indirekt vara att övertyga läsaren – klienten, revisorsnämnden
etc. likväl som att föra diskussionen inom professionen.

4.3 Summering och analys
Det finns fog att påstå att det skett en glidning i revisorernas normbas eller åtminstone i det
sätt varpå normerna beskrivs i tidningen Balans under den studerade tidsperioden. Glidningen
har inte så mycket att vara en fråga om byte av normer som en stegvis omdefiniering i vad
olika begrepp står för. Mest uppenbart är detta i diskussionen om ”oberoende”. Oberoendet
gentemot klient är centralt för revisorsprofessionen och därför är det kanske inte så underligt
att mycket av normdiskussionerna har kretsat kring detta begrepp. Över tiden har det också
kopplat till ett antal olika fenomen allt från möjligheten till att ge rådgivning till arvodering.
Redan när vi kommer in i diskussionen finns ett uttalat missnöje med hur
oberoendebegreppet definieras. Det verkar troligt att det redan under tidigare decennier har
funnits en diskussion där revisorerna haft anledning att definiera begreppet på ett annat sätt än
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de aktörer som står utanför professionen gjort. I det första decennium, 1990-talet, som vi
följer preciserar man stegvis oberoende i olika dimensioner. Vi väljer här att analysera
oberoendediskussionen med utgångspunkt i den beskrivningsmodell som den amerikanska
filosofen Kenneth Burke (1945) utvecklat för god beskrivning av skådespel (den så kallade
pentaden) bör begreppet analyseras i dimensionerna handling (vad görs; här hur definieras
oberoende); agent (mot vem gör det), agency (hur görs det); scen (gentemot vem görs det)
och skäl (varför görs det). Med tanke på att vi gör en studie över tiden kan det vara lämpligt
att lägga till dimensionen när olika diskussioner förs och med tanke på att vårt material är en
tidskrift dvs. en uppenbar scen för att visa upp åsikter så kan det också finnas anledning att
fundera för vem man visar upp sig. Här kan vi återkoppla till Greenwood et al (2002)
indelning av en professionell förenings arbetsuppgifter i de som riktade inåt professionen för
identitetsskapande, inåt professionen för disciplinering och gentemot samhället för att
representera professionen och dess självreglering (se kapitel tre). Nedan analyserar vi den
diskussion som förts strukturerat enligt pentadens dimensioner, medan när och för vem
dimensionerna används för att belysa diskussionen inom de olika avsnitten.

4.3.1 Vad görs: oberoende som begrepp
Vad är det då man gör när man är oberoende? När vi kommer in i diskussionerna i början av
1990-talet så tycks det dilemma man försöker lösa vara relationen mellan beroendet gentemot
företaget i rådgivningssituationen och oberoendet i revisionsrollen. Den lösning som infinner
sig är att försöka precisera begreppet på ett sätt som gör att det blir hanterbart. Begrepp som
senare under tidsperioden får allt större betydelse finns med i diskussionen redan 1989, t ex
objektivitet och trovärdighet. Senare (1992) läggs självständighet och integritet till. Under det
tidiga 1990-talet testar man också några nya definitioner av begreppet. Revisorns roll säger
man 1991 är ” att i en allt besvärligare miljö behålla sin integritet och objektivitet trots att
han är faktisk är beroende av den han kontrollerar” och 1992 presenteras ett nytt ideal för
revisorer: ”En revisor som har förmågan att med ledning av förefintliga fakta och efter
prövning av förhanden varande omständigheter och utan att låta sig påverkas av andra
personers uppfattning fatta beslut och handla efter egen övertygelse.”
Samtidigt som preciseringen av begreppet pågår så pågår också en relativisering av
begreppet. Detta kan formuleras som ”i vilken utsträckning är man oberoende”. Den ökande
andelen av rådgivning som förekom och de ekonomiska möjligheter som följde med denna
gör att en bild av ”totalt oberoende” framstår som orealistisk. Att dilemmat formuleras bör
dock innebära att någon eller några är bärare av en sådan bild. Vem som är denna någon är
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oklart, men med tanke på var diskussionen förs så framstår det vara såväl riktat mot externa
aktörer, framförallt Kommerskollegium och senare Revisorsnämnden, som en del av
identitetsprocesserna inom organisationens ram. Åskådarna i detta fall finns således såväl på
den interna som på den externa arenan. I Balans dyker diskussionen om att absolut oberoende
inte finns upp redan 1990 och under 1992 både som påstående i debattartiklar och i lösningar
av typen ”det gäller snarare att undvika beroende än söka totalt oberoende”. När decenniet går
mot sitt slut har man konstaterat med bas i utvecklingen inom FEE och EU att något absolut
oberoende finns existerar när människor är inblandade.
I slutet av 1990-talet kommer då förslaget till ny lagstiftning där oberoende
preciseras till objektivitet och självständighet och det tidigare allomslutande begreppet har
därmed konkretiserats i två termer.
Efter detta blir diskussionen om vad oberoende är mindre framträdande.
Diskussionen dyker bara upp när åskådaren man vänder sig till är övervakningsmyndigheterna
eller reglerare (dvs. när FAR utför funktionen att skydda professionen utåt). Åskådaren är
således i dessa fall samhället/omgivningen. Oberoende är en mental process, muttrar man
2005 när bestämmelser kring rotation av revisorer är på gång och Revisorsnämndens tolkning
av obereondebegreppet är uppe till diskussion samma år, men istället för att relatera till en
definition av begreppet relaterar man till hur andra övervakningsmyndigheter i andra länder
har tolkat det. Referensen i diskussionen är därmed inte begreppet i sig utan tolkningar i andra
länder. Vad oberoende är tycks alltså stadsfäst i och med Revisorslagen 2001 eller är det som
Tidström påstår redan 2001 nämligen att oberoendefrågan är internationellt nedtonat. Istället
lyfts förtroendebegreppet fram vilket enligt samma källa bygger på kvaliteten på den
finansiella rapporteringen, utvecklingen av rollerna för företagsledning, styrelse och revisorer
samt att revisorerna gör goda revisioner anpassade till näringslivets krav.

4.3.2 Aktör: vem och mot vad är man oberoende
Vem man vänder sig mot i oberoendediskussionen kan tolkas på olika sätt. Vi väljer här att
tolka aktören som en relation nämligen den mellan revisorn och det som denne ska vara
oberoende emot. Här har skett en tydlig glidning under tidsperioden från en implicit
utgångspunkt när vår studie börjar då diskussionen förs mot bakgrunden av att revisorn (som
person/företag) ska vara oberoende mot klienten (som person/företag). Tidigt kommer dock
bilden in av oberoende som situationsberoende. Revisorsuppdraget är per definition objektivt
påpekas 1989 och detta följs upp 1990 av att oberoendet måste bedömas för varje fall. Vid
denna tid tycks denna diskurs vara under framväxt och leva tillsammans med oberoende som
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kopplat till person. 1991 är t ex frågan uppe om att beroende kan finnas utöver revisorsjäv och
som vi såg i avsnittet ovan så är idealbilden av revisorn 1992 kopplad till dennes person.
Sakta – och troligen med bas i utvecklingen på den Europeiska arenan – lyfts dock oberoendet
som situationsberoende fram. 1996 kommer ny definition av oberoende från FEE där förslaget
är att revisorn ska analysera ”hot” mot sin objektivitet. I och med detta går oberoende från att
vara ett beteende som är direkt kopplat till uppdraget utförande dvs. i relationen till klienten,
till något som kan bedömas innan utförande dvs. inför relationen till klienten. 1998 går man
ännu ett steg vidare genom att diskutera oberoende som ”analytiskt begrepp” (se nedan) och
skiljer på olika oberoende beroende på affärsrelation (1999). Är uppdraget revision är således
kraven på oberoende annorlunda än när man är konsult även om det är samma företag.
Härigenom har man frigjort sig från den implicita utgångspunkten av oberoende som
personberoende. Det är relativt uppdraget, snarare än till företaget som oberoendet ska finnas
och man kan tänka sig att samma professionella kan vara beroende eller oberoende beroende
av typ av uppdrag som utförs. Den definition och den metod för oberoende som sedan
stadsfäst i 2001 års Revisorslag framstår som logisk gentemot detta.

4.3.3 Agency: hur analyserar man sitt oberoende
Också i hur man ser på analysen av oberoende förändras över tiden och följer i stort logiskt
från diskussionen om vad oberoende är och mot vem man är oberoende. I början av perioden
diskuteras inte tekniken för analysen av oberoende i någon större utsträckning. Bestämmelser
om oberoende och jäv finns sen tidigare och i mycket framstår det som att det är den enskilda
revisorn eller revisionsbyråns uppgift att se till att regelverket följs. Det är alltså en analys
kopplad till revisorns bedömningsförmåga. 1992 säger Gometz att kravet på revisorn bör vara:
”att hans ”beroenden” och relationer i övrigt till uppdragsgivare och intressenter är sådana
att de inte rimligen kan befaras påverka objektiviteten i hans bedömningar” . Således en
totalsituation som revisorn bör själv kunna bedöma. Ungefär samtidigt (1994) hörs upprop
och ”civilkurage och etiska krav” hos revisorn. Däremot finns ännu inte diskussionen om hur
detta oberoende ska analyseras och dokumenteras.
Tekniken för analys och dokumentering kommer med FEEs nya definition av
oberoende 1996. Det är också då som analysmodellen som senare lagstiftas gör sitt inträde,
liksom idén om oberoende som ett analytiskt begrepp som utgår från en etisk kärna. Tekniken
utvecklas via SOU 1999:43 och Revisorslagen. I och med att ”hoten” mot oberoende
(objektivitet och självständighet) definieras kan man också utveckla modeller och formulär
som dokumenterar detta. Formulären gäller uppdrag och oberoendet begränsas därmed till det
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givna uppdraget. 2001 konstaterar man också att analysmodellen är dynamisk såtillvida att
man kan göra situationsanpassade analyser. Men modellen ger också nya möjligheter att
jämföra tolkningar av objektivitet och självständighet mellan länder. Något som används
under senare år när FAR ställer sig kritisk till Revisorsnämnden tolkningar.

4.3.4 Scen: gentemot vem görs det
Att revision utförs på uppdrag av företagets ägare har alltid varit självklart. Andra
intressenters betydelse som avnämare för revisionen har dock förändrats över tiden och kan i
vårt fall med oberoende illustreras av den diskussion som funnits kring intressentmodellen.
Som beskrevs ovan så utgick ofta FAR vid periodens början från den så kallade
intressentmodellen när de beskrev revisorernas roll och vem dessa bör vara oberoende inför.
Revisorerna hade då genomgått en period från början av 1970-talet då deras uppgifter vidgats
alltmer och innehållit funktioner som kontroll av företagens inbetalning av skatt och sociala
avgifter, kontroll av krigsmaterialförsäljning etc.(se Larsson 2007 för en beskrivning av denna
utveckling). Dessutom hävdades gärna i diskussionen att revisionen var av nytta för såväl
banker som leverantörer. I den diskussion vi refererat ovan framgår detta tydligast i
diskussionen mellan Svensson, Marklund och Gometz 1991-1992 där Marklund tydligt tar
ställning för att revisionen ska vara objektivt gentemot alla som förlitar sig på
revisionsuttalanden.
Det framstår därför som ett brott i tidigare tankesätt när FARs ordförande 2001 för
upp frågan om ”vems intresse som är skyddsvärt” och hänvisa till EU-s föreslagna definition
som ”a reasonable and informed third party”. Denna formulering liknar den målbeskrivning
som finns för de internationella redovisningsstandarderna där man talar om rimligt kunniga
investerare som mottagare för redovisningsinformation. Kan denna parallell dras så skulle
således revisionens mottagare gå från intressenter i allmänhet till rimligt kunniga investerare,
dvs. kapitalmarknaden och mycket av de uppgifter revisorerna i Sverige har gentemot t ex
staten kunna ifrågasättas. Härmed följer revisorerna den allmänna trend där kapitalmarknaden
betydelse betonas och ges ett företräde på ett betydligt mer framträdande sätt än tidigare.

4.3.5 Skäl: varför sker förskjutningarna
Det framstår som om det genomgående är två tendenser som påverkar den diskussion som
sker. Tidigt under perioden är det framför allt gränserna för rådgivning som är bakgrund till
att frågan diskuteras. Möjligheterna till nya affärer står i kontrast till normer för oberoende
etc. och motivera en diskussion om gränser för oberoende. Den andra tendensen som växer
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allt starkare över tiden är internationaliseringen av såväl regelverk som profession. Sverige
går med i EU under tidsperioden vilket innebär att regleringen anpassas till EU-regleringen.
Såväl FEE som IFAC är mycket aktiva i denna reglering och påverkar såväl den svenska
revisorskåren direkt då denna är medlem i organisationerna och indirekt då FEE och IFAC
påverkar regleringen på internationell nivå. Dessutom innebär strukturen av svenska
revisionsbranschen med dominans av ett fåtal stora globala jättar också en stark internationell
påverkan (se vidare kapitel 10).
Man kan alltså konstatera att bakom bilden av förskjutningarna i normer finns
förändringar i branschens arbetsområde likväl som en globalisering av företag och
europeisering av reglering. I tabellen nedan sammanfattas glidningarna i oberoendebegreppet
Tabell 4:1 Glidning i oberoende över tid
Ursprung
Glidning mot
Oberoende ett
Relativt begrepp
Vad

Vem
Hur
Scen
Skäl

sammanhållet,
men
svårspecificerat
begrepp
Revisor
oberoende av
klient
Bedömning av
revisorn relativt
regelverk
Intressentmodell
som bas
Gränser för
rådgivning och
nya uppdrag

När

Skäl/ kritisk tidpunkt

Relativisering och
precisering under
tidigt 1990-tal

För att hantera gränser för
rådgivning
Nytt begrepp lagstiftat 2001

Uppdragsutförande
oberoende av
uppdragsgivare
Analys av hot per
uppdrag

Mitten till slutet av
1990-talet

Revisor ska kunna göra
rådgivning
Lagstiftat 2001
FEEs analysmodell
Lagstiftat 2001

Upplyst tredje part
Investerare
Internationella
normer och
standarder

Tidigt 2000-tal

Opartiskhet och
självständighet

Slutet av 1990talet, tidigt 2000-tal

Mitten av 1990talet

EU-text, följer av
kapitalmarknadens framväxt
Följer av
internationalisering av
företag och reglering

4.3.6 Etikens fortsatta utveckling
Från tabellen ovan kan man dra slutsatsen att det går att implementeringen av Revisorslagen
är en vattendelare för diskussion om revisorns oberoende. Rådgivningens gränser tycktes satta
(se vidare kapitel 6 och 7) och initiativet förts över från den nationella till den europeiska eller
internationella professionella föreningen. Följer man oberoendet framåt i tiden så är det
framför allt en diskussion om Revisorsnämdens tillämpning av reglerna.
Oberoendediskussionen inom den professionella arenan tycks tonas ner och följas av en
diskussion om etikregler. Här ska ett par aspekter på denna utveckling kommenteras.
För det första: kopplingen till de internationella regelverken har slagit igenom i
princip helt nu och reglerna öppet kopplats till FEE, IFAC eller till EUs utveckling av
regelverk. Det tycks finnas en vilja att hitta ”kärnvärden”, något som signalerades redan 1998.
Det här innebär att man diskuterar ”principbaserade regler”, dvs. principer istället för
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detaljregler för att kunna situationsanpassa tillämpningen. Vad som är kärnvärden tycks dock
ännu inte stabiliserat sig och ett antal nya begrepp har kommit in över tiden. Generellt gäller
fortfarande att de begrepp som tidigare kopplats till oberoende såsom integritet, objektivitet,
oberoende och självständighet oftast finns med i diskussionen. I de regler som FAR arbetar
fram under 2003 läggs också ”kompetens och omsorgsfullhet” till listan. Dessa begrepp
återkommer också i beskrivningen av EUs modernisering av det åttonde direktivet (om
lagstadgad revision) tillsammans med ”public interest”. När kärnvärden diskuteras 2007
finner vi också begreppen ”professionalism”, ”etik och moral”, ”balans mellan rådgivande
och reviderande roller” och ”utifrån företag och samhällets behov och nytta”. En tolkning av
de begrepp som lyfts fram är att man söker en balans mellan normer för revision och normer
för hela den verksamhet som de större revisionsföretagen har och att mycket av de begrepp
som läggs till täcker den situation med flera produktgrupper som de flesta företag inom
branschen har.
Samtidigt har FAR gått från att vara Föreningen för Auktoriserade Revisorer till Far
branschorganisation för experter inom redovisning och revision (se vidare kapitel 8). Det
innebär en utveckling från etikregler för revisorer till yrkesregler för experter inom
redovisning och revision. Denna utvidgning inleds med de nya etikreglerna 2003 . Det innebär
att reglerna får en mer allmän lydelse som gäller alla Fars medlemmar, med tillägg en
preciserad lydelse som gäller utlåtandeuppdrag dvs. revision och andra bestyrkande som en
revisor kan göra.
Etikutvecklingen som FAR beskriver i Balans kan delas upp i en fas mellan 1989 till
2000-talen då relationen mellan rådgivning och revision fokuseras och i en fas från mitten av
1990-talet och framåt då internationalisering av reglerna fokuseras. En tredje fas som kan
urskiljas handlar om vidgning av regler från revisorer till experter inom redovisning och
revision. Faserna går in i varandra och stödjer varandra. Urskiljandet ligger snarare i deras
fokus och ursprung än när i tiden de ligger. Sammanfattningsvis kan man dock säga att de har
lett till en utveckling där bilden av normer (i) gått från att gälla revisor – klient, till
uppdragstagare – uppdrag (ii) precisering av begrepp som tidigare varit bedömningsbegrepp
mot allt mer specificerade och därmed analyserbara begrepp (iii) gått mot en allt större
externalisering i termer av modeller för dokumentering av bedömningar i etiska frågor (iv)
samtidigt som man försöker ge möjlighet till flexibilitet inom bedömningarna genom att
princip- och situationsbasera reglerna. Kompetens har hela tiden varit väsentligt som kriteriet
för vilka uppdrag som skulle accepteras. I nästa kapitel ska vi närmare se på hur revisorernas
kunskapsbas utvecklats över tiden.
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Kapitel 5 Revisorernas utbildning och kunskapsbas
För att bli revisor ska man både ha en akademisk examen och erfarenhet. De första reglerna
kring en revisors utbildning kom när Handelskammaren i Stockholm införde auktorisation av
revisorer 1912. För att auktoriseras krävdes examen från Handelshögskolan i Stockholm och
visad lämplighet som revisor genom tre års erfarenhet under erfaren revisor eller vid
Stockholms köpmannaförenings ackord- och konkursavdelning. När vår studie börjar, 1989
har reglerna förändrats ett antal gånger och är lagstiftade och finns i förordningar. För en
auktoriserad revisor gäller en examen i företagsekonomi som innehåller tre års studier och en
minsta andel redovisning, handelsrätt, nationalekonomi och statistik, samt fem års erfarenhet
under en auktoriserad revisor. Under de fem åren antas revisorn ha genomgått ett antal
professionsinterna kurser. När vi kommer in i historien diskuterar man om revisorsadepten
under praktikperioden ska tentera vid tre tillfällen. Den interna utbildningen sköts dels inom
de stora redovisningsföretagen, dels via den utbildningsorganisation som FAR samägde med
SRS; Institutet för Revisionsutbildning, IREV. Nedan har materialet kring revisorernas
utbildning och kunskapsbas strukturerats under tre rubriker: ”vägen till revisorsexamen; vad
bör revisorn kunna och beprövad erfarenhet och professionsintern utbildning”.

5.1 Vägen till revisorsexamen
Att revisorsadapter skulle avsluta praktiktiden med en revisorsexamen var alltså på agendan
när vi kommer in i historian. I Balans 1989 nr 1 skriver Göran Tidström, då ny ordförande i
FAR, om vikten att slå vakt om professionalismen. En grundutbildning och en
vidareutbildning av hög kvalitet och aktuellt innehåll krävs om kunskapsnivån inom kåren
inte ska kunna ifrågasättas. I princip hade alla auktoriserade revisorer en omfattande
utbildning i IREVs eller storbyråernas regi under de fem praktikåren. Tidström säger:
Genom att göra denna utbildning obligatorisk samt avsluta den med en revisorsexamen efter
internationella förebilder skulle en betydande styrkedemonstration kunna göras i fråga om FARkårens strävan att vidmakthålla högsta kvalitet i kunskapsnivån, allt inom ramen för den utbildning
som redan är standard.

I spåren av detta ska IREV satsa på utbildning som på sikt kan leda fram till att en
revisorsexamen införs, något som redan är vanligt i de flesta länder. I Balans 1990 nr 12 kan
vi under rubriken: IREVs nye ordförande satsar på en examen läsa att planerna håller på att
genomföras. Anders Holm, nyvald ordförande för IREV, får frågan om man överhuvudtaget
kan utbilda sig till yrket eller om inte skickligheten måste grunda sig på praktiskt arbete:
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Svaret är att det måste vara både teori och praktik. Det finns annars en risk att man urvattnar det
teoretiska kunnandet. Man måste hela tiden återvända till de teoretiska modellerna för att klara av
att analysera företagen. Det är oerhört viktigt att man varvar!

Följden av detta är att revisorsadepterna ska genomgå tre prov organiserade av FAR under de
fem åren av praktik som föregår auktorisation. 1992 införs den nya revisorsexamen inom
IREVs ram. Det var dock få revisorer som klarade FARs tredje prov som skulle leda till
auktorisation. I Balans 1995 nr 2 anger Gunnar Widhagen, ordförande i FARs Examensråd,
ett antal möjliga skäl till detta, t ex att grundutbildning på universitet och högskolor är alltför
teoretisk vilket la ett stort ansvar på revisionsbyråerna att lära adepterna att praktiskt tillämpa
kunskaperna. Andra skäl kunde vara bristande handledning på byråerna, alltför svåra prov
under allt för stor tidspress.
I och med den nya revisorslagen som kommer 1995 kom revisorsexamen att flyttas
från FAR till Revisorsnämnden. I samband med att man hållit sin första examen arrangerar
Revisorsnämnden ett seminarium de erfarenheter man härmed skaffat sig (Balans 1999 nr 2).
I det nya systemet måste man först avlägga revisorsexamen (för att bli godkänd revisor) innan
man kan genomgå högre revisorsexamen (för att bli auktoriserad). Frågan var dock om det
finns incitament att genomgå den högre revisorsexamen då den nya lagstiftningen bland annat
innebär att det räcker med att vara godkänd revisor för att bli ”påskrivande” även i större
företag. Denna förändring har lett till oro kring om revisorsadepten verkligen är mogen att
vara ”påskrivande” (dvs. ansvarig för revisorsuppdrag) i större företag redan efter tre års
praktik 32.
Samma oro tycks inte finnas några år senare för de fall där revisorn saknar
akademisk grund. I sitt remissvar till Revisionsbolagsutredningens betänkande Oberoende,
ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (SOU 1999:43), tillstyrker FAR (Balans 1999 nr 10)
utredningens förslag om behörighet för godkända revisorer som genomgått revisorsexamen
och rätten för godkända revisorer att gå upp i revisorsexamen utan full teoretisk utbildning33.
FAR föreslår dessutom att godkända revisorer utan revisorsexamen ska ges möjlighet att
revidera mindre icke publika aktiebolag, dvs. småföretag.

32

1995 års revisorslag var en anpassning av svensk lagstiftning till EU:s åttonde direktiv om revision.
Kompetenskraven enligt det dåvarande åttonde direktivet var lägre än de gällande svenska. Man gjorde därför en
anpassning som innebar att kraven för godkänd revisor motsvarade EU:s krav. Samtidigt innebar
harmoniseringen gentemot EU att tog man bort ur aktiebolagslagen bestämmelsen att bolag av viss storlek måste
revideras av auktoriserade revisorer.
33
Åter en anpassning till EU där reglerna ger möjlighet för personer som arbetat med revision under lång tid att
genomgå examen och därmed bli licensierade.
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Revisorsexamen är ett intressant exempel på en utveckling där diskussionen startade
hos FAR mot bakgrund av en internationell utveckling och där branschen gick i bräschen för
den svenska utvecklingen genom att införa examination i egen regi. När denna sedan övergick
till Revisorsnämnden innebar detta att en del av kontrollen över yrket gick över till statlig
övervakning och följer sen i princip den politiska utvecklingen. Samtidigt är fortfarande
revisorerna mycket aktiva i utformandet av examinationen.

5.2 Vad bör revisorn kunna?
Utbildning av revisorer bör ske såväl inom universitet som via vidareutbildning. I Balans
1989 nr 1 diskuterar Göran Tidström, behovet av vidareutbildningen av revisorer. Han säger:
Även om kunskapsnivån upprätthålls och utvecklas i huvudsak genom det praktiska arbetet är den
– i vart fall inom IREV – mycket låga andelen registrerat deltagande i aktualitets- och
uppdateringskurser alarmerande. I alla professioner krävs ett aktivt engagemang bland
yrkesutövarna för att hålla sig à jour.

Om en yrkeskår ska framstå som professionell, anser Tidström, krävs att arbetet riktas mot
områden som överensstämmer med intressenternas förväntningar. Tidström aviserar därför
något senare (Balans 1989 nr 10) att IREV kommer att satsa på ”snabbt ordnade kurser, där
nyheter på revisionsområdet tas upp”. Både IREVs ordförande (Balans, 1990,nr 12) och
senare generalsekreterare Marklund (Balans 1993, nr 5) betonar vikten av att fånga äldre
revisorer till vidareutbildning. Markland säger:
Men för att vara ärlig skulle det kanske vara bra för branschen om ännu fler revisorer insåg vikten
av vidareutbildning och inte bara stirrade sig blinda på hur mycket pengar de drar in till byrån

IT-frågor är ett område där revisorerna anses behöva lära sig mera (Balans 1996, nr
12). I en diskussion i Balans mellan olika FAR-ledamöter framförs åsikten att frågan
hanterades bäst av specialister, inte av deltidsexperter eller revisorer. Auktoriserad revisor
Johan Kjellström ställde frågan: ”Blir jobbet intressant med tanke på all den tekniska
utvecklingen som vi nu förutser här?” Han svarar själv:
Man skall "plugga" in en massa parametrar och så kommer det ut någon rapport - attraherar vi nya
medarbetare, som vill tänka själv? Jag är inte så helt övertygad om det. Jag tror det är viktigt att
också ha en viss flexibilitet. Att vi kan attrahera de bästa ekonomerna som är självständiga, som är
kreativa och som vill göra något av sin tillvaro. Annars är risken att man får robotar i slutändan och det är jag allergisk mot.

Även här bekymrade man sig om att de etablerade revisorerna egentligen var de som
mest behövde utbildning. ”Är det inte ett svårt pedagogiskt problem att tala om för ledande
herrar att de måste gå utbildning?”
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Inte bara tekniken ändras utan även hela revisionen har bytt karaktär enligt Thomas
Thiel, FARs nye ordförande i Balans 1997 nr 3:
Det handlar mer om analytisk granskning och om att testa flöden, processer och styrningen av
informationssystemen. För att kunna göra detta och utöva en professionell revision har vi fått ta till
oss allt fler specialister. För att till exempel revidera en bank anställer vi bankspecialister för att
kunna räkna på terminskontrakt, optionsavtal och så vidare - som en del av revisionen. För att
revidera avancerade ekonomi- och styrsystem måste vi ha såväl IT-proffs som specialister på
ekonomistyrning.
På det viset uppstår konsultavdelningarna på revisionsbyråerna.

Ett sätt att klara de nya kraven är specialisering (se vidare kapitel 6.2). I detta
nummer av Balans ställs också frågan: Kan specialiseringen ha gått för långt? Det finns ett
område, menar Thomas Thiel, som möjligen kan ha påverkats menligt.
Jag tror att vi i den grundläggande revisorsutbildningen skulle behöva öka kunnandet hos de unga
revisorerna om de ekonomiska sambanden och om ekonomisk analys. Den kunskapen brister
ibland […]
Förut har den nödvändiga tekniska kompetensen betonats lite ensidigt. Det måste också finnas en
social kompetens. Man måste vara kreativ, kunna relatera till andra, kunna få ut information ur
andra, kunna kommunicera - både i tal och skrift på mer än ett språk.

Det finns flera nya områden som kräver ny kompetens, t ex vad gäller miljöfrågor
(Balans 1998 nr 2). Nya krav på redovisning av miljöinformation i årsredovisningen hade
införts genom beslutet om ändringen i årsredovisningslagen (1999). Det finns olika former för
miljörevision, men för ”ekonomirevisorn” gäller revision av den separata miljöredovisningen,
miljöskuldsrevisioner eller s.k. miljö-due-diligence-uppdrag. I Balans framförs att det kan
vara svårt för en revisor att utvärdera exempelvis specifika miljötillstånd och
miljökonsekvenser, men att det är säkert inte svårare att här ta hjälp av experter än vad det är
inom andra specialistområden. Det är dock nödvändigt att revisorn har kunskap nog att
bedöma vilken specialistkompetens som behöver adderas till gruppen.
Efter att konstaterat att revisorernas behov av kompetens är kopplat till förmåga att
avgöra när annan expertis än den egna krävs ändrar diskussionen delvis inriktning. I en artikel
om vidareutbildningen av revisorer (Balans 2001 nr 12) konstateras att grundutbildningen är
väl
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vidareutbildningen. I Balans 2002 nr 10 påpekar Dan Brännström, styrelseordförande IREV,
att vidareutbildning för revisorer bör fokusera på revision. Detta då exponeringen av revisorn
ökat, efter ett antal stora internationella företagsskandaler 34 och debatten om revisorns

34

Under 2002 briserade bl a två större företagsskandaler i USA; Enron-skandalen och World Com. Enronskandalen innebar bland annat att ett av världens största revisionsföretag, Andersen, tvingades upplösas. Även
Europa drabbades vid tidpunkten av flera stora företagsskandaler.
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oberoende. Brännström som själv undervisar på högskolenivå tycker inte att branschen kan
kräva en ”revisorsfärdig” utbildning på högskolorna:
Universitet och högskolor ska ge en bra basutbildning i ämnen som företagsekonomi, it, juridik
och beskattning enligt kraven för godkännande och auktorisation som revisor. Men det är
revisionsbyråerna som i samverkan med IREV ska utveckla medarbetarna till revisorer, inte minst
därför att det också krävs omfattande on-the-job-training.

Den akademiska grundutbildningen för revisorer hade diskuterats redan tidigare (se
Markland i Balans 1993 nr 5). Vid FAR:s jubileumsdag 1998 (Balans 1999 nr 1) informerade
Anna-Karin Norberg, ordförande i utbildningskommittén, om att kommittén studerat hur väl
programmen på universitet och högskolor stämmer överens med kraven för att bli revisor och
tar som exempel att kraven på handelsrätt är högre för en revisor än de som ingår i
programmen på universiteten och högskolorna (se också Balans 1999 nr 2). 2001 konstaterar
man (Balans 2001, nr 12) att en förbättring skett vad gäller den företagsekonomi
revisorsadepterna läser, men att man nu måste ta tag i problemen kring omfånget av
handelsrätt inom utbildningen.
Men den svenska akademin ska även den EU-anpassas och genomgår den så kallade
Bolognaprocessen. I Balans 2007 nr 12 finns rubriken: ”Branschen kräver flexibilitet i
utbildningen för revisorer.” På ett seminarium där Revisorsnämnden (RN) bjudit in ledande
aktörer inom revisionsbranschen diskuteras utbildningen och de stora variationerna som finns
mellan universiteten. ”Det enda som tycks vara klart är att framtidens svenska ekonomer
kommer att ha antingen tre, fyra eller fem års utbildning”. Revisionsbyråernas budskap var att
branschen måste attrahera ungdomar och det innebär att det krävs flexibilitet vad gäller
förkunskaper. ”Även treåriga studier bör komma i fråga”:
FAR SRS vill anpassa praktikens längd till högskolestudierna - för att alla ska ha sammanlagt åtta
års utbildning innan revisorsexamen kan avläggas (idag krävs nio år). Med andra ord ska den som
studerat tre år behöva fem års praktik, den som läst till ekonom på fyra år ska behöva fyra års
praktik, osv. Dessutom måste innehållet i examen vara flexibelt, ansåg revisorerna och fick
medhåll från flera lärosäten.

Diskussionen fortsätter och i Balans 2009 nr 8-9 finns rubriken: ”Tema utbildning:
Dags att ställa krav!” FARs ordförande Svante Forsberg påpekar att branschen är en stor
”köpare” av ekonomistudenter och därför måste bli bättre på att ställa krav. Brister i
nyexaminerade ekonomers kunskaper fanns enligt Forsberg främst inom områdena
redovisning och finansiering. Han menar att då det är lärarresurserna som är problemet så blir
det svårt att uppnå en hög kvalitet på alla högskolorna. Branschen har också ett ansvar: ”Vi
måste ställa upp med lärare i större utsträckning. Eftersom vi rekryterar många av de bästa så
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är det ju hos oss en stor del av kompetensen finns”. Under hösten ska FAR SRS styrelse
diskutera hur organisationen kan påverka ekonomiutbildningen. Syftet är att bidra till en
kvalitetshöjning inom exempelvis redovisningsområdet. Det anses viktigt att etablera goda
kontakter med utbildningsdepartementet och med en dialog med de ansvariga för
ekonomiutbildningarna vid universitet och högskolor: ”En idé är att FAR SRS i samarbete
med högskolorna arbetar fram ett slags miniminivå vad gäller undervisningen inom
exempelvis redovisning”.
Innehåll och kvalitet på ekonomutbildningarna är alltså frågor som engagerar mer
eller mindre under hela perioden. Den diskussion som förekom i början och som handlade om
nya kunskapsområden stillnade, kanske för att de byråinterna utbildningarna på områdena
kom igång. Diskussionen om utbildningens kvaliteten tycks däremot inte ha minskat. Här ska
man ha i åtanke att en motsvarande diskussion finns inom den akademiska världen.
Redovisning och revision är två områden där bristen på kompetenta lärare är stor, särskilt vid
mindre högskolor. Ännu har vi dock inte sett något mer formaliserat samarbete mellan FAR
och akademin även om de flesta lärosäten har ett antal gästföreläsande revisorer. Här kan man
säga att man lokalt redan implementerat det samarbete som det talas om i sista artikeln och
kanske är det därmed en mindre akut fråga för branschföreningen att ta tag i.

5.3 Beprövad erfarenhet
Den femåriga praktikperioden före auktorisationen räknas bland revisorer som kritisk för att
kunna bli en god revisor. Lika väsentligt är det dock att ha goda förebilder i praktiken.
Lennart Svensson, ledamot i FARs disciplinnämnd i Balans 1991 nr 11 menar
Att på ett framgångsrikt sätt bedöma och gardera riskerna för vilseledande redovisning kräver stor
erfarenhet, kreativitet och gott omdöme från revisorns sida. Det tillhör branschens problem att
säkra tillgången på revisorer med sådana egenskaper. Mot bakgrund av den ökande kriminaliteten i
samhället, i stort som smått, och utvecklandet av allt mer sofistikerade metoder för bedrägeri och
annan kriminalitet, kan det ifrågasättas om inte revisorns kompetens som kontrollant av företagets
ekonomiska redovisning håller på att undermineras. Ett bekymmer i sammanhanget är den brist på
balans mellan åldersgrupperna i revisionskåren, som för närvarande råder. Kåren har kraftigt
expanderat och föryngrats under senare år. Detta har lett till brist på revisorer i åldern 45-55 år,
inom vilken grupp revisionsbyråernas "nyckelmän" ofta är att finna.

Det goda i beprövad erfarenhet bekräftas också av Göran Tidström, tidigare FAR-ordförande,
i Balans 1993 nr 12, då han säger: ”En erfaren auktoriserad revisor har en helt annan analytisk
förmåga än en ung assistent. Erfarenheten gör att man slipper mycket av ’rundgång’ för att
fånga in kärnan i det som ska göras…”.
Temat återkommer i Balans 1994 nr 2 där Siv Berlin från KPMG under ett
seminarium lyfter att pga. att kåren växt under 80-talet har utvecklingen gått från en kår som
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kunde föra vidare sina kunskaper till nästa generation genom att arbeta tillsammans med de
unga och tala med dem om yrket och dess krav, till att revisorns uppdrag alltmer kom att
beskrivas i skriftliga regler som kunde nå alla. Samhället har samtidigt fått en ökad
komplexitet, en fri marknad och blixtsnabb informationsteknologi. Berlin menar att det i ett
sådant nytt läge kommer fler anmälningar mot revisorer inte behöver betyda att revisorerna
och revisionen blivit sämre utan snarare på att kraven kontinuerligt vuxit och den växande
kåren har inte orkat hålla samma takt.
Utvecklingen speglas i de nya revisorsföreskrifterna (1998). Enligt dessa ska en
revisor som söker auktorisation eller godkännande ha utövat yrkesmässig revision i minst
1500 timmar under de fem år som närmast föregår ansökan. Jämfört med tidigare
bestämmelser innebär det för auktoriserade revisorer en minskning med 500 timmar medan
det är en motsvarande ökning för de godkända revisorerna (Balans 1998 nr 2, FARs
föreningsjurist Anders Strömqvist). Vidare preciseras att minst hälften av timmarna ska avse
företag som enligt lag skall ha auktoriserad eller godkänd revisor, något som innebär en
skärpning 35.
Diskussionen försvinner ur Balans under några år, men problemet att hitta goda
mentorer tycks kvarstå. I Balans 2011 nr 2 återkommer frågan i en debattartikel om
generationsskifte inom revisionsbyråer av revisorer av Carina Hedrum, godkänd revisor och
auktoriserad redovisningskonsult och Matthias Vidh godkänd revisor och ordförande i Fars
lokalförening Storstockholm. I artikeln betonas vikten av att generationsskiften planeras och
kunskap överförs till den nya generationen. De ser mycket positivt på att det bildats en
arbetsgrupp med epitetet ”Nya generationen” inom Fars sektion Små och medelstora företag.
Man skriver:
Generationsskiftet inom små och medelstora revisionsbyråer öppnar därmed upp yrket för yngre
revisorer. Även om de flesta revisorer har en stark individkoppling till sina kunder, genom att vara
registrerade som individ, så kan överflyttningen av kunder ske smidigt genom ett väl genomfört
övergångsarbete. Vår erfarenhet visar att kunderna gärna lyssnar till förslag på vem som kan vara
lämplig att efterträda en revisor som ska bytas ut.
Framtiden medför flera utmaningar, exempelvis överbryggningen mellan de yngsta och de äldsta i
branschen. Vi, som tillhör den andra generationen, tror att vi kan vara den bryggan. Och Far bör
vara med och bygga denna brygga genom ett mentorprogram.

Beprövad erfarenhet ses som viktig av revisorerna över hela tidsperioden. Det som
ändrats är snarare möjligheterna att överföra kunskaper mellan generationerna. Det är en fråga
som blir viktigare över tiden. Troligen hänger den samman med att de stora redovisnings- och
revisionsföretagen ökar sin produktportfölj och revision, som en produkt bland andra, inte ges
35

Den tidigare förordningen talade om aktiebolag och ekonomiska föreningar generellt.
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samma fokus som tidigare, samtidigt som personalomsättningen i branschen gör att de som
går vidare till seniora ställningar blir färre och får allt mer att göra utöver att överföra
kunskaper till nästa generation. Om det blir något av Fars mentorsprogram är ännu för tidigt
att säga, men blir det av så kan att skaffa sig erfarenhet hamna inom revisionsföretagen,
medan att förstå och tolka denna hamnar hos Far.

5.4 Sammanfattning och analys
Under tidsperioden kan man säga att de flesta aspekterna av revisorers utbildning och
kunskapsbas har varit uppe till diskussion, såväl de delar som fås genom formella
utbildningsprogram, som de delar som är erfarenhetsbaserade. Diskussionerna har dock skett
under olika tidsperioder och på olika scener.
I början av perioden var det de professionsinterna utbildningarna som fokuserades.
Professionen drev aktivt frågan om revisorsexamen enligt utländsk modell. Genom
lagstiftning togs dock examen över av Revisorsnämnden. Som en följd av detta förändrades
också scenen från att vara professionell självreglering till extern reglering av professionen.
Makten över innehållet i examen, dvs. vad som examineras, och därmed de faktiska
kunskapskraven för att bli licensierad har därmed formellt flyttats från professionen till
övervakningsorganet, även om professionen fortfarande är djupt engagerad i utformningen av
själva examensuppgifterna. Bakom såväl initieringen av revisorsexamen som den utformning
den med tiden fått står en internationell utveckling som även den först var professionsintern,
men med tiden externt reglerad.
Däremot har frågorna om vidareutbildning av licenserade revisorer kvarstått hos
professionen. Scenen för detta är alltså professionsintern och med koppling till Greenwood et
al (2002) kan man se vidareutbildningen som en del av FARs uppgift att skapa en kollektiv
identitet (vad man ska kunna för att vara kompetent revisor) och delvis en del av
organisationens disciplinerande uppgift. Diskussionen om vidareutbildning var dock livligast i
början av perioden och gällde då framför allt att utveckla revisorn så att denne skulle klara av
de nya tekniker och metoder, t.ex. ADB, informationssystem, som utvecklats inom
näringslivet. Det gällde alltså att hålla sig a jour. Frågan är hur a jour man ska hålla sig och
det verkar som om man med tiden når en överenskommelse om att ”det räcker att vara kunnig
nog för att förstå när man bör plocka in experter”. 36 Denna konsensus öppnar upp för en
orientering mot andra kompetenser, t.ex. social kompetens och mer revisionskompetens.
Fokus flyttar sig då också från de äldre revisorerna till den yngre generationen av revisorer.
36

Den här utvecklingen går hand i hand med utvecklingen av revisorns yrkesroll som vi tar upp i nästa kapitel.
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Det finns alltså en förskjutning i tolkningarna både av vad vidareutbildningen ska innehålla
och vem som ska genomgå den. I slutet av 1990-talet stannar dock diskussionerna om
vidareutbildningens form och innehåll av något.
Beprövad erfarenhet tycks vara en kärna i den professionella identiteten som lyfts
fram genom hela tidsperioden. Den framstår som viktig, men rätt självklar i början av
perioden, men mer problematisk i slutet av perioden Vad som ingår i denna erfarenhet är inte
helt tydligt men analysförmåga, grundläggande revisionsprinciper och etiska förhållningssätt
är delar som nämns. Tydligt är också att beprövad erfarenhet ligger utanför vad som går att
lära genom formulär och litteratur. Den måste föras vidare av erfarna till mindre erfarna. Till
synes är det också där problemen ligger. Den utveckling som branschen genomgått gör att
mer erfarna revisorer ofta gått vidare till andra uppgifter än revision. Alltså finns ett tomrum
att fylla. Det vi sett i de senare diskussionerna är att Far engagerat sig aktivt i frågan. Kanske
är detta början till en trend där de delar av professionalism som genom branschutvecklingen
inte längre tillvaratas inom revisionsföretaget förs över på den professionella föreningen. I
Greenwood et al (2002) termer skulle detta innebära att Fars roll som kollektiv
identitetsskapare och disciplinerare av professionen ändrat inriktning mot en större betydelse
för insocialisering och överföring av beprövad erfarenhet. Beprövad erfarenhet är en av de
frågor där scenen hela tiden är den professionsinterna.
I motsats till beprövad erfarenhet så står den akademiska utbildningen utanför
professionens direkta kontroll. Innehållet i denna finns i bakgrunden under hela perioden, men
temperaturen i frågan stiger i slutet av perioden då kvaliteten i utbildningarna ifrågasätts.
Frågan om den akademiska utbildningen faller in under det som Greenwood et al (2002)
definierar som den professionella organisationens roll att värna om professionen gentemot
externa parter.
Sammanfattningsvis har olika frågor diskuterats under olika tidsperioder och i
figuren nedan görs ett försök att sammanfatta diskussionerna. Utvecklingen är nära kopplad
till föregående kapitels diskussion om den rådgivande rollen och som vi kommer att se i nästa
kapitel mycket nära kopplad till utvecklingen av yrkesrollen. Från ett professionsteoretiskt
perspektiv kan vi se att professionen utvecklar kunskapsbasen i takt med utvecklingen hos
deras klienter, men att man också sätter gränser för vad som tillhör revisorns roll; denne kan
inte göra allt, men förväntas kunna avgöras när experter ska kallas in. Det som också påverkat
är förändringar i karriärvägar inom branschen. Genom att rörligheten bland seniora revisorer
ökat så slås också gamla mönster för hur man skaffar sig revisionskompetens och beprövad
erfarenhet sönder. Här aktualiseras åter FARs roll som stödjande av professionen. I figuren
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nedan anges schematiskt utvecklingen av de kompetensfrågor som diskuterats under
tidsperioden, samt när i tiden en utveckling kan anses skett.
Figur 5:1 Utveckling av diskussionen om kompetens över tiden

Revisorsexamen
Från: “styrkedemonstration” för professionen
Till: “reglerat obligatorium utförd av staten”

Professionsintern utbildning
Från: specialistutbildning för att möta
Kraven från näringslivet
Framför allt för seniorer
Till: revision och social kompetens
Framför allt för juniorer

Akademisk grundutbildning
Från: krav på innehåll
Till: krav på kvalitet
Beprövad erfarenhet
Från: lära från seniorer inom byrån är kritiskt för att kunna utföra arbetet
som revisor
Till: FAR blir mentorer
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Kapitel 6 Yrkesroller och arbetsinriktning
Revisorns roll dvs. vad en revisor ska respektive inte bör göra har diskuterats livligt över
tiden. En del av denna debatt har vi redan mött i kapitel 4 under rubrikerna ”Rådgivning
kontra revision” och ”Rådgivningen och revisionens gränser”. I det här avsnittet fördjupar vi
oss vidare i denna debatt genom att ha samlat material som behandlar den enskilda revisorns
arbetsinnehåll. Generellt kan sägas att vi får följa en utveckling för (de stora)
revisionsbyråerna mot det man brukar kalla ”multi-diciplinary-practices”, MDP 37, dvs. att
man går från verksamhet som dominerats av redovisning och revision till en verksamhet som
samlar alltfler experter under samma tak och för att kunna erbjuda betydligt fler
konsulttjänster än tidigare. Denna branschförskjutning har påverkat synen på revision och vad
en revisor kan göra. För det första har den medfört en ytterligare debatt om relationen mellan
revision och rådgivning. Parallellt med de diskussioner vi redogjorde för i kapitel fyra har en
diskussion pågått som gått från att handla om en ökad acceptans för rådgivning och gällt vilka
rådgivningsuppgifter en revisor kan ha, till de gränser som lag och revisorsföreskrifter anger
för detta. Denna allmänna diskussion har vi samlat under rubriken ”Den utvidgade
revisorsrollen”. En mer specifik del av den allmänna diskussionen om revisorsrollen är
huruvida revisorn bör specialisera sig. I början av den undersökta tidsperioden handlade
denna diskussion om att revisorerna borde specialisera sig inom speciella fält för revision t ex
ADB eller miljö och vi känner igen den från kraven om vidareutbildning av revisorer som vi
redogjorde för i kapitel fem. Diskussion tystnade dock, troligen för att redovisningsföretagen
anställt experter inom de olika fälten. Istället diskuterar man i slutet av perioden möjligheten
till licensiering av ”specialistrevisorer” inom den finansiella sektorn och möjligen även andra
segment i FARs regi. Debatten om revisorn som expert har vi samlat under rubriken ”Den
specialiserade revisorn”. Utvecklingen mot MDP-byråer har också påverkat revisorerna på
andra sätt. För det första innebär det att revisorn får samarbeta med de andra experterna som
byråerna anställer. Något som behandlas under rubriken ”Revisorn och de andra
specialisterna”. För det andra innebär det att frågan om var revisorns ansvar går aktualiseras
liksom hur man egentligen kan och bör ta betalt för sina tjänster när branschen förändras.
Detta behandlas under rubrikerna om ”Gränser för ansvar” och ”Att ta betalt för sin roll”.
Ansvarsdiskussionerna speglar i början av perioden främst en önskan att begränsa revisorns
ansvar och därmed skadeståndskostnaderna men går senare över till en diskussion om
37

En svensk term för MDP är flerkompetensbyråer. Denna term har dock haft svårt att få fäste och i
diskussionen används nästan alltid MDP. Vi har därför valt att denna term.
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ansvarsfördelning mellan revisorer och styrelser när revisionsutskott blir viktiga i svenska
företagsstyrelser. Arvodesfrågan är mer rättfram och de gamla arvodesformerna får med tiden
ge vika för allt mer liberala former (jfr. kapitel 4). I stort speglar alltså utvecklingen av
revisionsrollen den branschförskjutning som under perioden sker i de stora revisionsföretagen.

6.1 Den utvidgade revisorsrollen
Branschen hade utvecklats snabbt under 1970-1980-talet; under ca 15 år har antalet
auktoriserade revisorer tredubblats 38 och tjänsteutbudet har breddats. Utvecklingen var, enligt
Tidström (Balans 1989 nr 1), en förutsättning för revisorns roll som granskare och rådgivare i
en alltmer komplex företagsmiljö där allt fler kunskapsfält vävs samman till en integrerad
kompetens. Revisorerna har också ålagts nya uppgifter av staten som t ex granskning av
skatter. Tidström menar att man måste vara beredd att ta initiativ:
— som bidrar till fortsatt utveckling av redovisningsstandards
— som slår vakt om revisorernas oberoende
— som slår vakt om revisorernas professionalism
— som bidrar till en enklare och mer entydig skattelagstiftning
— som eliminerar felaktiga uppfattningar om revisionens innebörd

Ett problem hade varit utvecklingen och efterlevnaden av redovisningsstandarder,
dvs. standarder för hur den årsredovisning ska se ut som revisorn är satt att granska.
Ofullständiga och oklara redovisningsstandarder 39 hade gjort att revisorerna i praktiken
tvingats acceptera olika redovisning för likartade situationer, vilket minskar revisorernas
trovärdighet. Tidström påpekar:
Vi måste även vara på vakt mot eventuella tendenser till s.k. opinion shopping där revisorer
konkurrerar med varandra genom att ha den mest liberala synen i svåra redovisningsfrågor. …
Lagstiftning med oklar tolkning av lagens bokstav undergräver tilltron till systemet. "Djärva"
revisorer uppfattas som kreativa och duktiga vilket i kombination med kreativa finansinstitut och
skattesnåla klienter resulterar i en spiral som ofrånkomligt närmar sig gränsen för lagöverträdelser.

Det är dock inte bara bristande redovisningsstandarder som är ett problem. I samma
nummer av Balans (Balans 1989 nr 1) konstateras att PC-nätverk och världsomspännande
elektroniska postsystem ökar riskerna för brott, vilket innebär att revisorer bör lägga ner ännu

38

Detta berodde bl a på att revisionsplikten utökats till mindre aktiebolag och marknaden för revision därmed
ökat.
39
Under 1980-talet hade FAR varit ansvarig för att utveckla redovisningsrekommendationer för företagens
årsredovisningar. Det hade dock varit svårt att få företagen att följa anvisningarna och i flera fall hade revisorer
skrivit under revisionsberättelser för årsredovisningar där FARs rekommendationer inte följts. För att få bättre
efterlydnad så skapades i början av 1990-talet ”Redovisningsrådet” med representation från bland annat
näringsliv, akademi och profession. Rådet tog över utvecklingen av redovisningsrekommendationer fram till att
man beslutade att helt följa de internationella rekommendationerna (IAS, numera IFRS), varefter rådets roll blev
att översätta standarderna. Rådet lades ner 2007 och ersattes av Rådet för finansiell rapportering som utger
rekommendationer i de fall då IFRS standarderna är mångtydiga. Efter att det blivit lagstadgat att använda IFRS
i koncernredovisningen för svenska noterade företag översätts nya standarder av EU och staten.
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mera arbete på de preventiva kontrollerna. Andra utmaningar finns också t ex i samband med
Sveriges anslutning till EU. Enligt Björn Markland, generalsekreterare i Far (Balans, 1992, nr
3) kan europeiseringen komma att beröra själva yrkesidentiteten. Svenska språket saknar t.ex.
en bra översättning av ”accountant 40” och det är inte så lätt att översätta ”revisor” åt det andra
hållet. Marklund tror dock på ett fortsatt reglerat revisorsyrke, därmed inte sagt att det
kommer att vara samma regleringar. Han påpekar:
Den intressanta frågan är nu om den auktoriserade revisorn i Sverige har den kompetensprofil som
motsvarar näringslivets och samhällets behov inför 2000-talet. Den nuvarande profilen är ju en
produkt av en långt gående reglering, och inte av fritt verkande marknadskrafter.

Samtidigt

som

förändringar

i

omvärlden

påverkar

revisorsrollen,

blir

konsultverksamhet allt viktigare för revisionsbyråerna. I slutet av 1980-talet är denna
verksamhet dock fortfarande av mindre omfattning. Kommerskollegium hade initierat en
studie om omfattningen av revisorernas konsultverksamhet (Balans nr 12, 1989). Utredaren 41
konstaterar att ”konsultverksamheten inom revisionsbranschen inte har en sådan
’alarmerande’ omfattning som vissa intressen velat göra gällande”. Det konstateras också i
rapporten att de ”farhågor” som framförts bl.a. i massmedia om att revisionsbyråerna drastiskt
håller på att förändras genom att specialister/konsulter tagits in, har kommit på skam.
Samtidigt menar utredaren att utvecklingen går mot en viss expansion på konsult- och
specialistsidan, främst hos de större byråerna, kanske också hos de medelstora.
Inom branschen tycks dock rådgivning redan vara vardagsmat. FARs ordförande
Göran Tidström (Balans, 1990, nr 1) menar att en grundsyn bland FARs ledamöter är att
revisorskårens kompetens är en viktig samhällsresurs som borde kunna utnyttjas av såväl
klienter som revisorer. Naturligt blir då revisorskårens arbetsuppgifter i hög utsträckning
rådgivande. Dessutom förutsatte, enligt Tidström en god revisionsinsats ofta tillgång till
specialister inom andra områden än revision. FARs åsikt var att även sådana specialister ska
kunna vara delägare i revisionsbyråer. Detta då utländska byråer kunde etablera sig i Sverige
(dvs. i praktiken de stora byråerna) utan att ha restriktioner vad gäller konsultverksamheten.
Det innebar att marknadens efterfrågan kom att styra dessa byråers tjänster. Ökningen av
konsultverksamheten som enligt internationell förebild tillhandahölls av icke-revisorer
upplevdes på sikt kunna påverka samhällets syn på revisionsbyråerna.

40

I den engelskspråkliga världen är licensieringen bredare än i Sverige. Man licenserar ”CPAs” (Chartered
Public Accountants), dvs. licensierade redovisare, istället för ”auditors”, dvs.revisorer.
41
Marcus Näslund har skrivit utredningsrapporten, När utredningen startade arbetade han på revisorsenheten vid
Kommerskollegiet.
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Tidström definierade ett antal restriktioner som han ville att branschen skulle ålägga
sig för att motverka att tillväxten av konsultverksamheten skedde till priset av en nedtonad
profil för revisionsverksamheten, exempelvis:
* att utveckla regler för god sed vid tillhandahållande av konsulttjänster, även innefattande
kvalitetskontroll
* att introducera regler som även gäller för namnlika och samarbetande konsultföretag.
* att begränsa den arvodesvolym som konsultverksamheten får generera i förhållande till revision
* att möjlighet till delägande för icke-revisorer ej bör gå längre än till minoritetsägande.

Om

sådana

restriktioner

accepteras,

säger

Tidström,

blir

en

växande

konsultverksamhet en positiv faktor för revisionsföretagens utveckling som betonar
revisionsbyråernas karaktär som kunskapsföretag. Något som Tidström anser vara strategiskt
viktigt.
Diskussionen fortsätter om vad företagen förväntar sig och vad revisorn får lov att
göra (se t ex Balans 1990 nr 10). I Balans 1993 nr 5 finns en intervju med Björn Markland,
FARs generalsekreterare, där han bl.a. tar upp konsultrollen. Han menar att omgivningen
förväntar sig en viss rådgivning av revisorerna och att det kan vara en svår pedagogisk uppgift
att utforma konsultrollen så att roller och gränsdragningar blir helt klara. Han tror:
… att varje revisor själv måste finna en bra kompromiss mellan konsultations- och revisionsarbete
allt efter uppdragets innehåll.
- Ingen har hitintills lyckats med att sätta en allomfattande gräns mellan konsultation och revision.
Men jag har aldrig uppfattat det som ett problem i FARs styrelse. Därmed inte sagt att frågan är
oviktig.[…]. En annan fråga är om revisorn kan revidera sina egna råd och utredningar. Som
framgår av de tidigare artiklarna finns olika uppfattningar om den saken

Marklund menar, att mycket beror på hur en rekommendation lämnas och om
revisorn endast arbetat fram ett underlag till beslut eller dessutom gett beslutsförslag. Enligt
Markland kan revisorn revidera om han kan med fog hävda att hans insats inskränkte sig till
en oberoende utredning, och att det var företagets styrelse eller ledning som fattade beslutet.
Denna syn delas inte helt av myndigheterna. Henry Åkerlund på Kommerskollegium
som övervakar revisionsbranschen vid denna tidpunkt (Balans nr 5, 1993) definierar revisorns
uppdrag till: ”Revision, redovisning, organisation, samt därmed sammanhängande rådgivning,
däri inbegripet skattekonsultation” och menar att:
Revisorn ska vara oberoende och inte en aktör i näringslivet som alla andra, vilket kan bli följden
om man inte har några gränser för konsultverksamheten. Den som ska välja revisor ska aldrig
behöva fundera över om revisorn har egna affärsintressen som kan komma i konflikt med klientens

Staffan Gavel, ordförande i FAR, ser dock en expansion av både vad gäller nya
tjänsteutbud och nya uppdragsgivare som en trolig framtid (Balans 1993 nr 12). Som nya
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uppdragsgivare anges exempelvis revision av stiftelser eller större konkurser. Den mest
riskfyllda expansionen är, menar Gavel kombinationen nya tjänster och nya uppdragsgivare.
Nya regleringar om vad revisorn får och bör göra kommer och den 1:a juli 1995
inrättas Revisorsnämnden som övertar Kommerskollegiums roll som granskningsorgan för
branschen. EUs påverkan märks också. I Balans 1996 nr 3 skriver Björn Markland, FARs
generalsekreterare om en rapport som FEE lämnat till Kommissionen. Enligt denna
tillhandahåller revisorer inom EU utöver revision ett brett spektrum av tjänster t ex inom
ADB, skatter, företagsrekonstruktioner, allmän affärsjuridik. Skillnaderna i revisors rätt att
engagera sig i sådana tjänster är dock stora mellan länderna. FEE menar att i princip ligger det
i den fria konkurrensens intresse att tillåta revisorerna att utföra tjänster inom de områden där
de har den nödvändiga kompetensen. Dock medges att just området lagstadgad revision
innefattar ett särskilt element av tredjemansintresse och omsorgen om revisors oberoende kan
göra det nödvändigt med vissa inskränkningar i rätten att utöva andra aktiviteter.
Nya direktiv från EU kommer också. Affärsverksamhetsförbudet för revisorer
avskaffas och ersätts med ett förbud mot annan verksamhet än revisionsverksamhet om det
kan rubba förtroendet för revisorns oberoende och självständighet. Ett problem är dock att det
saknas en definition av ”revisionsverksamhet”. I Sverige införs nya revisorsföreskrifter vid
årsskiftet 1997/1998. De nya bestämmelserna innebär bl.a. att skrivningarna om
”redovisningsjäv 42 och dokumentation har moderniserats och medelsförvaltningen lättats
upp”. Medelförvaltningsförbudet är inte längre totalt; det gäller endast i förhållande till
revisionsklienter (Balans 1998 nr 2). När det gäller redovisningsjäv preciseras i en paragraf
vad som avses med råd och där anges som ett exempel att revisor får lämna förslag till
åtgärder i samband med bokslut. När det gäller FAR-kårens önskemål om liberaliseringar i
detta hänseende, kan man nog inte komma mycket längre, menar Strömqvist, FARs
förbundsjurist. Han skriver (Balans 1998 nr 2):
Ändringen ligger också i linje med det synsätt som innebär att revisorer inte skall behöva
vidkännas andra begränsningar i sin yrkesutövning än sådana som är nödvändiga för att
upprätthålla förtroendet för revisorn i den lagstadgade revisionen.

På europeisk nivå har den Europeiska kommissionen tagit ställning till frågor som
aktualiserats genom grönboken om revisorns roll, ställning och ansvar i EU (Balans 1998 nr
42

Redovisningsjäv uppstår om revisor hjälper det företag han reviderat med redovisning på andra sätt än att ge
råd. Medelförvaltningsförbudet som lättades upp i föreskrifterna var restriktioner i vems medel som en
revisorsbyrå kunde förvalta. Den reglering som diskuterats i detta kapitel kom 1998, frågan har sedan
diskuterats vidare bland annat geneom ett nytt förslag som var mer begränsande kom från Justiedepartenetet
2002-2003 och i SOU 2008:79 där man föreslog en ny definition av bokföringsjäv. Detta diskuteras i nästa
kapitel.

71

6-7) i ett meddelande med titeln: ”The Statutory Audit in the European Union: The Way
Forward” (EGT C 143). I en inledande sammanfattning slår Kommissionen fast att det inte
finns en riktigt gemensam syn på revision hos EU-länderna. Det skadar tilltron till
redovisningarna och det skadar revisorers möjlighet att etablera sig över gränserna och att bli
en del i den inre marknaden. Vikten av att göra rent hus med onödiga hinder i den nationella
lagstiftningen mot fri etablering och fria revisorstjänster över gränserna poängteras. Det har
legat i luften att kommissionen efter grönboken vill ha en kommitté för revisionsfrågor.
Lösningen har också blivit en separat kommitté som består av nationella delegationer med
experter som förordnas av medlemsstaterna. Enligt Markland (Balans 1998, nr 6-7) bör såväl
revisorer som tillsynsmyndigheter delta i en sådan kommitté. Han säger:
Kommissionen framhåller också att revisorskåren har det primära ansvaret för de tekniska
aspekterna på revisionsrekommendationerna, och att den med tillsynsmyndigheterna delar ansvaret
för att de grundläggande kraven på revisionen uppfylls.

Kommissionen anser också, enligt Balans (1998 nr 6-7), att tillsynen över
revisorsyrket bör utföras av revisorskåren själv. Majoriteten av remissvaren om grönboken
menade att någon harmonisering av reglerna för revisors ansvar varken är möjlig eller
nödvändig. Redan är lagstadgad revision reglerad i EU:s i fjärde direktiv (om
årsredovisningar) från 1978 och sjunde direktiv (om koncernredovisning) från 1983. I
revisorsdirektivet (det åttonde) från 1984 slogs det fast vilken kompetens som skulle krävas
av en revisor. Det som ännu inte (1998) är reglerat är oberoende, till- och avsättning av
revisorer, revisionsarvoden, revisionsberättelsen och revisorsansvaret. Projektet med
grönboken skulle egentligen handla om hindren för en inre marknad för revisorstjänster, men
kom lika mycket eller mer att behandla revisorsyrkets reglering.
Gränserna för revisorsrollen diskuteras således löpande. På internationell nivå går
John Gruner, generalsekreterare IFAC, i bräschen för att det tillhör yrkets plikter att avslöja
korruption (Balans 1999 nr 2). Här upplevs en konflikt mellan plikten avslöja korruption och
tystnadsplikten. Dilemmat gäller alltså klientföretagets förtroende för revisorn relativt
revisorns plikt att slå larm. Till detta kommer att det är otydligt vilka legala och
organisatoriska ramar som skyddar revisorn och att det därför är naturligt om revisorn tvekar
att anmäla. Gruner skriver:
Vi har en del riktlinjer kring detta ämne, men det handlar mest om hur man ska hantera
sådana situationer inom en organisation, medan den verkliga frågan gäller att avslöja
korruptionen också för omvärlden. Det är här som frågan om tystnadsplikten kolliderar
med föreställningen om att allmänheten har en rätt att få veta hur det står till. Med andra
ord handlar det - för att uttrycka sig mera rakt på sak - om vår förpliktelse att "slå larm".
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[…] Revisorer och redovisningsekonomer som avslöjar korruption kan drabbas av sådana
olyckliga följder som legala problem, att bli av med jobbet, att förlora klienter, få dåligt rykte och
kanske också – i extremfallen – mista livet.

Inte bara arbetsuppgifterna utan också revisionens status diskuteras vid
millenniumskiftet. I Balans 2000 nr 12 påpekar FARs nya ordförande Mats Fredricson att
kvartalsrapporteringen numera är standard i börsbolag och att revisorerna i nio fall av tio inte
ens blir ombedda att göra en översiktlig granskning. Kvartalsrapporterna används sedan av
analytikerna i deras egna prognoser. Mats Fredricson ser alltså en fara i att finansiell
rapportering produceras utan den traditionella granskningen av oberoende revisorer då
kvartalsrapporten, ej den reviderade årsredovisningen ses som den viktigaste informationen
till marknaden.
Oron för revisorernas status återkommer i Balans 2003 nr 2 under rubriken: ”Du ser
inte ut som en revisor!” Är det en komplimang? Artikeln beskriver avslutningsdagen av IREV
seminarieserie under hösten 2002 (STAR-seminarium) för auktoriserade och/eller godkända
revisorer. Den avslutande dagen ägnades åt att diskutera revisorsyrket. En fråga som
diskuterades var: ”Är revisorn stolt över att göra revision? Ibland verkar det inte så!
Revisionsbyråerna har i hög grad själva sett till att hjältarna inom det egna yrket inte är
revisorer utan skatteexperter, finansspecialister och andra konsulter. Det måste vara ett
övergripande fel inom branschen när det anses som utveckling att ”slippa” vara revisor. Och
dessutom tjäna mer pengar på det. (...) Ett andra misstag av branschen är att det uppfattas
som finare att sälja än att förvalta. (… ) Den som säljer in nya uppdrag får ofta högre
anseende än den som lyckas utveckla gamla klientrelationer…”. Frågan blir därmed om
revisorerna har fastnat i en tillväxtfälla. Flera av deltagarna menade att utvecklingen under de
senaste åren beror på en alltför stor fokus på tillväxt istället för kvalitet och lönsamhet
samtidigt som branschen har dumpat sin egen prisnivå. Slutsatsen från seminariet var att
produkten revision måste förtydligas, den egna yrkesstoltheten odlas och arvodena för
revisionen höjas. Rekommendation till branschen blev helt enkelt: Back to basics and let´s
audit!
Diskussionen om revisorns roll lugnar sedan ner sig några år innan det är dags igen. I
Balans 2008 nr 1 svarar Dan Brännström, generalsekreterare på FARSRS på en debattartikel
av universitetslektorn Peter Öhman. Rubriken på Öhmans artikel var ”Mer information i
revisionsberättelsen – ett senfärdigt steg i rätt riktning” (Balans nr 12 2007). Med de orden
kommenterar Peter Öhman i de utspel Dan Brännström och Peter Clemedtson gjort i en artikel
i Dagens Industri (7 december 2007) där de föreslår en studie om revisionens relevans för att
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den än mer ska bidra till ekonomiska värden och förtroende i näringsliv och samhälle. Där
behandlas också möjligheten till en mer öppen rapportredovisning där revisorn genom
”betyg” kan gradera områden som är av betydelse för ett företags förtroende. Brännström
betecknar detta utspel som att ligga långt fram i utvecklingen; ja vissa tyckte att ”… vi har
sprungit vilse i okänd och sannolikt farlig terräng …” (Balans 2008 nr 1). Brännström menar
att kvalitet, transparens och tydlighet är starka ledstjärnor och att detta skapar behov av att
pröva nya vägar för revisionen. Frågan hänger också ihop med den internationellt diskuterade
frågan om ansvar och skadeståndsansvar. En utvidgad revision med en mer öppen
revisorsrapportering kräver därmed en förändring av revisorns ansvar. Brännström menar att:
”I det långa loppet är det marknaden som bestämmer. Men det är vår skyldighet att ta initiativ,
leda processen och påverka marknaden”.
I Balans 2008 nr 2 svarar Peter Clemedtson, ordförande i FAR SRS på frågan
”Revisorn är en viktig rådgivare till företagarna. Hur går det ihop med revisorns roll?”:
Revisorn ska användas som bollplank. Och ha en öppen dialog med sina klienter och lämna råd
inom sitt kompetensområde. Men det är viktigt att man inte blir en del av affärsverksamheten
eftersom det i nästa steg innebär att man ska granska råd som man själv givit. Man ska som revisor
uppträda professionellt, opartiskt och ha integritet.

Många tycker att revisorn ska vara mer öppen och berätta vad hon/han tycker om
företaget hon reviderar. Men, detta menar Clemedtson är otänkbart på grund av revisorns
tystnadsplikt.
I slutet av perioden förändras diskussionen till att gälla de ramar som begränsar
revisorns roller än rollernas innehåll. På FAR-dagen 2009 redogörs för forskning som visar på
paradoxen att avregleringarna – som skulle öka handlingsutrymmet för olika aktörer lett till
minst lika detaljerade regler som tidigare. Det handlar snarare om omreglering än avreglering.
De revisorer som var på plats uttryckte sin oro över den tilltagande formaliseringen av yrket
och att den växande mängden regler och standarder håller på att ge revisorsrollen en ny
inramning. Ordförande i FAR SRS policygrupp för regulatoriska frågor Åke Danielsson
menade att självregleringens tid är över. Han målade skissartat upp hur revisorer under de
senaste femton åren fått lära sig leva med att först jurister och sedan politiker kommit in i
spelet och velat styra. Frågan som ställdes var: ”Vem är egentligen beredd att ta ansvaret om
reglerna visar sig vara dåliga?” (se också Dan Brännström, i Balans 2009 nr 11).
Temat återvänder i Balans 2011 nr 5. Då svarar Anna-Clara af Ekenstam och Björn
Flink, ordförande respektive vice ordförande i Fars sektion Stora företag på en artikel (i
Balans 4/2011) skriven av Gunther Mårder, VD i Aktiespararna. Mårder menar att revisionen
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måste utvecklas för att behålla sitt värde. I korthet önskar han en ökad rapportering av
revisorn vid bolagsstämmorna. Af Ekenstam och Flink replikerar att frågan är intressant och
att förväntningar finns på att innehållet i rapporteringen kommer att förändras. Internationellt
arbetar IAASB, med ett förslag till ny revisionsberättelse:
Vi kan inte i Sverige ensamma ändra revisorns rapportering då vi förbundit oss att följa ISA.
Däremot kan, och ska, vi vara med och driva utvecklingen så att revisorsrollen och revisorns
rapportering utvecklas och förändras i takt med omvärlden. I det arbetet vill vi särskilt värna om
styrkorna i den svenska modellen, som till exempel självregleringen, starka aktieägare och den
tydliga ansvarsfördelningen, liksom aktieägarnas rätt att genom valberedning utvärdera och välja
inte bara styrelse utan också revisor. Ytterligare en viktig faktor är revisorns kommunikation med
styrelsens revisionsutskott, som fungerar bättre i Sverige än i flera andra länder.

De menar att en rak och öppen dialog med styrelse och ledning gör att t.ex.
felaktigheter kan rättas till innan de påverkar redovisningen, vilket gör att revisorn kan avge
en ren revisionsberättelse. Det är när kommunikationen inte fungerar som det blir en oren
revisionsberättelse.
Revisorsrollen har således varit under ständig diskussion under den undersökta
tidsperioden. I början handlade det om och i så fall hur konsultverksamhet skulle inkorporeras
i rollen. Bakgrunden var en önskan att använda revisorns kompetens. I slutet av perioden kom
diskussionen att handla om hur EUs och IFACs regler och restriktioner påverkar rollen. En
tydlig gräns mellan vad som ingår och inte ingår i rollen tycks vara svår att dra och inte blir
det enklare av att samma person kan vara revisor i ett företag och rådgivare i ett annat. De två
kommande avsnitten speglar denna problematik.

6.2 Den specialiserade revisorn
Revisorn som specialist är en fråga som kommer upp när rådgivningsverksamhet inom
revisionsbyrån är uppe på tapeten (se också kapitel 4). Den är nära kopplad till var gränserna
för rådgivning går. I Balans nr 8-9 1991 säger FARs ordförande Olof Herolf:
Auktoriserade revisorer får inte erbjuda vilka specialisttjänster som helst. En viktig begränsning är
det s.k. affärsverksamhetsförbud, som finns i revisorsförordningen. Auktoriserade revisorer får
inte driva och delta i ledningen av annan affärsverksamhet än revisionsverksamhet.
Till revisionsverksamhet hör enligt FARs etikregler revision och redovisning samt därmed
sammanhängande rådgivning, hjälp med deklarationer och andra skatte- och avgiftsärenden samt
rådgivning inom andra revisorsyrket närliggande områden där ledamoten eller byrån har
kompetens.
Att i sin revisionsrörelse ha specialister som gör mer än så är således ett brott mot
verksamhetsförbudet.

Det är dock svårt att tydligt precisera vilka specialister en revisionsbyrå får ha.
Situationen förändras över tid och därför har FAR inte velat låsa sig till exakta regler. I början
av 1990-talet kunde utländska revisionsbyråer t.ex. svenska revisionsbyråers partners, i
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princip inrätta kontor i Sverige och erbjuda vilka specialisttjänster som helst (jämför
föregående avsnitt). I den diskussion som förs i Balans i början av 1990-talet står frågor kring
verksamhetsförbudet och oberoendet i fokus. Revisorn kan, anser man, vara mer effektiv som
konsult än en utomstående specialist eftersom han/hon känner verksamheten, men att risken
för problem med oberoendet hela tiden måste vägas mot effektiviteten.
Ett område där man tror att revisorn behöver specialisera sig är ADB. ADB hade fått
en stor användning inom i näringslivet och i Balans 1993 nr 5 påpekar auktoriserad revisor
Anna Ernestam, Peters & Co i Stockholm att ”Det krävs god kännedom om datorstödda
system och dess risker för att kunna utföra revision enligt god sed”.
Utvecklingen talar således för denna och andra specialiseringar och i Balans 1993 nr
12 skriver FARs ordförande Staffan Gavel att ”specialistprofilen” 43 i form av etiketter som
ADB-revisor, skattekonsult, specialist på bank/försäkringar mm. kommer att öka. Något som
kan leda till ökad marknad för konsulter. Gavel får medhåll av Göran Tidström i samma
nummer av Balans. Tidström säger:
Den som vill bli en framgångsrik auktoriserad revisor kommer att få det allt svårare att ta sig fram
enbart som generalist. För att skapa en profil åt sig själv och åt byrån måste man framstå som
duktigare än genomsnittet. Det är lättare att klara genom specialisering än genom att bara vara
trevlig och ”allmänduktig”.
Man kan specialisera sig på mycket: vissa branscher, ADB, prospekt, finansiella instrument osv.
– När man sedan blivit känd som en duktig specialist så kan det ryktet smitta av sig på
”allmänprofilen” och det är ju bara bra.

En väg att profilera sig har traditionellt varit att arbeta i olika kommittéer inom FAR.
Detta har blivit svårare nu när antalet revisorer ökat, medan FARs kommittéer är mer eller
mindre oförändrade till antal. Att komma med i en kommitté tar därför tid. Att byta till
näringslivet och satsa på t ex att bli ekonomidirektör i börsföretag kan locka om yngre
revisorer upplever att det tar för lång tid att göra karriär. Utmaningen för revisorskåren blir att
se till att duktiga människor kan göra snabb karriär oavsett att det finns många äldre, t ex
genom att ge utrymme för yngre i FAR-arbetet och specialiseringar av olika slag. Tidström
menar också att det är synd att personfokuseringen på revisorn är så stor i Sverige, så är det
inte internationellt. ”Det hade varit enklare och bättre om själva byrån i högre grad hade fått
stå som bärare av ’kvalitetsstämpeln’”
Diskussionen om den specialiserade revisorn tonar bort. Något av en sammanfattning
av perioden görs dock av Bengt Skough, godkänd revisor och SME/SMP-ansvarig inom FAR

43

Traditionellt har FARS ledamöter i sin kompetens haft vad som i dagligt tal kallas ”allmänprofil” (Balans
1993 nr 12).
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SRS, i Balans 2006 nr 11. Han skriver att han började sin karriär som ”siffergranskare”; det
var det räknemaskin, penna och papper som gällde:
Risk och väsentlighet var nästan helt okända begrepp, likaså ordet "redovisningsjäv". Kunderna
fick vad kunderna begärde, revisionsbyrån levererade "helhetslösningar" och alla var glada och
nöjda. Under 1980-talet "datoriserades" branschen och under 1990-talet fokuserade branschen på
ökad kvalité och ökat oberoende, vilket bl.a. fick till följd att byråerna organiserades för att
särskilja på revision och redovisning. Revisorns roll förändrades under denna period från att vara
"allmänpraktiserande" till att bli alltmer specialiserad.

Specialiseringen har således fortsatt inom branschen och perioden avslutas med att
denna specialisering tycks ta materiella former. I Balans 2008 nr 10 finns rubriken: ”FAR SRS
ska licensiera revisorer – börjar med revisorer i finansiella bolag”. På grund av att kraven
på specialistkompetens ökat beslutade FAR SRS att införa en särskild licensiering av
revisorer som arbetar med finansiella företag. Enligt FAR SRS generalsekreterare Dan
Brännström var detta organisationens sätt att ta ansvar för kvalitetsfrågorna, och han kunde
tänka sig att detta kan bli aktuellt för fler områden t ex inom miljörevision och revision av
fastighetsbolag, tjänsteföretag m.m.
Utanför professionen är man dock inte lika positiv inställda till en privat licensiering
av revisorer utöver den statliga auktorisationen. Bland annat är Göran Raspe på
Revisorsnämnden tveksam (Balans 2008 nr 11 och 12). Han får svar på tal av Susanne
Sundvall, ordförande i FAR SRS referensgrupp för finansiella företag och själv licensierad
revisor för finansiella företag. Hon menar att revisionen i grunden handlar om att skapa och
säkerställa förtroende i näringsliv och samhälle:
Det krävs därför gedigen grundutbildning, fortbildning och specialisering hos oss revisorer för att
vi ska kunna leva upp till samhällets förväntningar. Licensiering av revisorer som arbetar med
finansiella företag är ett viktigt initiativ från självregleringens sida att säkerställa att revisorer som
granskar hur vanliga människors sparande tas om hand har specialistkunskap.

Slutligen meddelar hon: ”Jag kommer att ”flasha” med mitt visitkort!
Projektet för en licensiering av revisorer går vidare (se Balans 2011 nr 2; Balans
2011 nr 6-7). Far har haft diskussioner med Finansinspektionen (FI) angående revisorers
lagstadgade rapportering till FI och startat en projektgrupp för att ta fram en vägledning för
revision i finansiella företag. Projektgruppen har också diskuterat de framtida villkoren för
licensiering av revisorer i finansiella företag. Det framstår således som om en specialisering
av revisorer skett över tiden vad gäller branscher att revidera, men kanske också vad gäller
områden som miljörevision. Idén med en licensiering, dvs. en legitimering utöver
godkänd/auktoriserad revisorer kan ses som en materialisering av denna utveckling och ett

77

sätt att återta ”makten över legitimering” inom professionen. Samtidigt är det ett tydligt
tecken på stratifiering av professionen.

6.3 Revisorn och de andra specialisterna
Nu är det dock inte alltid revisorer som själva är konsulter. Under tidsperioden blir andra
specialister allt vanligare inom byråerna. Relativt tidigt börjar en diskussion om en
branschglidning

mot

MDP

(se

kapitelintroduktionen).

Björn

Marklund

FARs

generalsekreterare lyfter frågan i såväl Balans 1992 nr 3, som i Balans, 1993, nr 5. Han
hävdar att MDP är ett fenomen som blivit vardag i många länder, t ex i Australien där
kombinerade revisions- och advokatbyråer blivit vanliga. Det kan dock skapa problem vad
gäller kontroll och ansvarsfördelning mellan specialisten som ger råd till klientföretaget och
den revisor som bolagsstämman valt från samma byrå, och som ska revidera och ta ansvar för
specialistens råd. Marklund ser som ett sätt att lösa detta att även specialisten får arbeta enligt
god revisorssed. Baksidan med detta är för specialisten att en koppling till revisionssed inte är
lika lukrativt som att arbeta helt fritt och – eftersom ägande i revisionsbyråer vid denna
tidpunkt var förbehållet revisorer – inte heller kan påverka byråns utveckling.
Så har utvecklingen mot specialister på revisionsbyråerna öppnats upp. När vi
kommer till 1997 (Balans 1997 nr 3) har utvecklingen gått så långt att frågor som ställs är:
”Förblir revision den huvudprodukt som byråerna tjänar pengar på? Eller blir revision en
billig stapelvara i den hårdnande konkurrensen mellan revisionsbyråer som satsar mer på
avancerade specialisttjänster?” Thomas Thiel, ny ordförande i FAR, menar att specialisterna
behövs, revisionen har bytt karaktär. Det handlar om analytisk granskning och om att testa
flöden processer och styrningen av informationssystem kräver fler specialister och för att
behålla specialisterna och deras kompetens måste de tillåtas att utöva konsultverksamhet:
Alla våra konsulter används i revisionstjänsten, säger Thomas Thiel. Det är en viktig skiljelinje
mot andra konsultföretag. Vi har trovärdighet som rådgivare bara om vi bygger på revisionens
grund. Specialisternas arbete är en integrerad del av revisionen. Så måste det vara.

Med andra ord blir specialister ett stöd för revisionen. Ett problem kan dock vara att
de specialister som rekryteras står utanför FAR. ”Revisorsorganisationerna vilar inte på
branschgemenskap utan på professionell grund”.
Ett annat område där specialister kan behövas är inom miljöredovisning (Balans
1995 nr 3, Balans 1997 nr 8-9 och 1998, nr 2). Från att 1995 vara en öppen fråga, hade det
under 1997 börjat utvecklas en praxis där företag vill ha en påskrift av den valde revisorn och
i Balans spekulerar man om att certifiering av miljörevisionsledare snart kommer att införas
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(jämför föregående avsnitt). 1998 har ändringar i årsredovisningslagen accentuerat kravet på
redovisning av miljöinformation. På europeisk nivå betonade också FEE betydelsen av att
revisorskåren medverkade, dels för att öka insikten om kunskapens betydelse inom
miljöredovisning och, dels för att utveckla revisorsrollen till att omfatta utökade rådgivningsoch revisionsområden. Som vi såg i kapitel 5.2 blev slutsatsen av denna utveckling att
revisorer måste besitta kompetensen att veta när annan kompetens behöver tas in i
revisionsarbetet.
MDP fortsatte att diskuteras i Balans 2000 nr 1. Möjligheten för klienten att få all
service från ett ställe, ställdes här mot de problem som detta kan ha för revisorns oberoende.
Den implicita motsättningen mellan affärsverksamhet i revisionsföretaget och allmänintresse
för revision är fortsatt uppe för diskussion. Allt mer acceptans tycks dock skapas för MDP. I
Balans 2000 nr 12 menar FARs nye ordförande Mats Fredricson att konsultverksamhet som
närmar sig och går över gränsen till företagsledning blir självavstötande i revisionsmiljö.
Precis som Thomas Thiel ett par år tidigare tror Fredricson att specialister i samarbete med
revisionsteamen levererar både revision och fristående rådgivning (och är med i nya FAR) .
Samgåendet med SRS (se kapitel 8) tillsammans med utvecklingen av MDP och
avskaffandet av revisorsplikten för mindre företag skapar förändrar branschen. I en artikel i
Balans 2007 nr 8-9 säger Peter Clemedtson, ordförande i FARSRS att tyngdpunkten i
revisionsbyråernas verksamhet har flyttats från revision till redovisning och att avskaffande av
revisionsplikten skyndar på denna utveckling. Det här är positivt menar han och det är en
naturlig utveckling nu när FAR SRS är en branschorganisation att plats för
redovisningskonsulter skapas.
Vår organisation består av fyra grundpelare – revision, redovisning, skatt och rådgivning. Här ska
finnas plats för alla.
– Vi vet att våra kunder i mindre och medelstora företag upplever en större nytta med tjänster som
hjälper dem att exempelvis göra bokslut och att deklarera. Sådan service är tydlig och riktar sig
mer direkt till kunden, jämfört med revision som har en mer allmän mottagargrupp.
Har revisionsbyråer tidigare sålt sina tjänster med revisionen som dörröppnare, så är det numera
allt oftare hjälp med redovisning och skatt som initialt efterfrågas..

Clemedtson prognos är att det inom en ”…inte alltför avlägsen framtid kan bli
frågan om att redovisningskonsulter tillhandahåller någon form av garanti (assurance) av ett
företags ekonomiska ställning…” 44 Garantier kan ju ges av olika slag och i Balans, 2010 nr
8-9, diskuteras granskningen av hållbarhetsredovisningar. Granskning av företags
hållbarhetsredovisningar har blivit en marknad med stor tillväxt. Samtidigt är den liksom
44

Här får Clemendtson helt rätt och idag (2013) säljs till mindre och medelstora företag så kallade
bokslutsrapporter, rapporter som försäkrar att bokföring och bokslut är gjorda av redovisningsexperter och inte
av företaget själv.
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andra nya marknader en omogen marknad, vilket innebär såväl hot som möjligheter för
revisions- och rådgivningsbranschen.
Utvecklingen fortsätter och i Balans, 2011, nr 4, belyser Eva Törning, ordförande i
Fars kvalitetsnämnd för redovisningsverksamhet och Ulf Nankler, vice ordförande i Fars
kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet relationen mellan redovisningskonsulten och revisorn
i kombiuppdrag med syftet att undvika såväl dubbelarbete som jäv. Kombiuppdrag definieras
i Reko 45-guiden som ett uppdrag där ”ett revisions- och redovisningsföretag levererar både
redovisningstjänster och revisionstjänster, så kallade bestyrkande-uppdrag, till samma
uppdragsgivare”. Genom att införa en Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, och
tillämpa dessa tillsammans med Revisionsstandarderna kan de två rollerna som revisor och
redovisningskonsult tydliggöras och byråjäv likväl som kommunikationsmissar undvikas när
redovisningskonsult och revisor är anställda i samma företag påstår man.
Ska man sammanfatta perioden så framstår det att en utveckling skett där revisorerna
blivit mer specialiserade, men inom revisionsområdet. Å andra sidan framstår det som att den
tidiga diskussionen där revisorernas roll verkade vidgas till andra område har lett till en
utveckling där allt fler andra specialister anställts på byråer, dvs. vi har fått MDP-byråer. I
ljuset av detta har man försökt utveckla nya ”bestyrkande-uppdrag” (lite av en parallell till
den legitimering av revisorer för finansiella sektorn vi talade om under 6.2) och dessutom
ägnar man sig åt att fundera över hur dessa nya specialområden kan standardiseras och ges
lämplig etik.

6.4 Vem har ansvar
Förändras revisorsrollen så är det också naturligt att revisorns ansvar ändras. Redan 1989 är
frågan uppe och gäller då gränsen mellan företagsstyrelsens ansvar och revisorns ansvar
Frågan om var gränsen går och om den bör ändras har kommit upp i samband med ett par
företagsskandaler som just drabbat Sverige. Markland (Balans 1989, nr 1) motsätter sig starkt
en ändring av den gällande ordningen som han menar historiskt fungerat väl. Han säger: ”I
näringslivet vars etiska positioner just nu utsatts för tungt artilleri finns det emellertid många
som välkomnar alla chanser att lasta över styrelseansvaret på andra…”.
Att ansvarsfrågan väcker känslor beror bland annat på dess koppling till
skadeståndkrav. I Balans 1991 nr 12 diskuteras de stora skadeståndskrav som då riktats mot
ett antal svenska revisorer. Gemensamt för de revisorer som Balans har intervjuat i frågan är
en oro för att revisorer på grund av skadeståndsprocesserna kommer att bli försiktigare i sina
45

Reko är standard för redovisningskonsulter
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uttalande om företag. Det finns också en oro för att skadestånden ska inverka på byråernas
ekonomi. En stämning innebär en helt ny situation för revisorerna. Auktoriserad revisor på
Öhrling Reveko, Åke Danielsson, konstaterar:
Nu blir revisorer, kanske en aning yrvaket tvungna att se sig bedömda av människor med en annan
bakgrund än de själva har. Det blir kanske inte så lätt. Jurister förstår jurister, revisorer förstår
revisorer. Men de båda grupperna har inte så lätt att förstå varandra

Skadeståndsansvaret kommer på tapeten igen 1996 när FEE har överlämnat en
utredning till EU Kommissionen om variationerna i skadeståndsansvar för revisorerna inom
EU (Markland i Balans, nr 3 1996). FEE poängterar att det kan leda till rekryterings- och
etableringsproblem för nya byråer och därigenom till hinder för den inre marknaden om ett
lands skadeståndsmiljö upplevs som oskäligt. FEE rekommenderar ett ansvarsbegrepp som
bygger på att revisorn endast är ansvarig för sina egna misstag, dvs. är proportionellt istället
för som nu (1996) solidariskt ansvar för företaget som helhet.
EU verkar lyssna på FEE. I den Grönbok om revision som EU kommissionen
släpper 1996 (EGT C 321) så noterar man att revisorer i flera länder fått bära ett
skadeståndsansvar som inte står i rimlig proportion till deras skuld för inträffade fel.
Fenomenet härleds till att revisor har ansvarsförsäkring och att tendensen är att rikta krav mot
den som kan betala, snarare än till den som bär skulden (Markland i Balans 1996, nr 8-9).
Kommissionen som anser en begränsning av revisorsansvaret skäligt, menar dock att något
ingripande på EU-nivå inte är möjligt. Detta på grund av olikheter i länders skadeståndsrätt
vilket också innebär att fler professioner än revisorer är drabbade. FEE fortsätter dock sitt
oförtrytliga arbete för att alla medlemsstater ska begränsa revisorns skadeståndsansvar.
Frågan är fortfarande aktuell 2007. I Balans nr 1 2007 menar Dan Brännström,
generalsekreterare i FAR SRS, att revisorns skadeståndsansvar är i princip obegränsat och
påpekar att revisorer naturligtvis ska ta ansvar. Han fortsätter:
Men det måste vara ett rimligt ansvar. Vi vill ha ansvarsförsäkring även för styrelseledamöter.
Som det ser ut nu så stämmer man revisorn istället eftersom det är där pengarna finns i och med
ansvarsförsäkringen

En ny fråga med anknytning till gränserna för ansvar diskuteras i Balans under 20022004 (Balans 2002, nr 8-9; Balans 2003, nr 1; Balans 4, 2004) i samband med så kallade
revisionsutskott, dvs. att företagens styrelser utser en subkommitté till styrelsen som är
särskilt ansvarig för ekonomisk kontroll och revisionsfrågor inom företaget. FAR är från
början skeptiskt till dessa kommittéer. I Balans 2002 nr 6-7 beskrivs motståndet som ”tidigare
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kompakt”, bland annat för att man är orolig för splittrade styrelser 46. Nu (2002) har dock vissa
av föreningens medlemmar blivit allt mer positiva. Detta då man tror att utskotten kan vara
betydelsefulla för att bedöma revisorernas oberoende enligt analysmodellen (se avsnitt 4.2).
Också FEE har börjat se allt mer positivt på revisionsutskott (Balans 2002 nr 8-9). Detta som
en reaktion på att den grupp för bolagsstyrning som EU-kommissionen tillsatt 2001 under
ledning av professor Jaap Winters troligen kommer att rekommendera att revisionsutskott
skall vara obligatoriska för börsföretag i Europa.
När Dan Brännström i Balans 2004, nr 4, informerar om EUs förslag till ett nytt
åttonde direktiv om lagstadgad revision är han dock kritisk mot att direktivet innehåller
förslag om att det i företag av allmänt intresse (publika företag) ska finns ett revisionsutskott.
Han argument är att revisionsutskottens uppgifter leder till oberoendeproblem för revisorn:
Han fortsätter:
Det sägs bl.a. att revisorn ska bistå revisionsutskottet som har att övervaka (”oversee”) den
lagstadgade revisionen. […] Nuvarande svenska regler om revisorns opartiskhet och
självständighet gör att en revisor som möter ett revisionsutskott med sådana ambitioner eller med
en sådan arbetsordning måste avgå/överväga att avgå.
Det måste därför klargöras att styrelsen, inklusive dess revisionsutskott, har sitt ansvar medan
revisorn har sitt. Det blir inte bra när man blandar roller och ansvar. Vem kommer då att granska
vem? Och vem tar ansvar om något går snett i revisionen? Var finns den styrelse som då vill dela
ett skadeståndsansvar med revisorn?

Diskussionen avstannade och revisionsutskott har sedan 2004 ingått i den svenska
bolagsstyrningskoden och är sedan 2009 lagstiftat för noterade företag. Det är nog rimligt att
se revisionsutskotten som en reform man var ursprungligen avvaktande inför, men som
näringsliv och reglerare accepterade och därmed infördes i den svenska kontexten utan vare
sig hurrarop eller allt för hårda protester från revisorernas sida 47.

6.5 Att ta betalt för sin marknad
Kopplat till att ta ansvar är möjligheten att ta betalt för sina tjänster. Formerna för konkurrens
och betalning av revision har också varit uppe till diskussion under tidsperioden (Balans 1991
nr 4) Diskussionen har bl a gällt så kallad contingency fees, dvs. betalning som är beroende på
resultatet av arbetet. Denna betalningsform accepterades dock inte av IFAC och var 1991
precis som provision inte accepterat i Sverige. Här riktas dock kritik mot revisorers höga
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Sverige har ett gemensamt ansvar för styrelser, dvs. alla medlemmar är ansvariga för alla styrelsens beslut.
Man kan tillägga att det kanske inte är så underligt att diskussionen tar slut. 2004 inför Sverige en svensk
bolagsstyrningskod där revisionsutskott ingår. I en studie av utvecklingen av koden konstateras att FARs remiss
haft betydligt mindre påverkan på slutprodukten än andra aktörers remisser haft (se Jonnergård & Larsson,
2007).
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arvoden. I Balans nr 11 1991 tar Lennart Svensson, ledamot i FARs disciplinnämnd upp
denna kritik. Nivåerna, beror enligt Svensson, på klientens ”ordning och reda”. Han säger:
I företag med oordning blir revisionen kostsammare än i företag där ordning och reda råder. Detta
enkla faktum måste revisorn klargöra för klienten på ett fullt tydligt sätt. Kanske bör vi fakturera
för dels vad revisionen skulle ha kostat om ordningen varit god och dels med ett tillägg på grund
av att ordningen ej varit tillfredsställande.

Dock märks en ökande kommersialisering och i Balans 1992 nr 3 skriver FARs
generalsekreterare Markland:
För två år sedan hörde t.ex. upphandling av revision till det mest förbjudna området, där en ansats
till öppenhet om problemen kring oberoende och kvalitet kunde få sablar att skramla. I dag är
töcknet skingrat, och aktörerna tävlar om att belysa upphandlingsproblematiken i skrift och tal i
den offentliga debatten.

Markland tror att 1990-talet kommer att innebära radikala förändringar i
förutsättningarna för byråernas verksamhet. Han menar att 1980-talet innebar en välbehövlig
injektion av affärsmässigt tänkande inom byråerna:
I mer än en byrå kan man höra att uttrycket "klient" ersatts av "kund", sannolikt för att markera ett
nytt marknadstänkande. […]
Stämmer den gamla sanningen att kunden alltid har rätt, så har revisionsbyråerna enligt min
uppfattning inga "kunder". Det är en välbekant paradox att revisorns avnämare betalar arvodet för
att riskera att få stryk. En ren revisionsberättelse har sitt enda värde i att den kunde ha varit oren.

Ett väsentligt område för FAR blir därför att ta ställning till avvägningen mellan
kommersialism och professionalism:
Utmaningen för FAR-byråerna skulle då ligga i att åstadkomma en syntes mellan det som alltid
varit revisorsyrkets starka sida - kompromisslösheten i förhållande till de värden revisorn skall
skydda - och de framsteg på företagsledningsområdet som branschen gjorde på 80-talet. Vinnare
blir den som åstadkommer den bästa syntesen.

Kommersialiseringen kommer dock att avtäcka det nu skymda. Margareta Damberg,
FARs biträdande generalsekreterare, skriver i Balans (1992 nr 4) om en ”dold” revisorsroll
som kommer att lyftas fram i och med anbudsförfarandet. Tidigare har det varit självklart för
revisorerna att informera sina klienter och svara på deras frågor och för klienterna att ta för
givet att revisorn ska ställa sin kunskap till förfogande. Framöver är det troligt att denna
’dolda revisorsroll’ kommer att framträda tydligare och kanske till om med blir en
konkurrensfaktor mellan revisionsbyråerna: ”Revisorerna kommer nämligen att tvingas
särfakturera varenda kvart som inte till 100 procent syftar till att ge underlag för uttalanden i
revisionsberättelsen”.
Detta tycks dock inte ske akut, istället varnas för en utveckling där revisorer kan
lockas till att bjuda under varandra i sina revisionsofferter om de räknar med att göra mycket
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konsultarbeten (Balans 1992 nr 12, Balans 1993, nr 6-7). De regler som finns bygger på
Kommerskollegiums praxis och förbjuder att lämna ett fast takpris utan reservation. FARs
regelkommitté har också föreslagit att förbjuda offerter som uppenbarligen understiger
revisorns självkostnad. Meningarna är dock delade. Ulf Gometz (Balans 1993 nr 1) menar att:
Revisionsbranschen har delvis sig själv att skylla för att anbudsgivningen ökat mycket kraftigt.
Många kolleger tycker att det är bra med anbud. De ser möjligheter till nya uppdrag. Jag tror på
konkurrens och kostnadseffektivitet men jag ifrågasätter om offertgivning med fasta priser är rätt
väg på detta område.
Vad är det vi säljer? Kan produkten definieras på förhand? Att erbjuda sig leverera ett hus till visst
pris efter angivna specifikationer, enligt branschens leveransnormer och efter godkännande av
oberoende besiktningsman låter sig göra. Men att leverera en revision enligt god sed av en
framtida redovisning och förvaltning vars volym och kvalitet man bara kan ha förhoppningar om?

Å andra sidan vill FARs förre ordförande Olle Herolf att de kommersiella krafterna
ska släppas fria ”Varken FAR eller någon annan ska lägga sig i – så länge kvaliteten kan
kontrolleras. Till och med gratis revision kan tillåtas i offertsammanhang”. (se också Balans
1994, nr 8-9) Skälen till det ökade offertgivandet är enligt Staffan Gavel, FARs ordförande,
det överutbud av revisionstjänster som funnits under 1991 – 1993 (dvs. den svenska
finanskrisen).
Offerterna fortsätter man att diskutera och i Balans nr 3 1997 påpekar FARs
ordförande Thiel att konkurrensen inte bara varit osund utan också lett till ”en dramatisk
produktivitetsökning” och ökning i kvalitet. I samma nummer beskriver Filip Cassel,
revisiorsdirektör i Riksrevisionsverket offerterna som ”kårens största problem” och fortsätter:
”Det allvarligaste är att kvalitetskonkurrens kan ersättas av renodlad priskonkurrens…”
Men det är inte bara offerternas prisläge utan också hur den nya marknadssituationen
påverkat deras form. Revisorsbranschens verksamhetsområde har vidgats och nu omfattar
konsultverksamhet inom områden där andra arvodesformer än timdebitering är praxis. Andel
revision har minskat och andelen rådgivning växt. Specialistfunktioner inom byråerna utför
uppdrag fristående från revisionsuppdrag. Dessutom har teknik- och metodutvecklingen
ändrat kostnadsstrukturen, så att nedlagd arbetstid inte längre utgör den självklara
debiteringsgrunden. Flera skäl finns för att prissättningen ska vara efterfrågestyrd, dvs.
återspegla klientens nytta av beställd och utförd tjänst. I Balans 1998 nr 2 behandlas därför
behovet av att se över reglerna för revisorers arvoden och Karin Engblom sekreterare i
regelkommittén presenterar ett förslag till förändring i arvodesreglerna. Ändringen innebär en
liberalisering genom att ett utrymme skapas för användning av resultatbaserat 48 arvode i de

48

”contingent fee” (USA), ”conditional fee” (England och Wales) eller resultatberoende arvode är arvoden som
är beroende av att utfallet är positivt för klienten. Ett exempel är om en advokats arvode är beroende av hur det
går för klienten i rättssalen.
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fall revisorns uppdrag inte avslutas med ett utlåtande (dvs. där krav om oberoende inte finns).
Liberaliseringen av arvoden är förankrad internationellt. Svenska revisorer har här varit aktiva
IFACs etiska kommitté och verkat för en uppmjukning av det förbud för resultatberoende
arvodering som funnits. Förslaget om arvodering fick dock Revisorsnämnden att reagera och
att skriva till alla kvalificerade revisorer och meddela att man för närvarande inte ansåg det
förenligt med god revisorssed att ha resultatbaserade arvoden för några tjänster (Balans 1998,
nr 4). FARs styrelse beslutade dock om en liberalisering av sin regel om arvodesdebitering (se
Balans nr 3 1999).
Diskussionen tar inte helt slut med detta och det hörs ännu 2002 spridda protester
vad gäller offertgivning. Reidar Peters (Balans 1 2002, se också Stefan Holmström samma
nummer) påpekar att det gått tio år sedan offertgivningen började och att det nu är helt
normalt att gå ut med anbud. Det har inneburit att Sverige nu (2002) har de lägsta
revisionskostnaderna i Europa. Reidar Peters menar att revisorernas handlande är
affärsmässigt oprofessionellt när det gäller prispressandet. De för låga anbuden kan varken löna
sig som en marknadssatsning eller som satsning på att ta igen på andra tjänster det man förlorar på
revision.

Sen tystnar debatten och mycket talar för att prissättningen har blivit integrerat i den
multidisciplinära praxisen. Utbytet av varor och tjänster är mångfaldigt i flerkompetensbyrån
och prissättning sker med hänsyn till detta.

6.6 Summering och analys
Det är möjligt att se en generell utveckling genom de tre senaste kapitlen. Stegvis har synen
på vad en revisor kan och bör göra utvecklats. En viktig drivkraft för förändringen har
möjligheten att skapa en marknad för konsultprodukter varit. Som nämndes i det inledande
teoriavsnittet är revisorn att se som en T-profession, dvs. en profession vars funktion inte är
primärt människovårdande, utan kopplad till ting (Hellberg, 1999). Revisorerna arbetar mot
en kommersiell marknad och finansieras via arvoden för tjänster till företag. Det är därför inte
underligt att möjligheten att skapa marknad är betydelsefull för revisorerna. Det är också
troligt att även utvecklingen inom (övriga) näringslivet krav på revisorers kompetens och
tjänster. Vi har därför sett en utveckling där byråernas tjänsteutbud utvidgats och kommit att
innebära att allt fler specialister anställts för konsultuppdrag på olika områden. Vi har också
följt en utveckling där teknikutveckling mm i näringslivet tidigt under perioden gav upphov
till en diskussion om specialiserade revisorer, en diskussion som försvann under några år
(internaliserades inom byråerna?) för att sedan återkomma i form av diskussioner om
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speciallegitimering. Ansvarsdiskussion och arvodesdiskussioner har väl följt utvecklingen av
revisorsrollen och som vi såg i de föregående kapitlen finns direkta paralleller till utveckling
av normer och diskussionerna om revisorns kompetens. Det finns alltså underlag för att säga
att revisorsfunktionen undergått en omorganiseringsprocess.
Det vi behandlat i detta kapitel är primärt yrkesrollen. Precisering av roller kan enligt
Agevall (2000a) delas upp i omfång och domän. Omfång är vad den enskilda rollinnehavaren
kan göra och denna roll kan vara mer eller mindre specificerad. Domän är det vidare
arbetsområde som gäller för hela organisationen. 49 När det gäller den bild som ges av
revisorerna i Balans kan denna delas upp ytterligare i omfång och domän för revisorn och
revisionen och omfång och domän för revisionsföretaget.
Om vi börjar med den roll som är begränsad till revisorn så påverkas dess omfång
dels av en önskan om och normalisering av konsultverksamhet i samband med revisorsrollen
och dels av den tekniska och administrativa utveckling som sker inom näringslivet.
Konsultverksamhet tycks ha vuxit fram under 1980-talet, men var ännu inte särskilt
omfattande i början av 1990-talet. Det tycks dock finnas en ambition hos professionen att
revisorns kompetens ska användas även i andra sammanhang (jfr. citat från Tidström, Balans,
1990 nr 1). Detta bygger också på påverkan från omvärlden. Markland betonar (Balans 1990,
nr 10) att omgivningen förväntar sig viss rådgivning och att det är en pedagogisk uppgift att
utforma rollen så att gränserna blir klara.
Det är alltså gränsen mellan vad en person i rollen revisor kan göra eller inte kan
göra som diskuteras (jfr. diskussion i kapitel 4). I början av perioden tycks gränsdragningen
vara implicit och en del av normerna inom branschen. 1993 påstår Markland att
gränsdragningen aldrig varit något problem. Han preciserar dock gränsen till att delta i
klientföretagets beslutsfattande. Parallellt till detta definierar Clemedtson gränser 2008 som
att gälla ”…att man inte blir del av affärsverksamheten eftersom det i nästa steg innebär att
man ska granska råd man själv givit…” De båda citaten indikerar att gränsen för omfånget för
vad en person kan göra i rollen av revisor är desamma över tiden. Man kan ge råd, men inte
delta i beslutsfattande eller aktivt vägleda klientens affärsverksamhet. En slutsats som kan
dras är därmed att omfånget på en revisors roll inte förändrats nämnvärt under perioden, även
om teknikerna för hur revision ska göras har förändrats. Jämför vi detta med diskussionen om
analysmodellen för oberoende i kapitel fyra kan vi dock konstatera att förutsättningen för

49

Här använder vi begreppet domän i en mer begränsad mening än Agevall (2000a) då vi hänför det till
organisation istället för till, som i Agevalls fall, samhällssektor.
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revisorsrollen, dvs. oberoende, under perioden har preciserats och gått från att vara implicit i
den professionella kulturen till explicit uttryckt och dokumenterad i analysmodellen.
Det sätt som domänen för revision har utvecklats över tiden kan sägas vara genom en
precisering av rådgivning och övriga roller i olika regler och förordningar. Redovisningsjäv
med flera regleringar lättades upp i de revisorsföreskrifter som kom 1995. Konsistent med
gränssättningen för revisors omfång i stycket ovan, blev råd om redovisning tillåtet, men inte
att delta i det praktiska hantverket i klientföretaget. Kopplat till revisionsdomänen är dock
ansvaret och där speglar diskussionen i Balans att kåren aktivt verkat för att domänen - och
därmed skadeståndsanspråken - ska begränsas till den formella revisionen. Det är sällsynt att
skadeståndsärenden mot revisorer tas upp i domstol, men i de fall som tagits upp går revisorn
ofta fri. När det gäller bedömning av revisors insatser i Revisorsnämnden är det framför allt
frågan om revisor har följt god revisions- och revisorssed som granskas. Här har revisorer i
flera uppmärksammade företagsskandaler, t ex HQ-skandalen, inte blivit prickade då man
kunnat visa att man följt revisionsrekommendationer, dvs. god sed. Detta har stärkts med en
standardisering av revisionen i form av internationella standarder. Samtidigt som detta
preciserar revisionens gränser, så begränsar det handlingsfriheten för den svenska
professionen. Gränserna för revision sätts numera internationellt, ej på hemmaplan.
Däremot har det skett en diskussion om en intern specialisering inom yrket (se 6.2
Revisorn som specialist). Denna utveckling har i stort drivits av den tekniska och
administrativa utveckling som skett inom näringslivet. Tidigt under perioden tog FAR en
aktiv roll i denna och argumenterade för ”specialistrevisorer”. Diskussionen kan ses som en
parallell till den diskussion om behov av nya kompetenser som speglades i kapitel 5.2.
Diskussionen tystande i början av 2000-talet och det är lätt att dra slutsatsen att den tonat bort.
Det är dock troligare att den övergick från den professionella kollektiva nivån (dvs. FARs
domän) till att utvecklas inom ramen för de enskilda revisorsföretagen (jfr. citat av Bengt
Skough i Balans, 2006 nr 11). När diskussionen om specialisering åter dyker upp på
dagordningen i Balans i slutet av 2000-talet gäller det licensiering av revisorer inom specifika
områden (finansiella sektorn, miljö). Diskussionen om övervakning av den finansiella sektorn
är vid tidpunkten livlig såväl inom EU som i den svenska politiska sfären. Att ta initiativ till
en ”extra” legitimering (eller specialisering á la läkarnas) kan ses som ett sätt för FAR att dels
utföra sina funktioner som utvecklare av revisorernas domän gentemot andra parter i
samhället och därmed försvarare av självregleringen och som ett sätt att försöka utveckla den
kollektiva identiteten mellan medlemmarna (Greenwood et al 2002).
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Tidsperioden har således, sett från tidskriften Balans perspektiv, inneburit en
precisering av revisorns domän och en specialisering av dess roll. Däremot har funktionen
inte nämnvärt förändrats. Det framstår dock som om en förskjutning skett i relationen mellan
professionell roll och personen som utför rollen. Genom precisering av rollen och dess
gränser, samt den externalisering av oberoendebegreppet som analysmodellen inneburit (se
kapitel fyra) så öppnas dörren för revisorer att ta på sig andra arbetsuppgifter vid sidan av
revisionsfunktionen. Den reglering och standardisering som skett av revision har gjort att det
blir tydligare när man agerar i rollen som revisor eller i andra roller. På så sätt kan denna
reglering dels ses som en gränssättning mellan professionellt arbete som revisor och arbete
som konsult inom de större revisionsbyråer som utvecklats till MDP-byråer. Resultatet blir en
yrkesroll där revision är en av flera kompetenser som den professionelle erbjuder marknaden.
På revisionsbyrånivå speglar Balans en utveckling där såväl domän som omfång har
vidgats. MDP-byråerna innebär att domänen för revisionsbyråernas verksamhet vidgats.
Tidigt under perioden var det framför allt de utländska byråerna som hade möjlighet att vidga
sina domäner. Detta på grund av det regelverk som svenskägda byråer löd under. Med tiden
förändrades dock ägarstrukturer och regelverk vilket gav mer lika villkor för alla företag inom
branschen. Specialister av olika slag anställdes, tjänsteutbudet vidgades. En intressant
förskjutning kan ses i hur denna utveckling motiveras över tid. I början av 1990-talet
diskuterades hur branschen skulle organisera sig för att kunna ha en konsulttillväxt utan att
denna ”… sker till priset av en nedtonad profil för revisionsverksamheten…” (Tidström,
Balans, 1990, nr 1). I mitten av 1990-talet motiverades ökningen av specialister på byråerna
med att dessa krävdes för att göra en fullgod revision. Som Thiel uttryckte det 1997 (Balans
nr 3): ”… Specialisternas arbete är en integrerad del av revisionen. Så måste det vara… ”
Specialisterna måste dock få större utmaningar än att bara bisitta vid revision för att
trivas. Man kan säga att de krävde ett större omfång i sitt arbete. Med tiden speglas också en
allt större acceptans för detta i diskussionerna i Balans och ett inlemmande av specialisterna i
FAR 50. I slutet av 2000-talet tycks tyngdpunkten både inom revisionsföretagen och inom FAR
har förflyttats. I Balans 2007 nr 8-9 påpekar Peter Clemedtson att FAR har ”… fyra
grundpelare – revision, redovisning, skatt och rådgivning […] har revisionsbyråerna tidigare
sålt sina tjänster med revisionen som dörröppnare, så är det numera allt oftare hjälp med
redovisning och skatt som initialt efterfrågas… ” Samtidigt så tycks revisorn och revisionens
status minskat inom dessa byråer.

50

FAR ändrade kriterierna för sitt medlemskap till att innefatta experter på revisionsföretag. Se nästa kapitel.
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Förändringen i domän och område för revisionsföretagen framstår som en
marknadsdriven utveckling av företagets domän med bas i ett legalt monopol för revisionen
till vissa aktörer (revisorerna) inom företaget. Tidigt bekymrar man sig över att revisorns
profil är en produkt av reglering inte marknadskrafter (Markland, Balans, 1992, nr 3).
Revisionsföretag är dock marknadskopplade företag. Resurserna kommer från arvode och det
är kanske därför inte så underligt att de som säljer in nya uppdrag får hög status inom
byråerna samtidigt som revisionsarbetet faller i status (Balans 2003 nr 2). Revisionen är inte
längre den självklara huvudprodukten vare sig för MDP-byrån eller för Far när tidsperioden
slutar och en god säljare kan ge bättre intäkter för en byrå än en noggrann revisor. Den
ökande marknadskopplingen utöver den legala revisionen leder alltså till andra prioriteringar
från företagens sida än tidigare. Revisionsbyråerna blir konsultföretag med ambitionen att
kunna bistå med hjälp inom ett vitt område, där revision är en tjänst bland flera. Klienterna
tycks inte motsätta sig denna utveckling. Istället blir reglering av den del som har med
revision att göra allt tydligare och vi kommer till samma slutsats som när det gällde revisorns
roll, nämligen att revisionen förpackas som en vara på ett sätt som dels gör den urskiljbar och
baserad på lagar och regler, dels innebär att den frikopplas från att vara direkt kopplad till en
persons eller ett företags identitet. Det blir en vara bland andra.
En utveckling som vi kan se speglas i Balans är således att revisorn allt mer går från
att vara en ”personprofession” till att bli en ”organisationsprofession” (Evetts 2010), dvs. en
anställd inom en organisation där organisationsidentiteten får en mer framträdande roll (jfr.
citat från Tidström i Balans 1993, nr 3). I tabell 6.1 på nästa sida summerar vi förändringen i
revisorsrollen i på samma sätt som i kapitel 4 dvs. i de dimensioner som Burke (1945)
preciserade.
Här bör man dock lägga in en brasklapp. Det som beskrivits ovan har i mycket gällt
MDP-byråerna och det verkar vara denna som varit i fokus i Balans. Nu ska man inte glömma
bort att den svenska revisionsbranschen har en kluven struktur. Förutom ett fåtal mycket stora
och medelstora redovisningsföretag finns ett stort antal mindre byråer med ofta under tio
legitimerade revisorer (jfr. Wallerstedt, 1999; 2009). Den ökning i omfång och domän som
MDP-byråerna har upplevt har troligen inte i samma omfattning gällt de mindre byråerna,
utan för dessa har förändringen i revisorsrollens omfång och domän varit det primära, samt
möjligheten till redovisningsuppdrag. Det innebär att deras roll främst förändras genom
förändringarna i jävsregler och avskaffandet av näringsförbud och att de dessutom fått se en
standardisering av revisionsdelen av sitt arbete. I Balans speglas dock de mindre byråernas
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Tabell 6:1 Glidning i revisorsrollen över tid
Ursprung

Glidning mot

När

Skäl/ kritisk tidpunkt

Vad

Revision som
huvudtjänst

Revision som produkt
bland andra

Tidigt
2000-tal

Vem

Revisor

Konsult med revision
som en specialitet

Mitten
av 1990talet

Hur

Internaliserade normer
för gränsen
revision/rådgivning

Preciserade standards
för genomförande av
revision

2000talet

Scen

Revisor - klientföretag

MDP-byrå –
klientföretag

Mitten
av 1990talet

Skäl

Professionell och legal
relation

Marknadsrelation

Mitten
av 1990talet

Förändrade prioriteter inom
MDP-byråer, möjligheter till
resurser från marknaden
Statusförlust för revision
kontra andra funktioner i
MDP-byråer, kulturförändring
inom MDP
Internationell utveckling av
normer och regler
Förändring i strukturering och
procedurer
Revisorn som en
organisationsprofession,
Från person till byrå- relation
till klient.
Ökade möjligheter för byrå att
ge rådgivning och
specialisttjänster

utan för dessa har förändringen i revisorsrollens omfång och domän varit det primära, samt
möjligheten till redovisningsuppdrag. Det innebär att deras roll främst förändras genom
förändringarna i jävsregler och avskaffandet av näringsförbud och att de dessutom fått se en
standardisering av revisionsdelen av sitt arbete. I Balans speglas dock de mindre byråernas
utveckling i mindre grad, kanske för att utvecklingen varit mindre markant för dessa och det
är därför svårt att utifrån vårt material uttala oss om hur synen på revisorsrollen förändras för
dessa 51. Däremot finns det andra frågor där revision av småföretag och de arbetsuppgifter som
varit vanliga i mindre revisionsföretag är mer framträdande. Detta kommer att beskrivas i
nästa kapitel.

51

Ett annat skäl kan naturligtvis vara att flertalet aktiva inom Far kommer från de stora byråerna och därmed
omedvetet har detta perspektiv. I en intervju med en av författarna i början av 2000-talet angav dåvarande
generalsekreterare Björn Markland att skälet till att de stora byråerna dominerade arbetet inom FAR var att
arbetet inte arvoderades och att alternativkostnaden för engagemang i FAR (relativt att jobba med klienter) ofta
blev för hög för revisorer från mindre revisionsbyråer
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Kapitel 7 Professionens yttre gräns
I kapitel sex beskrevs hur revisorns yrkesroll utökats och hur branschen med tiden öppnats för
specialister inom näraliggande områden och med bestyrkande-uppdrag. I det här kapitlet
flyttar vi perspektivet från revisorn som professionell till utvecklingar som påverkat
branschens arbetsfält som helhet. Åter speglar utvecklingen en utveckling mot MultiDisciplinary Practices, MDP. Det är framför allt två linjer i utvecklingen som framstår som
viktiga att följa. Den första gäller utvecklingen av revisionsplikten, dvs. av den marknad som
revisorn har legalt monopol på. I Sverige har vi haft revisionsplikt för mindre företag, något
som Sverige varit rätt ensamma om att ha. Under den period som vi studerat har denna
revisionsplikt för mindre företag i Sverige förändrats och delvis försvunnit och
revisionsbranschen har agerat för att möta denna utmaning Efter en inledande tveksamhet mot
förändring av revisionsplikt, identifierar man istället lagändringen som en möjlighet till nya
affärsområden inom MDPs ram. En andra väsentlig linje är utvecklingen mot, inte bara
flerkompetensbyråer utan flerprofessionsbyråer, dvs. när ett samarbete med andra
professioner än revisorer initieras. Detta leder till diskussioner om professionstillhörighet och
regelförändringar. Generellt kan man säga att i båda fallen har regeldiskussioner lett till
förändrade marknadsförutsättningar för branschen. De här båda utvecklingarna beskrivs under
rubriken ”Att vinna eller förlora en marknad – revisionsplikt för mindre företag” och
”Multiprofessionell samverkan”. Förutom dessa mer markanta förändringar har marknaden
för revisionstjänster och därmed gränsen för branschen förändrats genom att den offentliga
sektorn tillkommit som marknad. Detta beskrivs i ett särskilt stycke efter ”Att vinna eller
förlora en marknad…” som vi benämnt ”Från privat till offentlig verksamhet”. Dock görs inte
branschglidningen helt utan restriktioner. Fortfarande värnar man inom branschen om t ex
revisorstiteln. Vi avslutar därför kapitlet med beskrivning av ett område där branschen försökt
sätta ner foten ”När gränsen går mellan titeln revisor med eller utan förtroende”.
Sammantaget ger kapitlet en bild av en profession, eller snarare bransch, som löpande
omdefinierar sina gränser utifrån de förutsättningar som branschen skapar i interaktion med
regelsättare och andra professioner i syfte att värna och utveckla sin marknad.

7.1 Att vinna eller förlora en marknad – revisionsplikt för mindre
företag
En av de mest diskuterade frågorna över tiden har varit omfattningen av den legala revisionen.
1982 utvidgades denna i Sverige från att ha gällt större aktiebolag till att gälla alla företag
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utan personligt ansvar för ägarna 52. Bakgrunden till utvidgningen av revisionsplikten var att
man från statens sida hoppades få en bättre ordning och reda på mindre företags redovisning
och på så sätt minska såväl skattebrott som annan ekonomisk brottslighet. Reformen innebar
en ökad marknad för revisorer och med tiden en större kår för att ta hand om denna marknad.
Revision av mindre aktiebolag har varit ett särdrag i lagstiftningen som Sverige delat med ett
fåtal andra länder, bland annat Danmark och Nederländerna. Det är därför inte underligt att
frågan varit uppe till diskussion i svallvågorna av internationaliseringen av näringslivet och
anslutningen av Sverige till EU; särskilt när Danmark tog bort småföretagsrevision ur sin
lagstiftning i början av 2000-talet.
Redan i Balans nr 1, 1990, oroas man över att en EU-anslutning skulle medföra
minskad revisionsplikt. Frågan diskuterades ingående i Balans 1992 (nr 12) där det påpekas
att en minskad revisionsplikt kunde innebära att andra intressenter som skattemyndigheter,
banker m. fl. skulle utöka sina resurser, dvs. att andra aktörer skulle stiga in på revisorernas
marknad. Såväl FARs avgående ordförande Olof Herolf som den tillträdande ordföranden
Staffan Gavel gör bedömningen att revisionsplikten kommer att finnas kvar oförändrad.
Staffan Gavel menade att det vore ett stort steg tillbaka om den avskaffas.
Frågan om revisionsplikt tycks dock befinna sig i bakgrunden under en stor del av
1990-talet. I slutet av årtiondet uttalar Ingvar Pramhäll, FARs ordförande, att revisionsplikten
är i sig inte någon stor fråga: ”… Intressenterna behöver ändå den oberoende attesten…”
(Balans 1999 nr 4). Inom FARs styrelse finns dock olika uppfattningar om revisionsplikten.
En del anser den vara oundgänglig medan andra menar att revisionen utan plikt står på sina
egna meriter (Balans 1997 nr 3). År 2000 går FARs nya ordförande Mats Fredricson på den
senare av dessa linjer. Han säger i Balans nr 13:
Jag tror inte att det behöver vara fel (att ta bort revisionsplikten vår anmärkning). Det vore ett sätt
att verkligen visa att det här med revision inte är någon fri nyttighet. När banken och andra i
omvärlden kräver revision för att ställa upp med kapital, då om inte förr märker man att detta är en
värdefull produkt som företaget behöver.

Tanken att revision efterfrågas oavsett legal plikt eller ej återfinns också i Balans
2003 nr 12. Dan Brännström (tillträdande generalsekreterare i FAR) menar: ”… Det är
naturligtvis bättre att det finns en verklig efterfrågan på de tjänster man vill erbjuda
marknaden…”. Men också revisionens komplexitet gör att den kan vara svår att genomföra i
alla företag. I Balans 2004 nr 4 tar Dan Brännström, upp hur den internationella utvecklingen
gör att revisionen blir alltmer detaljreglerad och komplex, och därmed medför en allt större
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kostnad för de reviderade företagen, något som kan påverka möjligheten att i Sverige behålla
revisionsplikten i mindre företag. Bakgrunden är att de internationella revisionsstandarderna,
ISA (se kapitel 9), är framtagna för att passa revision av företag generellt och då även
börsnoterade företag. Det innebär att standarderna ofta blir omfattande. Samtidigt ska samma
standard tillämpas i revision av mindre företag. Brännström konstaterar: ”… . Så länge
principen "an audit is an audit" gäller finns det inte utrymme för någon "lightversion" av RS
…”.
Från Justiedepartementet kom nu ett förslag om ett utvidgat bokföringsjäv (se kapitel
6.1, not 42). Förslaget 53 innebar ett förbud mot att en revisionsbyrå kombinerar revisions- och
redovisningsuppdrag i samma klientföretag. I Balans 2004 nr 2 är dock FARs
generalsekreterare Dan Brännström försiktigt optimistisk vad gäller att förslaget inte kommer
att led till lagstiftning. Han säger om risken att det blir ett förbud mot att kombinera
redovisning och revisionsuppdrag:
Ja, då måste vi ta oss en funderare på om det är rimligt att ha revisionsplikt i de allra minsta
företagen. Det blir ju mycket krångligt - och dyrt - för dem att behöva anlita två byråer.

I sitt remissvar skriver FAR även att förlaget om utvidgat bokföringsjäv kan leda till
rekryteringssvårigheter i branschen. Brännström är också orolig för att kvaliteten på
årsredovisningarna sjunker om man inte får ge sitt kvalitetshöjande biträde. Han menar att
man bör ta ett samlat grepp på revisorsrollen i de små företagen om förslaget fullföljs. Det är
en tydlig trend med olika regler för revisionen i stora bolag jämfört med revisionen i små
företag och Brännström tar totalförbudet i EG-rekommendationen mot redovisningsuppdrag
hos företag som är börsnoterade om de samtidigt är revisionsklienter som ett exempel. Om
revisionsplikten tas bort kommer revision att utföras när den faktiskt efterfrågas av ägare och
intressenter. Revisorn kan då också få nya uppgifter, t.ex. nya former av intygsskrivande till
skattemyndigheter och banker.
Revisionsplikten är alltså under diskussion och Nordiska Revisorsförbundet (NRF)
beslutar att genomföra samarbetsprojekt kring frågan. Björn Markland, NRF:s sekreterare,
konstaterar i samband med detta (Balans 2005 nr 2, se också Dan Brännström i Balans, 2005,
nr 11):
När NRF nu ska behandla frågan om revisionspliktens vara eller icke vara är det dock långt ifrån
självklart vad projektet kommer att resultera i.
– Det finns ett slags ryggmärgsreflex bland revisorer att säga att det är bra eftersom man anser
att revisionsplikten ger mer jobb. Men det är inte säkert att det verkligen är så eftersom
revisionsplikten även innebär att revisionsfirman av oberoendeskäl förhindras att sälja andra
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tjänster till företagen. Det är alltså inte helt självklart vad man ska tycka i det här
sammanhanget …

Vem som ska revideras beror också på hur komplicerad den redovisning som finns
hos företagen är. I Balans, 2006, nr 4, redovisas regeringens förslag till förenklade
redovisningsregler mm (Proposition 2005/06:116). Enligt regeringen kommer nya
gränsvärden för när företag behöver detaljredovisa vissa poster också att minska andelen
aktiebolag som är skyldiga att ha kvalificerad revisor. Det handlar om förenklingar för främst
mindre företag enligt Bo Åsell, ordförande i FAR:s referensgrupp för förenklingsfrågor. Åsell
menar dock att vad gäller revisionsplikten så är så gott som alla företagare positiva till denna.
Han menar att företagen behöver och vill ha råd och hjälp av en revisor.
I början av 2007 är frågan åter uppe på tapeten och i en artikel i Balans 2007 nr 1
menar Sten Eriksson (ledamot i FAR SRS revisionskommitté) att de båda rollerna som revisor
och rådgivare, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, delvis är en förutsättning för varandra.
Slutsatsen är, enligt Sten Eriksson att revisorn måste ha balans mellan rollerna. ”… Vi måste
inse att behovet av revision och kontroll skiljer sig mellan små och stora företag, inte minst
därför att det i stora företag tillkommer en viktig intressentgrupp, nämligen ägarna, utan egen
insyn i verksamheten… ”. Försvinner revisionsplikten för små företag så innebär det, enligt
Eriksson, försämrade möjligheter för rådgivarrollen och sannolikt ökade kostnader för
samhället som helhet eftersom den kontroll som då kommer att tas över av andra parter (stat
eller annan) inte kommer att vara lika effektiv som den som revisorn kan utföra.
Frågan ska dock utredas och Bo Svensson 54 har utsetts av regeringen att utreda
revisionsbranschens framtid bland annat ett avskaffande av revisionsplikten för mindre
företag. FAR SRS har varit pro-aktiva och låtit ett konsultföretag ta fram en rapport med
syftet att belysa de samhällsekonomiska effekterna av ett avskaffande av revisionsplikten
(Balans 2007 nr 2). Enligt rapporten kommer kostnaderna för ett avskaffande att bli
betydande, exempelvis i form av ökade kontrollåtgärder från det allmännas sida för att
ekonomisk brottslighet ska förebyggas. Aktieägare, banker och andra kreditgivare kommer få
högre transaktionskostnader. Rapportens slutsats är att avskaffandet av plikten för små
aktiebolag i stort handlar om en omfördelning av kostnader från företagen till skattebetalarna:
De flesta länder i Europa har en begränsad revisionsplikt och där är det vanligt att
skatterådgivare eller andra aktörer bistår företagen med rapportering till skattemyndigheterna.
Därför betonar rapporten vikten av att säkerställa konkurrensneutrala villkor mellan olika
yrkesgrupper. Sammantaget ser Peter Clemedtson, FAR SRS ordförande, både fördelar och
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Bo Svensson har tidigare varit ordförande i Aktiebolagskommittén och är fram till i mars ordförande för
Högsta domstolen. Sedan november 2006 är han vice ordförande i FAR SRS disciplinnämnd.
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nackdelar med att revisionsplikten avskaffas för mindre bolag när han intervjuas i Balans nr
11 2007:
-

-

-När tjänsteutbudet blir mer anpassat efter olika situationer så kommer det så kallade
förväntningsgapet att minska. Då kan vi mer direkt beskriva ändamålet och anpassa insatserna efter
vilka behov som finns. Revision är ett brett begrepp som är svårare att definiera […]
På lång sikt tror han inte att avskaffandet av plikten kommer att få några negativa effekter för
branschen. Däremot på kort sikt – för dem som inte anpassar sig tillräckligt snabbt. […]. - Men jag är
inte orolig, branschen har en gynnsam framtid.

FAR SRS startar verksamhet för att stödja sina medlemmar om revisionsplikten
försvinner. I Balans 2007 nr 8-9 lämnas information om att en projektgrupp inom
referensgruppen för SME tagit fram en fem minuter lång film om hur revisorn bäst säljer sina
tjänster. ”Här får revisorn hjälp att anta den utmaning som slopandet av revisionsplikten
kommer att innebära. Budskapet är bland annat att revisorn har sin unika kunskap – något
som konkurrenterna inte har.”
Revisionspliktens vara eller inte vara fortsätter man att diskutera under den statliga
utredningen gång och Bo Svensson, som leder revisorsutredningen, gästade Arenadagen då
FAR samlat sina medlemmar (Balans 2008 nr 1) och talade om gränsvärdena (dvs. vilka
företag som ska fortsätta att revideras) vid slopad revisionsplikt. Han är övertygad om att
många företag kommer att välja revision även om lagen inte kräver det. I samma nummer av
Balans konstaterar Dan Brännström att när den lagstadgade revisionen infördes innebar detta
en viss ökning av antalet revisorer. Antalet revisorer har efter den 1 juli 1997 dock minskat.
Så även om mängden arbete med revision eller annan kvalitetssäkring av företagens
redovisning inte minskar då revisionsplikten försvinner talar mycket för att antalet revisorer i
fortsättningen

kommer

att

minska

något.

Brännströms

prognos

är

att

antalet

revisionskonsulter istället kommer att öka.
I en artikel framför Fermin del Valle, ordförande IFAC att revisionspliktens vara
eller icke vara bör styras av efterfrågan (Balans 2008 nr 1). Han är inte ensam om denna
ståndpunkt utan den delas även av FAR SRS ordförande Peter Clemdtson. Han menar att det
finns två grundläggande orsaker till förväntningsgapet: Lagstadgad revision av aktiebolag och
det gemensamma ramverket för stora och små företag. ”… Medan man i små företag i princip
kan titta på allt, kan man i stora företag bara granska en bråkdel. Det är klart att detta bidrar
till ett förväntningsgap…”. Andra orsaker till ökat förväntningsgap är, menar han, otydligt
tjänsteutbud, det ökande intresset från allmänheten bl.a. genom aktiesparandet och den ökade
snabbheten i affärslivet: ”… Revisionen har hamnat mer i fokus på grund av ”skandalerna” så
därför ökar förväntningsgapet just nu…”.
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När revisionsplikten tas bort kommer förväntningsgapet att minska pga. att man då
får en efterfrågestyrd revision, vilket ger ett större utrymme för att diskutera vad som
egentligen ska göras. Något Clemedtson ser som positivt. Han jämför revisionen med
efterfrågestyrda tjänster, t.ex. due diligence, där man skräddarsyr uppdraget efter ett reellt
behov. Då vet kunden vad som ska göras – man har beställt en tjänst. Clemedtson anser också
att FAR SRS har ett ansvar att utveckla alternativa produkter när revisionsplikten försvinner
för mindre aktiebolag och därför har FAR SRS tillsatt en ”produktgrupp”, som inventerar och
beskriver branschens produkter indelat på fyra områden: redovisning, revision, skatt och
affärsrådgivning.
Under våren föreslår Bo Svensson att revisionsplikten ska avskaffas för små bolag. 55
Frågan diskuteras intensivt i Balans 2008 nr 5. Det var 150 revisorer, redovisningskonsulter,
bankfolk och representanter från företag samt Skatteverket som samlats till en diskussion
kring branschens framtid. När det gällde revisionsplikten var rösterna för ett avskaffande
övervägande positiva såväl från revisorer, som bankmän, skatteverket och Sveriges
redovisningskonsulters förbund (SRF). Gemensamt för alla var åsikten att även om
revisionsplikten försvinner för små företag så fanns det ändå skäl för revision; bankerna kan
tänkas differentiera sina låneräntor utifrån om företag var reviderat eller ej; skatteverket tar
hänsyn till ev. frivillig revision vid urval av kontrollobjekt etc. Det fanns också en tanke om
att det kan bli fråga om andra intyg än revisionsberättelse. Revisor Birgitta Gustafsson,
KPMG anser det ”… positivt när efterfrågan i större utsträckning kommer att styra revisorns
arbete…”.
Debatten fortsätter på Arenadagen 2008 (Balans, 2009, nr 1), där bland annat åsikten
framkom att problemet är att det kommer att bli brist på kvalitetssäkrade årsredovisningar.
Maria Östman, avgående vice ordförande i FAR SRS menade också att många företag
kommer att ha kvar revisionen, men inte full revision utan revision i vissa delar. ”… En
revision ska vara en revision. Nu låter det inte så. Det är en farlig väg…”, kommenterade
Sven-Arne Nilsson redovisningsspecialist hos Deloitte. Dan Brännström, svarade: ”… En
revision är alltid en revision, men när vi avreglerar måste det finnas olika tjänster som kan
anpassas till enskilda kunder …”. Panelen i denna debatt tycktes vara enig om att det krävs en
”folkbildningskampanj” för att redogöra för vad revisorer och redovisningskonsulter gör. När
revisionsplikten tas bort är det viktigt att branschen syns menar Dan Brännström som tillägger
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Dessutom fanns förslag om avskaffad förvaltningsrevision och vissa inskränkningar i anmälningsplikten för
revisorn. Dessa förslag har ännu ej realiserats.
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”… det blir en befrielse att aldrig mer få höra att revisorn är något nödvändigt ont!... ”

56

(se

också Forsberg i Balans 2009 nr 1)
Beslutet att slopa revisionsplikten för mindre företag medför att det finns många
revisorer som undrar vad de ska göra istället. Svante Forsberg ny ordförande för FAR SRS
berättar i Balans nr 1 2009 att revisionskommittén därför arbetar med ett projekt som
benämns ”revisorns verktygslåda”. Verktygslådan (även kallat portalprojektet) beskrivs mer
ingående i Balans 2009 nr 2. Revisionskommittén ordförande Bo Hjalmarsson berättar att
projektgruppen arbetar med att ta fram en plattform/portal med ”Nya” tjänster och intyg.
Kommitténs åsikt är att det finns ett värde av oberoende granskning i många olika situationer.
Ledamoten av revisionskommittén och verktygslåde-projektets ledare Björn Bäckvall ser den
oberoende granskningen som revisorernas kompetens och att denna kan utvecklas till nya
tjänster. Han menar att: ”Portalen är tänkt att vara en startmotor och vi ska också skapa den
goda seden för de ”nya” produkterna/tjänsterna”.
Till stor del handlar det om ”… att berätta vad som finns i revisorns verktygslåda
förutom skiftnyckeln (= den lagstadgade revisionen)”. Revisorn har de verktyg han/hon
behöver, men vet inte alltid hur de ska användas, menar Bo Hjalmarsson, som också menar att
det finns en osäkerhet hos revisorer om hur man ska hantera uppdrag som ligger något utanför
den lagstadgade revisionen och den revisionsnära rådgivningen. Björn Bäckvall påpekar
också att användarna vet att de får en oberoende kvalitetsstämpel genom en revision. Han
menar att de lagregler och den tillsyn från Revisionsnämnden som flera revisorer upplever
som en belastning, faktiskt är en konkurrensfördel och att en slopad revisionsplikt ger ökade
möjlighet till andra tjänster. Detta är man ovan vid i Sverige, men det finns redan
internationellt. Projektgruppen tittar bl.a. på olika typer av intyg, t ex inom området social
hållbarhet även om termen intyg kan komma att bytas mot andra uttryck som inte påminner så
mycket om de gamla revisorsintygen. En fråga som många revisorer ställer sig är hur de, när
revisionsplikten försvinner, ska kunna komma upp i de 1500 timmar revision under 5 år,
vilket krävs för att få behålla sin auktorisation/sitt godkännande. Svaret här är att många av de
”nya” tjänsterna och intygen är revision. Både Hjalmarsson och Bäckvall ”… är övertygade
om att behovet av kvalitetssäkrad information kommer att öka i framtiden”. Samma slutsats
drar FAR SRS policygrupp för revision (Balans 2009 nr 10) där man under rubriken: ”Vad
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Ännu mer entusiastisk för avskaffandet av revisionsplikten är Brännström i Balans 2010 nr 2. Där utropar han:
”Att revisionen utsätts för konkurrens innebär att den får sitt rätta värde. Aldrig mer kommer en revisor att få
höra att revision är något nödvändigt ont. Tvärtom kommer tjänsten alltid att vara uppskattad och uppfattas som
värdeskapande.”
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har du i lådan?” tar upp diskussion om de många verktyg som ”legat och samlat damm,
verktyg som i och med förändringen av revisionsplikten kommer att öka i betydelse”. För att
göra det möjligt att välja verktyg för ett givet uppdrag har policygruppen gjort en inventering
av revisorns olika tjänster och tagit fram en bruksanvisning för detta ändamål.
Härmed blir rådgivningen en integrerad del av FAR SRS verksamhet och i Balans
2010 nr 1 finns rubriken ”Redovisningskonsultens roll närmar sig revisorsrollen” vilket
speglar åsikten hos Lotta Jörgensen, redovisningskonsult och en av de två vice ordföranden i
FAR SRS. I ljuset av avskaffandet av revisionsplikten samarbetar nu FAR SRS med SRF
(Sveriges redovisningskonsulters förening) för en auktorisation av redovisningskonsulter.
Jörgensen tror att redovisningskonsultens yrkesroll i framtiden kommer att vara mer lik
revisorns roll – så som den ser ut idag. Redovisningskonsulten kommer i princip göra vad
revisorn tidigare gjort, förutom själva revisionen. Detta innebär, enligt Jörgensen, att
yrkeskårerna blir mer jämbördiga i ansvar och uppgifter. På sikt, tror hon att det kan leda till
en högre status för redovisningskonsulten, men det kräver en höjning av kvaliteten och ett
skapande av egna kundstockar. Att många revisorer har börjat skaffa sig dubbla titlar ser inte
Jörgensen som ett problem; en ökad konkurrens driver på en ökad kvalitet. Däremot kommer
det att bli viktigare att i framtiden tydliggöra rollerna. Det blir en utmaning för branschen att
hitta den optimala kvalitetssäkringen för kunden. ”Ska det vara revision eller en
bokslutsrapport 57?”
Utvecklingen av de nya ”produkterna” i spåren av slopandet av revisionsplikten
fortgår. Genom bilden av ett hus, ”Förtroendehuset” försöker Far (Balans 2010 nr 4)
presentera branschens utbud av värde- och förtroendeskapande tjänster på ett pedagogiskt sätt.
Man utgår från att behovet av förtroendeskapande tjänster kommer att öka när
revisionsplikten försvinner och att en viktig uppgift för branschen är att sprida detta budskap
och de nya tjänsterna. Peter Strandh, avgående ordförande i Fars rådgivningssektionen, delar
upp rådgivarnas förtroendeskapande tjänster i tre områden: transaktionsrådgivning,
affärsrådgivning och riskrådgivning. Han berättar att det i Fars sektion Små & medelstora
företag pågår ett intensivt arbete med att paketera och utbilda inom de nya tjänsterna. En
tumregel ska vara att kunden alltid ska erbjudas minst två alternativ av varje tjänst. Ett led i
utvecklingsarbetet är att följa vad som sker i andra länder. Dan Brännström nämner att i
Holland anlitar omkring 80 procent av de små företagen tjänsten ”compilation” som
motsvarar den bokslutsrapport FAR SRS introducerar i Sverige.
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Bokslutsrapport är en ny typ av ”intyg” dvs. genom att be om en bokslutsrapport får företaget ett intyg att
bokslutet gjorts av en licenserad redovisningskonsult (för att t ex visa för bank eller skattemyndighet).
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Brännström betonar också att Förtroendehuset aldrig blir helt färdigt. Det växer
under tid fram nya behov och när regeringen nu väljer ”opt out-lösning” dvs. att företagen
måste ta ett aktivt ställningstagande om de vill ha revision eller inte ser han möjligheter till
nya marknader (Balans 2010, nr 5).
Vi lever i landet ’ordning och reda’ och behovet av förtroende ökar hela tiden. Branschen matchar
detta genom en palett av nya tjänster som översiktlig granskning [kräver revisor, […] eller
’compilation’ [kräver auktoriserad redovisningskonsult] […]. De små företagen kan nu välja det
som passar bäst, revision eller någon av de nya tjänsterna.

Prognosen är att antalet revisorer kommer att minska i och med att
revisionsuppdragen kommer att minska. Många revisorer kommer att sadla om till att bli mer
renodlade rådgivare eller redovisningskonsulter. Totalt sett anser dock Brännström att
efterfrågan på branschens tjänster kommer att öka. För att potentialen ska kunna utnyttjas
måste dock bokföringsjävet bort. Frågan kom, som vi såg tidigare, upp på agendan genom ett
förslag från Justiedepartementet 2004. 2008 kom en statlig utredning (SOU 2008:79)
”Revisorers skadeståndsanspråk” som föreslog dels att bokföringsjävet skulle förändras från
ett förbud att sköta klienters grundbokföring, till ett förbud att besluta hur poster ska bokföras.
Detta måste göras av klienten, medan den praktiska bokföringen skulle kunna göras av
revisionsföretaget. På samma sätt föreslog utredningen att samma revisionsföretag, men inte
samma person skulle kunna sköta klientens bokföring och revisionen av det hela. Som grund
för förändringen anger utredningen bland annat IFAC:s regler för revision och att
analysmodellen ger möjlighet att bedöma oberoendehot på ett adekvat sätt (SOU 2008:79,
avsnitt 4.2.1). Utredningens förslag gick inte igenom och Brännströms åsikt är därmed (se
också Brännströms svar till Steve Ribbestam i Balans, 2009 nr 2):
Regeringen måste som sagt ta bort bokföringsjävet som försvårar för företagen att få tillgång till
branschens fulla kompetens och kombinationer av tjänster. För näringslivets skull är det viktigt att
revisorn får bättre möjligheter att utveckla sin viktiga roll som rådgivare.

Första november 2010 då frivillig revision för mindre företag blir verklighet närmar
sig. I Balans 2010 nr 10 informerar Bo Åsell, ordförande i Fars sektion Små & medelstora
företag om hur Far kommer att möta detta. Bland annat ska framtiden diskuteras på lokala
Far-dagar för revisorer, kunder och intressenter. Man kommer också att starta en
utvecklingsgrupp för revision samt starta gruppen ”Nya generationen” med sikte på små och
medelstora företag. Samarbetet med Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF)
fortsätter. Bland annat ska man gemensamt informera marknaden om de skillnader som finns
mellan revisorns och redovisningskonsultens respektive tjänster och arbeta för en
auktorisation av redovisningskonsulter. Det innebär att organisationerna gemensamt ska
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arbeta med utvecklingen av redovisningstjänster och etablera ett löpande samrådsförfarande
som

säkerställer

fortsatt

utveckling

av

en

gemensam

auktorisationen

av

redovisningskonsulter. Två medlemmar från varje organisation ingår i samrådsgruppen. En
separat grupp har också skapats med syftet att utveckla yrkesrollen och att gemensamt
utveckla produkter och tjänster så att man levererar tjänster som efterfrågas på marknaden”.
Bo Åsell återkommer i Balans 2010 nr 12. ”Äntligen!” utbrister han, ”… nu kan
småföretagen obundet få rätt stöd i sin verksamhet”. Enligt Åsell kan småföretagen nu i högre
grad få tillgång till revisorernas breda och djupa kompetens inom revision och rådgivning,
samtidigt som redovisningskonsulterna kan bredda sin verksamhet. Detta genom att
redovisningskonsulten kan avge en ”bokslutsrapport” för klientföretaget vilket är en
bekräftelse på att konsulten följt Reko 58 och därmed kvalitetssäkrat redovisningen. Det är
dock väsentligt att påpeka skillnaden mellan en revisionsberättelse och en bokslutsrapport,
skriver Åsell:
I debatten har det i några fall framhållits att den ena tjänsten tar över den andra. Det är viktigt att
informationen om tjänsterna är objektiv. Far värnar om både redovisningskonsulten och revisorn
och därför kan vi på ett objektivt sätt presentera dessa olika tjänster.

Så har avskaffandet av revision för små företag gått från att vara, om inte ett hot,
åtminstone ett bekymmer, till att bli en ny produktgrupp och marknadsnisch för en alltmer
utvidgad profession. 59

7.2 Från privat till offentlig verksamhet
När revisionsplikten för små och medelstora företag avskaffades svarade alltså Far med att
söka omdefiniera sin marknad. Redan tidigare hade dock marknaden för revision förändrats.
Offentlig verksamhet hade traditionellt reviderats av speciella organ för revisorer och av
politiskt valda revisorer, så kallade lekmannarevisorer. I och med liberaliseringen av den
offentliga verksamheten i början av 1990-talet öppnades dock marknaden för revisorer såväl
som huvudrevisorer som biträde till lekmannarevisorerna.
En ny marknad öppnas för revisorerna är också rubriken i Balans (1991 nr 11).
Auktoriserade revisorer få genom förslaget en möjlighet att konkurrera om nya uppdrag.
Reidar Peters, ordförande i FARs nystartade kommitté för offentlig verksamhet, förklarar:
58

Reko står för ”god sed för redovisningstjänster” som utgavs av FAR SRS första gången 2008, den nuvarande
versionen är en gemensam produkt för Far och SRF. Se också kapitel 6.3.
59
Samma typ av diskussion har funnits om att avskaffa förvaltningsrevisionen som setts som handelshinder
gentemot revisionsföretag i andra länder och tanken har förts fram att förvaltningsrevisionen istället skulle bli en
tilläggstjänst och skapa en ny produkt för revisorerna (se Balans nr 8-9 2011). Ännu finns dock inget formellt
beslut om att avskaffa förvaltningsrevisionen (se vidare kapitel 9).
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I RRVs remissvar [till förslaget att privata revisionsföretag skulle få revidera offentlig verksamhet]
framskymtar att uppdragen ifråga skulle vara så alldeles speciella att de kräver väldigt mycket
särskild kompetens. Så är det inte. Vi auktoriserade revisorer granskar ju alla möjliga typer av
företag i den privata sektorn. Där finns en lång rad mycket speciella företag utan att det hindrar oss
från att ta uppdragen. Vi känner oss inte på något sätt mindre skickade än statens revisorer att ta
uppdrag inom den offentliga sektorn.

Den nya marknaden skapar ett behov av ökat samarbete mellan revisorer i olika
samhällssektorer för att utveckla redovisningsseden och revisionsseden (Balans 1993 nr 2).
Frågan är i vilka former samverkan ska ske. Åsikterna skilde sig åt; från akademin varnades
för myndigheternas intresse att vara marknadsinriktad och bete sig som företag. Kjell Larsson,
direktör på RRV bekräftade denna tanke, men i positiv anda. Han påstod att det pågår en
”’kulturrevolution’ inom myndigheterna” och att myndigheterna går från resurstilldelning till
resultattankar, vilket ställer nya krav på revisorerna. Ordförande i FARs kommitté för
offentlig verksamhet lyfte fram vikten av Forum för offentlig redovisning och revision som
just bildats. Genom forumet ska nätverk skapas mellan de som är aktiva inom området och
därigenom identifiera om det finns möjligheter till samarbete mellan privat och offentlig
redovisning och revision.
Forumet startade sitt arbete och i Balans 1994 nr 2 refereras ett möte för Forum för
offentlig redovisning och revision, där en övergripande fråga var hur resultat ska kunna mätas
i offentlig sektor. Dessutom hade man haft seminariet Revisorn och etiken. Revisionsdirektör
Sven Hedlund från Komrev inledde med att betona vad som är specifikt för den kommunala
revisionen:
•
•
•
•
•

Den leds av förtroendevalda revisorer (även om de i alla kommuner biträds
av yrkesrevisorer)
Det är klart uttryckt att revisorn är oberoende och fristående från alla andra
organ i kommunen. Envar revisor är alltså självständig
Inslaget av förvaltningsrevision är mycket klart och den definieras
annorlunda i offentlig sektor, som medborgarnas intresse av ”value for
money”
Öppenhet och offentlighetsprincip gäller, det finns förmodligen dessutom fler
som är intresserade än i ett vanligt aktiebolag
Minoriteten är ofta representerad, vilket ger god insyn i eventuella ”affärer”
från majoritetens sida

Hedlund menar att en ytterligare skillnad mellan privat och offentlig sektor är att:
”… ute i kommunerna är det verksamheten som är målet och pengarna medlet att nå dit. I den
privata sektorn är det tvärtom”.
Forum för offentlig redovisning och revision fortsätter sitt arbete och arrangerar ett
seminarium tillsammans med Kommunförbundet, Landstingsförbundet och RRV kring en
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remissutgåva av Kommunförbundets och KomRevs God revisionssed inom kommunal
förvaltning (Balans 1994 nr 6-7). En av de mer allmänna kritiska uppfattningarna var att man
i skriften inte skiljt på god revisorssed och god revisionssed och – sannolikt just därför –
kommit att i högre grad behandla god revisorssed än god revisionssed. En hänvisning till god
revisionssed hade infördes i Kommunallagen 1991, men där framgick inte mer exakt vad som
avses med god revisionssed och förarbetena var knapphändiga. Vid ”Forum för offentlig
redovisning och revision” var den allmänna meningen att man i första hand bör ta sikte på vad
som förenar redovisning och revision inom staten, kommuner och aktiebolag och därefter
bedöma varje sektors särart.”
Den förändringen som pågick inom den offentliga sektorn under 1990-talet öppnade
allt fler områden inom kommunerna för revisorerna i Sverige. Revision av kommuner
kompliceras dock av att dessa revideras av såväl professionella revisorer som
lekmannarevisorer (förtroendevalda revisorer). Det ställde särskilda krav på dem som ger sig
in på denna marknad. I Balans 2000 nr 8-9 kan vi under rubriken: ”Noteringar: Även FAR
får kritik i rapport om den kommunala revisionens brister” läsa att en SNS publikation av
Filip

Cassel,

revisionsdirektör

vid

Riksrevisionsverket

”Behovet

av

kommunal

externrevision”, som i viss mån kan säga sammanfatta erfarenheterna från revisorernas intåg
på offentliga markanden. I rapporten diskuterar Cassel relationen mellan de förtroendevalda
revisorerna och de professionella. Han sammanfattar:
Det finns ett behov av yrkesmässig oberoende kommunal revision som komplement till den
förtroendevalda revisionen. Det behovet är inte uppfyllt och de gjorda lagändringarna är
otillräckliga. Behovet är motiverat av att förtroendet för kommunala politiker och tjänstemän är
rubbat.

Generellt tycker Cassel att FAR hållit allt för låg profil när det gäller att utveckla
området och bidra med att problematisera området. Här får han medhåll när diskussionen
fortsätter i Balans 2003 nr 8-9. Här skriver Ulf-Johan Olson, verksam vid Ernst & Young som
Senior Manager/förvaltningsrevisor under rubriken ”Debatt: Oberoende offentlig revision –
Är formen viktigare än innehållet?” bl.a. att:
Revisionens integritet och saklighet måste vara syftet och den oberoende ställningen bara ett av
flera medel för att uppnå dessa värden. Ett större fokus på revisionens förhållningssätt och metoder
skulle tjäna revisorernas integritet mer än att genom orealistiska organisatoriska oberoendekrav
isolera demokratiska församlingar och revisionen från varandra. Revisionen ska vara oberoende i
förhållande till styrelse, nämnder och förvaltning, men den kan inte vara oberoende i förhållande
till det politiska systemet och bör inte vara oberoende i förhållande till fullmäktige - den naturliga
uppdragsgivaren.

Under 2004 kommer ett betänkande från den statliga Utredningen om den
kommunala revisionen (SOU 2004:107). För att stärka de förtroendevalda revisorernas
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oberoende ställning vill man att rätten att anlita personer med utbildning på revisionsområdet
tydliggörs, det ska även gälla lekmannarevisorer i de kommunala bolagen, dvs. en rätt att
anlita sakkunniga biträden (Balans 2004 nr 11). Den kommunala marknaden är således öppen
för revisorerna, men den verkar inte ha varit helt problemfri att träda in på.

7.3 När gränsen går mellan titeln revisor med eller utan förtroende
Nära kopplad till revision av offentlig sektor är diskussionen om instiftande av en speciell typ
av revisor, en förtroenderevisor. Under 1996 fick FAR i uppdrag att yttra sig angående
”Förtroenderevisorer i aktiebolag (Ds 1996:65)” där regeringen föreslog att endast
kvalificerade revisorer fick utses för legal revision men därtill en möjlighet att välja en
”förtroenderevisor”. Förslaget var bland annat kopplat till att allt mer offentlig verksamhet
skedde i bolagsform och att det fanns behov av insyn i denna verksamhet. I yttrandet från
FAR framgår bl.a. att (Balans nr 4 1997):
*FAR tillstyrker att den nuvarande möjligheten att till revisor utse andra än auktoriserade och
godkänd revisorer avskaffas.
*FAR avstyrker att ”förtroenderevisorer” införs eftersom behovet kan tillgodoses enligt ovan och
benämningen är ägnad att vilseleda allmänheten.
[…]FAR menar för sin del att uttrycket ”revisor” måste förbehållas den som faktiskt utför revision
i ordets vedertagna bemärkelse. All annan användning är ägnad att inge allmänheten den
vilseledande föreställningen att ”revisorn” uppfyller åttonde direktivets höga krav på den som skall
godkännas att utföra lagstadgad revision.

Att införa begreppet förtroenderevisor skulle kunna innebära att förtroendet för
yrkesrevisorn ifrågasattes. Var denne en revisor utan förtroende? Samma argumentation
framförs i Balans 1998 nr 11 där FARs yttrande över Kommunrevisionsutredningens
betänkande Den kommunala revisionen – ett demokratiskt kontrollinstrument (SOU 1998:71)
redovisas. Det framgår att FAR i huvudsak tillstyrker föreslagna lagändringar, att FAR
särskilt instämmer i utredningens bedömning att det inte bör införas någon särskild
certifiering för yrkesrevisorer som fungerar som sakkunniga biträden och att FAR avstyrker
att benämningen lekmannarevisor i aktiebolagslagen ändras till förtroenderevisor.
Argumentet för att certifiering inte ska förekomma är: att revision av kommuner och
landsting kräver särskilda kunskaper: FAR betonar dock att detsamma gäller för revision
inom andra miljöer t.ex. bank- och finansföretag, försäkringsbolag mm och att en yrkesrevisor
aldrig skulle ta på sig dessa uppdrag utan att ha djup kompetens om branschernas särart.
Däremot är, enligt FAR, de grundläggande förutsättningarna för revisionens angreppssätt,
metod och teknik identiska inom all revisionsverksamhet.

103

När det gäller beteckningen Förtroenderevisorer vidhåller FAR sin inställning från
remissyttrandet över departementspromemorian ”Förtroenderevisorer i aktiebolag (Ds
1996:65). Benämningen ”förtroenderevisor” kan genom en motsatsvis tolkning kasta en
skugga över yrkesrevisorer. För dem är allmänhetens förtroende lika oundgängligt som för
lekmannarevisorerna.
Här går alltså en gräns som branschen inte vill träda över. Förtroende är kopplat till
revisorsfunktionen och det är viktigt att begreppet inte vattnas ur.

7.4 Multiprofessionell samverkan
Vi har tidigare i kapitlet sett hur branschens gränser förändras genom utveckling av nya
tjänster och marknader. En del i denna utveckling har varit att integrera olika experter på
byråerna för samverkan med andra professioner. Detta tycks ha gått relativt smärtfritt när det t
ex gäller redovisningsexperter, men i det här avsnittet ska vi spegla diskussionen om
samverkan mellan revisorer och en profession med en status som är minst lika hög som
revisorn, nämligen advokaten. Influensen kom bland annat från Australien där kombinerade
advokat och revisionsföretag började bli vanliga (Balans 1992 nr 3, se kapitel 6.3). Denna bild
bekräftas i Balans 1994 nr 4 av Björn Edgren, bankdirektör och före detta advokat. Han tror
på en växelverkan mellan ökat samarbete och växande konkurrens är bra för yrkesrollerna
revisor och advokat. Samarbetet mellan dessa yrkesgrupper har ökat, samtidigt som
konkurrensen skärpts framför allt inom skatteområdet där de olika professionerna gått in på
varandras områden. I samma nummer säger Marcus Näslund, bolagsjurist på Ernst & Young
revisionsbyrå, att han inte upplever någon konkurrens i sin roll som rådgivare vid de juridiska
problem som kan uppstå i det dagliga revisorsarbetet och Rolf Åbjörnsson, känd advokat och
konkursförvaltare menar att han inte skulle klara sina uppdrag utan hjälp av revisorer. Han
menar att en effektiv och professionell konkursförvaltning innebär att jurister och ekonomer
möts och arbetar tillsammans, men han vill inte gå så långt som att låta revisorer vara
konkursförvaltare, då det är mindre lämpligt:
Revisorn är granskaren och utredaren. Men han eller hon ska inte ta affärsmässiga hänsyn.
Dessutom påpekar han sakligt att konkursförvaltning är en ”härdsmälta av juridiska och mänskliga
konflikter”.

Oklara gränser mellan revisor och advokat tycks alltså finnas när det gäller
företagsrekonstruktioner. 1996 kommer den så kallade Insolvensutredningen. Utredningen
uteslöt inte att revisorer kan anlitas som rekonstruktörer, men sa också att av kostnadsskäl bör
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man hellre välja en jurist som köper ekonomikompetens än tvärt om. FAR hade svarat på
remissen och påtalat att man inte kunde förstå (Balans 1996 nr 2):
… varför det a priori skulle vara dyrare för en ekonom att anlita en jurist än för en jurist att anlita
en auktoriserad revisor eller annan ekonom.
Man ansåg att rekonstruktörsfunktionen regelmässigt skulle medföra minst lika stora, och
sannolikt ofta större, krav på ekonomiska som juridiska kunskaper […] Revisorer behärskar både
ekonomiska och juridiska frågor…”

Man påpekar att förslaget om företagsrekonstruktion har en allmän formulering om
vem som ska vara rekonstruktör: ”… En rekonstruktör skall ha den särskilda insikt och
erfarenhet som uppdraget kräver, ha borgenärernas förtroende samt även i övrigt vara lämplig
för uppdraget… ” Det gäller enligt FAR såväl jurister som ekonomer.
Förutom önskan att få genomföra vissa arbetsuppgifter som tidigare legat på
advokaterna bord, finns en diskussion om så kallat ”One-stop shopping”, dvs. möjligheten att
erbjuda kunden full service vid en och samma byrå (Balans 1998 nr 11). KPMG Bohlin, ett av
de större redovisningsföretagen, hade initierat ett avtal om samarbete med Wahlin
Advokatbyrå. Advokatsamfundet hade dock lagt ett veto mot samarbetsavtalet med
motiveringen att advokaternas oberoende var hotat. ”Samfundet fann att advokatbyrån försatt
sig i ett beroendeförhållande gentemot KPMG Bohlins som är ’oförenligt med vedertagna
principer för utövande av advokatverksamhet’. Därmed blev samarbetet omöjligt och avtalet
sades upp”.
I en annan artikel i samma nummer av Balans uttalar sig Marcus Näslund, chefsjurist
på Ernst & Young. Han förstår att advokatsamfundet vill värna advokatens oberoende, men
menar att en sådan inställning i längden kan innebära att yrket blir isolerat. Han menar att
advokatförbudet istället för att tvinga advokater som arbetar på revisionsbyrå att avsäga sig
advokattiteln, borde bidra till att finna former för ett samarbete. Näslund ställer några
retoriska frågor: ”Vem ska egentligen bestämma våra yrkesroller? Ska det vara våra egna
organisationer/tillsynsmyndigheter eller den allmänhet vi säger oss tjäna? Finns det behov av
stenhårda regler som på sikt kanske hindrar utvecklingen? Vi försvarar våra regler men
glömmer kanske kunden. Det kunden vill och vad som är till mest nytta för kunden måste vara
utgångspunkten. ”
Behovet av en öppen dialog om vems nytta advokaterna ska bevaka och bevara sitt
oberoende stöds också av Tryggve Wahlin och Magdalena Persson på Magnusson Ahlin
Advokatbyrå. De menar att problemet är att advokatyrket skiljer sig åt för t ex brottsadvokater
och advokater som sysslar med affärsjuridik.
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Det är inte samma sak att företräda en åtalad för ett brott och att företräda en företagare som ska
köpa ett företag. Oberoendet ska finnas där, men det har olika karaktär. Det har samfundet inte
tagit hänsyn till.

Samtidigt påpekar de att det är viktigt för en jurist att behålla advokattiteln, då den
garanterar kvalitet, oberoende, fastställda etiska regler och kontroll eftersom den advokat som
inte uppfyller detta riskerar att förlora sin titel.
Debatten fortsätter i Balans 2000 nr 1 under rubriken: ”FAR-dagen 1999: Ska
revisorer och advokater få rätt att samarbeta?” där frågan om samarbete som revisionsbolag
och advokatbyråer har försökt etablera togs upp. Förutom det svenska fallet som beskrevs
ovan har det nederländska advokatsamfundet underkänt ett samarbete mellan en advokatbyrå
och PriceWaterhouseCooper i Nederländerna. Detta fall befann sig nu i EG-domstolen för ett
förhandsavgörande om advokatsamfundets regler kan anses strida mot Romfördraget förbud
mot konkurrensbegränsning eller vara ett missbruk av dominerande ställning.
Frågan är om EG-domstolen kommer att förändra det svenska synsättet.
Advokatsamfundet tänker inte ändra ståndpunkt, det har de nyligen förklarat. Advokat Claes
Sjölin, medlem i FAR, menar att det kanske vore klokt av advokatsamfundet att besluta om
lämpligt utformade dispensvillkor i stället för att passivt avvakta utvecklingen.
I Balans 2001 nr 11 får advokatsamfundets ordförande Axel Calissendorff lägga sin
syn på saken. Bakgrunden är regeln att advokater enligt rättegångsbalken inte får ha bolag
med andra än advokater. En regel som enligt Calissendorff är till för klienterna, inte
advokaterna. Han säger:
Normsystemet och vår syn på mulitidisciplinära partnerskap 60 är internationellt sett inte alls unika
även om skillnader finns. Våra klienter har ett antal privilegier som de inte har på en revisionsbyrå.

Calissendorff har dock positiva erfarenheter av samarbete mellan advokatbyråer och
revisionsbyråer i många sammanhang, t ex i fall då revisorerna i första hand varit konsulter,
men menar dock att klienters privilegier inte kan skyddas med kinesiska murar inuti
revisionsbyråerna. Advokatfirman och revisionsfirman har olika roller:
Från trovärdighetssynpunkt är det osunt att revisionsbyråns ena ben, revisionsverksamheten,
reviderar räkningar och råd från det andra benet, en konsultverksamhet – med eller utan advokater.

Det är också, menar han stor skillnad mellan normsystemen, en advokat ska
uteslutande beakta klientens intresse, revisorers skyldigheter är vidare. Calissendorff tror inte

60

Det kan vara värt att notera skillnaden mellan Multidisciplinary practice, dvs. att olika specialister samlas
under ett tak och Multidiciplinary partnership som också innebär att specialister från olika områden äger
företaget ihop.
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att det kommer att bli något strömhopp av advokater till revisionsbyråer. Advokatbyråernas
kultur är attraktiv för juristerna och än så länge tror han att det är roligare att vara en
framstående jurist bland advokater än att vara en jurist på en revisionsbyrå. Advokaterna har
också så här långt klarat konkurrensen om klienter bra, dvs. de etablerade advokatfirmorna
har hitintills inte sett revisionsbyråernas juridiska enheter som något allvarligt hot. De
kvalificerade juridiska råden ligger i stor utsträckning kvar hos advokaterna:
Typiskt hos den lite mer sofistikerade köparen bland svenska och utländska företag som köper
affärsjuridiska tjänster i Sverige är att de inte ser någon särskild fördel med att byrån ingår i en stor
kedja. De ser inte one-stop-shopping som någon fördel. De ser nackdelar med att anlita
revisionsbyråns jurister. De vill plocka ut huvudansvariga personer på advokatbyrån och på
revisionsbyrån för respektive område.

Skillnaden mellan advokater och revisorer fortsätter man att diskutera. I Balans 2005
nr 6-7 finns rubriken ”Debatt: Replik till Lars Träff – Även advokater kan vara oberoende
skattekonsulter”. I Balans 2005 nr 5 har FARs ordförande Lars Träff utvecklat argument för
att skattespecialister är viktiga för revisionsbranschen. Där påstår Träff bland annat att
behovet av helhetssyn och sambandet mellan skatter och bl.a. redovisning ger
skattespecialister i revisionsbyråbranschen stora konkurrensfördelar. I Balans nr 6-7 2005går
advokat Peter Utterström som är Senior Partner på Delphi & Co i replik. Ett problem som han
lyfter fram är att revisorsfunktionens krav på oberoende inte fungerar med många av de
skattefrågor som uppkommer löpande:
Den verkligt kvalificerade rådgivningen i stora företag hör inte ihop med revisorsrollen. Följden
av denna verklighet är att revisionsbyråernas skatteavdelningar riskerar att urholkas
kompetensmässigt - kanske särskilt på inkomstskattespecialister. […] Möjligen har
advokatbyråerna en särskild fördel genom tillhörighet till ett skrå som i varje fall enligt sina
statuter bygger verksamheten på självständighet och oberoende. Vidare har många advokatbyråer
ett etablerat internationellt samarbete vilket gör att de kan – lika snabbt som t.ex. Ernst & Young –
sätta samman internationella projektgrupper när behov finns

Här möter vi således en gräns som i mitten av 2000-talet är svårare att överbrygga.
Även om verksamma jurister finns på de större revisionsbyråerna, tycks professionen
”advokat” värna om sin särställning relativt andra professionella grupper. Det visar sig alltså
vara svårare att integrera en statusmässigt jämlik profession in i revisionsbranschen. Här finns
fortfarande professionella barriärer och skiljelinjer som ännu inte gått att helt rå på. Delar av
den ”legala marknaden” förblir därmed stängd för redovisnings- och revisionsföretagen.

7.5 Sammanfattning och Analys
De utvecklingar vi har följt i det här kapitlet har något olika karaktär. De två första avsnitten,
om utvecklingen i spåren av förändrad revisionsplikt och öppnandet av offentliga sektorn som
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marknad för revisorer, kan båda karaktäriseras som i det närmaste dialektiska processer där
utveckling sker i en utväxling mellan reglering av branschen och kommersialisering av dess
produkter. Till skillnad från detta värnar revisionsprofessionen om sina gränser i diskussionen
om förtroenderevisorer. Som vi ska se längre fram i analysen hänger detta samman med hur
man presenterar sig som profession och produkt. Diskussionen mellan advokater och
branschen liknar mer de domänstrider mellan professioner som tidigare har beskrivits av t ex
Abbott (1988), där revisionsbranschen försökt vinna nya domäner, medan
advokatprofessionen stått emot och stängt sin domän för revisionsföretagen 61. Genomgående i
kapitlet är dock att inte bara professionella utan kommersiella hänsynstaganden är bas för
agerandet. Tydligare än i tidigare kapitel syns här revisionsprofessionens karaktär av Tprofession och en profession vars resurser genereras via arvoden från en marknad. Det medför
att verksamheten måste vara affärsmässig och ta ekonomiska hänsyn för att såväl profession,
som revisionsföretag och bransch ska överleva.

7.5.1 Utveckling i symbios mellan marknad och reglering
Förändringar i revisionsmarknaden har sedan länge levt i symbios med förändringar i den
statliga regleringen av revision. I Sverige, med sin tradition av samförstånd mellan samhällets
olika parter, har detta varit framträdande vare sig förändringar i revisionsplikt skett som ett
svar på skandaler (se Wallerstedt, 1999) eller genom en medveten genomförd
socialdemokratisk politik (Larsson, 2005). De bilder av förändringar som beskrivits i avsnitt
7.1 och 7.2 visar också en sådan symbios men mot en något annorlunda bakgrund än tidigare.
I båda dessa fall är utvecklingarna av regleringen åtminstone delvis en följd av internationell
utveckling. När det gäller revisionsplikten är det den svenska EU-anslutningen och eventuella
regelförändringar den skapar som startar diskussionen. När det gäller utvidgningen av
marknaden till att gälla revision av offentlig verksamhet uttalas aldrig skälet i texten, men en
rimlig tolkning är att utvidgningen inspirerats av spridningen av New Public Management
inom Europa, vilket bland annat lett till en mer ”företagsliknande” redovisning och kontroll
av offentlig verksamhet. I företagsekonomisk terminologi kan man säga att om Far varit ett
företag kunde den strategi organisationen valdes vid avskaffande av revisionsplikten liknas
vid en produktdifferentiering, medan strategin som valde vad gäller revision inom offentliga
sektorn kan liknas vid en marknadsutveckling. Fars handlande må likna företagens, men
61

Evans och Hanold, 2007, fann att Abbotts modell för utveckling av professioner som interprofessionella
relationer bara delvis kunde beskriva utvecklingen av revisionsprofessionen i kontinentala Europa (Tyskland).
För att förstå denna utveckling krävs dels en större förståelse för statens roll, dels en större förståelse för
homogeniteten i företagsstorlek inom professionens ram och bland dess klienter. Den diskussion vi speglat i
detta kapitel kan sägas bekräfta Evans och Hanolds analys.
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samtidigt ska man ha i åminne att organisationen från början var en organisation för
revisorsprofessionen som med tiden utvecklats till att dessutom vara en organisation för
övriga specialister inom redovisning och revision, samtidigt som den tagit på sig rollen av att
vara branschorganisation. Man kan alltså förvänta sig att de strategier Far valt över tiden har
fler aspekter än de rent företagsekonomiska.
I frågan om revisionsplikt i mindre företag tycks det från början finnas en kluvenhet i
åsikter; å ena sidan bekymrar sig ledande personer inom FAR för de kostnader för samhälle
etc. som ett slopande av revisionsplikt kan innebära, å andra sidan är man snabb med att
påpeka att det inte spelar någon roll om revisionsplikten finns kvar eller inte: revisorn behövs
oavsett och det visar sig om marknaden får bestämma. Denna kluvenhet finner vi också i viss
mån i den internationella diskursen på området och den kan troligen knytas till en diskussion
om revisionens generella nytta och huruvida revision bör regleras. Huvudfrågan blir då: om
revisionen inte var reglerad, skulle den då efterfrågas? För revisionsprofessionen blir det
naturligtvis viktigt att hävda att så är fallet 62. När frågan mer specifikt gäller mindre företag i
Sverige finns alltså denna övergripande diskussion som bakgrund och det är möjligt att de
tidiga exempel på stöd för efterfrågestyrd revision som finns i texten ovan snarare är kopplad
till denna diskussion än till revision av småföretag specifikt.
Ända fram till mitten av 2000-talet tycks den kluvna inställningen till
revisionsplikten bestå. Under tiden dyker några nya aspekter upp: en gäller svårigheten (eller
onödigheten) att revidera små företag enligt de revisionsstandards som finns och som är
utformade för börsföretag. En annan gäller svårigheten att vara såväl konsult som revisor för
ett företag inom det regelverk som finns. Båda dessa aspekter påverkar revisorernas relationer
till klienterna. Tillsammans med framväxten av MDP-byråer så framstår det som troligt att
tankarna på en ny produktstruktur för revisorerna föds.
Man kan säga att FAR och FARSRS stod inför valet att se avskaffandet av
revisionsplikten antingen som ett hot eller en möjlighet. Att se avskaffandet som ett hot
bygger på att en stor del av revisionsmarknaden riskerar att försvinna. Logiskt borde man
därför lobba för bibehållen revisionsplikt. Å andra sidan, tycker man att revision har ett
egenvärde och alltså bör efterfrågas oavsett reglering så kan det vara mer logiskt att se
avskaffandet som en möjlighet för att dels bevisa tesen om revisionens attraktivitet, dels
utveckla granskningsverksamhet till mer lönsamma segment av redovisning och
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Det kan vara intressant att notera att samma diskussion fanns inom akademin, där t ex den framväxande
agentteorin betonade revisionens marknadsvärde (se t ex Watts & Zimmerman, 1983).
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revisionsmarknaden. Frågan om: vad ska de medlemmar i FAR SRS som tidigare byggt sin
verksamhet på revision i småföretag göra istället kvarstår dock.
Man väljer ”möjlighetslinjen” och ett par noteringar kan göras om de produkter som
FAR SRS utvecklar. De tycks vara av tre slag: dels det som brukar kallas för ”relabelling”,
dvs. att man tar en välkänd produkt och omstöper samt namnger den för en ny marknad; dels
”product stripping”, dvs. att man tar en mer komplex produkt och delar upp den i olika
komponenter där kunden kan välja vilka komponenter eller kombinationer av komponenter
man vill ha; dels en diversifiering, dvs. man skapar delvis nya produkter för samma eller ny
marknad. Revision som produkt anpassas till mindre företag och ”omdöpts” till
redovisningsrapporter. Härmed skyddas den gamla marknader. I projektet om verktygslådan
gör man om gamla tjänster till ”knippen” fria för klienten att välja av och genom att försöka få
utökad redovisningskonsulting och dubbla licenser som revisor och redovisningskonsult bland
sina medlemmar skapar man nya produkter och nya marknader. Genom preciseringar av
produkter tydliggör man organisationens gränser, samtidigt som man utvidgar den marknad
man arbetar mot.
Sett på detta sätt kan FARSRS ställningstagande och ambition till
produktdiversifiering ses som ett sätt att fullfölja två av de funktioner som Greenwood et al
(2004) diskuterar för en professionell förening. Genom att hävda att revisionen efterfrågas
utan reglering så stödjer man samtidigt revisionens status gentemot samhället. Genom att
samtidigt aktivt utveckla alternativ för den marknad som en avreglering hotar att minska så
försöker man hitta alternativ för sina medlemmar. Det framstår som rimligt att
produktutvecklingen som FAR SRS genomför primärt riktar sig till revisorer i mindre
revisionsföretag där begränsade resurser för produktutveckling finns. Samtidigt sker en
omtolkning av vad en medlem i FAR SRS gör. En revisor har inte bara revision i
verktygslådan. Revisorn är tillstyrkare och redovisningskonsult. Medlemmen identitet är
därmed i förändring.
Vid utvecklingen av revisionsmarknaden till offentlig sektor valde FAR en annan
strategi än den beskriven ovan. Förutsättningarna var också annorlunda. För att få revidera
offentlig sektor måste FARs medlemmar ses som legitima revisorer i detta sammanhang. Det
tycktes kräva (i) en syn på revision som neutral teknologi oavsett sammanhang (ii) en
acceptans av nuvarande aktörer på den offentliga sektorn. Valet föll därmed på ett samarbete
snarare än konkurrens med tidigare aktörer inom sektorn och man startade en information och
utbildningsprocess i syfte att höja kvaliteten på redovisning och revision inom sektorn.
Utvecklingen ledde till produkter som Utveckling av produkter som liknar de på den
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kommersiella marknaden, med argumentet ”an audit is always an audit”. Relativt snabbt
skapades därmed legitimitet för FARs medlemmar i den offentliga sektorn och man kan säga
att den införlivades i professionens vanliga domän. Någon egentliga påverkan på revisorernas
identitet tycks detta inte lett till.
I båda fallen av marknadsutveckling som vi sett ovan kan vi notera:
•

Revision tycks ses som en produkt eller verksamhet bland andra för den som utför
revisionen. Utföraren av revision är därmed inte knuten till detta som enda
yrkesidentitet, en revisor kan – till skillnad från t ex en läkare – agera som revisor i
en roll och i en i det närmaste motsatt konsultroll i en annan situation.

•

Professionen och den professionella föreningen representerar därmed snarare en
bransch än ett preciserat arbetsområde 63. Branschens gränser är dynamisk och
förändras efter nya miljöbetingelser. Som bransch betraktad framstår den som att
ha en expansiv ambition.

•

En av de viktigare miljöbetingelserna är reglering. Denna kan vara så väl ett stöd i
det att den preciserar branschens monopolmarknad och sätter upp inträdeshinder
för andra aktörer, men också en begränsning i det att den preciserar krav på
kompetens och form av verksamhet. Däremot framstår reglering inte som ett måste
för marknadsutveckling

7.5.2 Kampen mellan jämlika
Marknadsutvecklingen tycks dock stöta på patrull när ambitionen blir att integrera en
statusmässig jämställd profession inom MPD-byråer och Fars ram. Jurister finns det redan på
MPD-byråer, det är yrkesverksamma med advokattitel som slaget står om. Som nämndes
ovan liknar mycket i denna diskussion de klassiska teorierna om domänstrider mellan
professioner. Enligt Abbot (1988) så utvecklas professioner genom att skaffa sig monopol
inom olika områden som är väsentliga för samhället. Ofta är monopolet byggt på en exklusiv
kunskapsbas som också ger bäraren av kunskapen viss status. Lyckas en profession skapa en
sådan exklusivitet så skapar man också en domän vars gränser utvecklas i interaktion med
vilka domäner som andra professioner lyckas skapa. I tillskansandet och bibehållandet av en
domän så utnyttjar professioner olika sätt för stängning (closure), dvs. sätt att utestänga andra
yrkesutövare från de verksamheter och de fördelar som tillfaller professionen.
I de diskussioner som förs mellan Advokatsamfundets representanter och FAR är det
två väsentliga domänfrågor som ligger på bordet. För det första en fråga om gränsdragning
63

Det som möjligen är förvirrande är att det är personer snarare än företag som är medlemmar.
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när det gäller kompetens: vem är lämplig att utföra olika arbetsuppgifter. Här påminner
diskussionerna något om de tidiga diskussionerna inom FAR vad gäller rådgivning kontra
revision (se kapitel 6) och revisorns roll som granskare lyfts fram från advokaternas sida. För
det andra en gränsdragning om etik: vilket oberoende finns och krävs för att klienten ska
behålla förtroendet för den professionella.
I båda frågorna haltar diskussionen något då parterna tycks ha olika utgångspunkter.
Det framstår som om FAR tar sin utgångspunkt i den pågående branschglidningen. Det är inte
förvånande att MDP-byråerna skapar nya affärsmöjligheter och går in på nya domäner.
Behöver man ytterligare kompetens så införskaffas denna. Detta följer den allmänna
utvecklingslogiken vi har kunnat se inom branschen. För advokater å andra sidan utgår
argumentationen fortfarande primärt från den professionella logiken. Det är den professionella
kompetensen som sätts i centrum (se Calissendorff, 2001, och Utterström, 2005) och den
enskilda professionellas status som oberoende av alla utom klienten som lyfts fram. En
tolkning är att medan FAR för diskussionen med perspektivet av en expanderande
branschförening, för Advokatsamfundet den utifrån en professionell förenings perspektiv där
bevarande av domän och stängning av gränser är väsentliga delar av strategin.
Man kan se detta som olika marknadsstrategier valda av tidigare och nuvarande
dominerande professioner inom föreningarna/samfunden. På internationell nivå finns globala
jättar inom båda branscherna/professionerna, men med något olika strategier för att uppnå
global dominans. Som vi sett har revisionsbranschen gått mot MDP-byråer, medan
advokatbranschen i högre grad behållit sin professionella exklusivitet. Kommersialismen
torde dock vara lika väsentlig inom storföretagen oavsett bransch/profession.

7.5.3 Revision som förtroende
Branschglidning gäller, som vi sett i kapitlet, ökade verksamhetsområden eller förändrade
produktmixer. Däremot tycks vissa glidningar i prefix till revisorstiteln vara uteslutna.
Förtroenderevisor är inte ett accepterat begrepp. Vid första åsynen kan detta verka lite
underligt med tanke på den omvandling branschen genomgått. Går vi tillbaka till diskussionen
om revisorernas funktion i kapitel ett blir FARs ovilja mot att acceptera detta prefix mer
rimligt. Som vi diskuterade där är revisionens roll att intyga att företagets
redovisningsinformation till marknaden är korrekt och därmed öka förtroendet mellan
marknadens parter. Man kan med fog säga att revisorer säljer förtroende och denna
förtroendeingivande roll är en del av revisorns identitet. Att därmed kalla någon utan
bolagsrevisorns uppgift eller kompetens för förtroenderevisor kan således skapa förvirring
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vad gäller revisorns funktion och den kompetens denna kan antas inneha. Här sluts alltså
professionens gränser kring den vedertagna funktionen och kompetensen.
Förtroende som väsentligt för revisorns identitet används aktivt från FAR också i
dennes profilering av branschen. På hemsidan www.far.se (2012-03-07) kan man läsa om att
föreningens vision är ”Steget före – när förtroende räknas” och som kärnvärden definieras
”Förtroende – ansvar – relevans”. Nu får man inte mer än slagorden via hemsidan, men det
framstår ju som troligt att det finns såväl tankar som dokument till grund för visionen och
kärnvärdena. I en tidigare version av hemsidan som användes av FAR SRS används
förtroende som grund för att förmedla bilden av den betydelse revisorerna har för näringslivet
och för samhället i stort (Nilsson 2008). FAR SRS uttryckte då som sin vision och sina
kärnvärden:
Vision: FAR SRS är den ledande organisationen för skapande av värde och förtroende inom
näringsliv och samhälle. (www.farsrs.se 2008-10-10)
Kärnvärde: Förtroende – Är grunden för oss och präglar allt vi gör. Förtroende är också en
förutsättning för ett effektivt näringsliv och ett väl fungerande samhälle. Förutsätter integritet,
öppenhet och goda relationer. Är ingenting man får – det är något man förtjänar

Också vid presentation av branschens tjänster spelar begreppet ”förtroende” en
avgörande roll. Som vi såg i texten ovan presenterades under 2010 branschens tjänster i form
av ”Förtroendehuset”. Fars sätt att illustrera detta framgår av figur 7:1 nedan (hämtad från
www.far.se/portal/page?_pageid=114,340398&_dad=portal&_schema=PORTAL, 2012-0308, reproducerad med tillåtelse från Far).
Figur 7:1 Förtroendehuset
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Förtroende är alltså en väsentlig metafor för den image 64 som Far visar utåt. Den
bygger på den traditionella funktionen hos revision, men har, som synes i bilden, kommit att
omsluta även andra tjänster. Som bilden är ritad är det en kraftfull symbol för såväl
organisationens innehåll som dess gränser. Revision presenteras på hemsidan som ”…
Revision skapar trovärdighet och trygghet, både internt i det reviderade företaget och externt
mot kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter…”. Tjänsten, säger man,
ge ”högsta grad av säkerhet och förutom traditionell revision utbjuder man revision av
hållbarhetsredovisning. ”… Det är en tjänst som förväntas få mycket stor betydelse i
framtiden. Revision har därmed som produkt blivit mer och ibland något annat än legal
revision. I ljuset av användning av förtroendebegreppet som image och revision som
efterfrågestyrd tjänst blir de aktiviteter i from av förtroendeskapande åtgärder, t ex
licensiering av redovisningskonsulter etc. som vi kommer att diskutera närmare i nästa kapitel
en logisk del i att omskapa branschorganisationens identitet i samklang med förändringen i
revisionsplikt och framväxten av MDP-byrårer.

7.6.4 Förskjutningar över tiden
Summerar man den utveckling vi beskrivit i kapitlet kan man skönja ett mönster där dels olika
frågor varit aktuella över tiden, dels olika argumentationslinjer. Oftast är detta i sin tur
relaterat till dynamiken mellan reglering – kommersialism och framväxten av FAR som
branschorganisation med såväl utvidgning till specialister inom redovisningsområdet som en
sammanslagning med den organisation som tidigare organiserade bland annat godkända
revisorer (se nästa kapitel). Man bör alltså jämföra de argumentationslinjer vi sett här med den
större utvecklingen av branschen.
Den diskussion som har varit genomgående är den om avskaffning av revisionsplikt.
I början av 1990-talet sågs detta som ett hot, men var ingen större fråga. Däremot var
marknadsutvidgningen till den offentliga sektorn aktuell. Det finns två intressanta
argumentationslinjer värda att notera här (i) revision av offentlig verksamhet är densamma
som annan revision (ii) utbildning för att ”jämställa” den revisionen av den offentliga sektorn
med annan revision. Även om detta inte helt lyckades, utan det länge hördes röster om den
offentliga sektorns särart, så blir bilden att man vid inträde på denna marknad följde principen
”en revision är en revision”.

64

Image är inom företagsekonomin ett begrepp för den bild som företag och organisationer vill visa utåt. Den
manifesteras i hemsidor, reklamkampanjer, klädsel hos personal etc. Den kan men behöver inte överensstämma
med den identitet som organisationsmedlemmarna (eller utomstående) uppfattar att organisationen har, eller
medlemmarnas egna yrkesidentitet.
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Tidsmässigt nära inträdet på marknaden för revision av den offentliga sektorn börjar
diskussionen med advokatsamfundet. Som redan sagts är denna nära kopplad till utvecklingen
av MDP-byråerna och de bärande argumenten är (i) kompetensen inom MDP-byrån och för
advokaterna inom vissa domäner (insolvens, skatter etc.) är mycket likartad och de bör därför
kunna utföra samma arbeten (ii) advokater bör, trots professionsspecifika etiska regler, inom
affärsjuridik kunna inordnas i MDP, då situation mellan klient och advokat då liknar de
vanliga klientförhållandena inom MDP-byråer. Det här är en diskussion som inte slutfördes i
Balans under tidsperioden, men det framstår som att medan FARs argument är kopplade till
marknadens behov av kompetens är Advokatsamfundet kopplade till behovet att skydda den
professionella kompetensen.
När det gäller revisionsplikten så löper tre argumentationslinjer delvis parallellt. En
första är kopplad till de tidigare ”samhällskontrakt” som indirekt funnits mellan revisorerna
och staten där revisionsplikten innebär att statens kostnader för övervakning av mindre
företag minskar. Enligt denna argumentationslinje blir det helt enkelt ”för dyrt”
samhällsekonomiskt att avskaffa revisionsplikten. Den inledande skeptismen 1990 -1991 mot
avskaffandet kan ses som uttryck för detta, men linjen återkommer längre fram, dels som del i
förutsättningarna för hur FAR ska ställa sig i mitten av 2000-talet där bland annat en
utredning visar på de samhällsekonomiska konsekvenserna. Värt att notera är att denna
diskussion är ungefär samtida med att FAR fusionerar med SRS och därmed får större delen
av de revisorer som gör revision i mindre företag som medlemmar.
Redan tidigare har man dock börjat fundera över det rimliga i att revidera mindre
företag. Bakgrunden till detta är de komplexa internationella revisionsstandarder som gäller.
Ska nu ”en revision vara en revision” så blir bördan för mindre företag hög. Det här är alltså
en argumentationslinje som tar de som revideras perspektiv snarare än de reviderades som
framträder under första delen av 2000-talet. Nära kopplat till detta klientperspektiv är önskan
om att öka revisionens legitimitet genom att göra den efterfrågestyrd. Det här tycks dock vara
en innerlig önskan som finns i princip under hela perioden och som är nära kopplad till
revisionens status. Det framstår också som troligt att den finns hela tiden (vem tycker det är
roligt att vara ett ”nödvändigt ont”) men att den accentueras av liberaliseringen av marknaden
och internationaliseringen av regelverket.
Den ”kompromiss” som tycks göras för att sammanjämka den linje som är skeptisk
till avreglering med den linje som är mer positiv är produktutveckling. Kan man övertygande
kommersialisera olika delar i de behov av redovisnings- och revisionstjänster som
småföretagen har så kan en avreglering ger ökade marknader snarare än tvärt om. En
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produktdifferentiering skulle dessutom kunna innebära att förtroendegapet minskar mellan
revisor och klient då man tydligare preciserar olika aktiviteter som revisionsbyrån saluför.
Lite förvånande kan det vara att det är FAR SRS och inte de enskilda byråerna som preciserar
produkterna, men som vi sa ovan kan det vara ett sätt att stödja de medlemmar som arbetar på
mindre byråer (särskilt efter fusionen med SRS). Detta kan ses som en del av organisationens
funktion att stödja de medlemmar som inte längre kan överleva på enbart revision och
revisionskopplade tjänster. Som vi såg i avsnittet om förtroende ovan har produktutvecklingen
landat i en presentation av typ av verksamheter som finns inom branschens ram.
Ett drag i produktutvecklingen är att den bygger på flera av de attribut som den
tidigare produkten ”revision” haft. En viktig del är således ompaketering snarare än
nyutveckling. Olika typer av rådgivning frigörs därmed från revisorsfunktionen och får egna
benämningar. Utvecklingen bygger också på värden och mekanismer för att skapa det
förtroende som funnits tidigare. Det är tal om intyg, att dessa ska göras av licensierad personal
(revisorer och redovisningskonsulter) och även på något ställe att framställande av dessa intyg
kan ses som motsvarande revision när revisorn försöker uppfylla kravet på antal
revisionstimmar på år. Standarder för redovisningskonsulter skapas för att ge samma trygghet
när en uppgift utförs av en konsult som av en revisor. Sammantaget ger detta en bild av de
gränsdiskussioner som förekommer i kapitlet där de ursprungliga gränserna för professionen
har lösts upp till en vidare bransch, samtidigt som man slår vakt om att överföra de
kärnvärden som professionen byggt på och de mekanismer varmed man skapat sin position
och status till profession in i den nya kommersiella världen.
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Kapitel 8 Organisering av den professionella föreningen
I kapitel 7 har vi sett hur organiseringen av revisorsbyråerna förändras både vad gäller storlek
och verksamhet. Det är två överlappande trender, dels en strukturomvandling som lett till en
allt större dominans av riktigt stora företag, dels att de större företagen har gått från att vara en
verksamhet som dominerats av revision till MDP. I detta kapitel ska vi beskriva hur FAR:s
organisation har utvecklats, delvis som ett resultat av den strukturomvandling som skett inom
branschen. Vi börjar med en kort bakgrund om strukturomvandlingen inom branschen för att
sedan följa utvecklingen från Föreningen för auktoriserade Revisorer, FAR till
Branschföreningen för revisorer och rådgivare, Far.

8.1 Bakgrund i revisionsföretagens struktur
Strukturomvandlingen av revisionsföretagen påbörjades redan i slutet av 1970-talet och
början av 1980-talet (se Wallerstedt, 2009). 1972 arbetade 35% av de auktoriserade
revisorerna i Sverige inom de åtta största företagen; 1992 när flertalet fusioner var över var
siffran 69% och 1999 var andelen revisorer som var anställda inom de åtta största företagen
uppe i 74% (Wallerstedt 2009:265). De stora företagen tog också en större andel av
marknaden för revision. 1985 hade de åtta största redovisningsföretagen 67% av
nettoomsättning på revisionsmarknaden. 1990 var den siffran uppe i 84% (Loft & Sjöfors
1993:166). I inledningen av den period vi behandlar beskriver två artiklar i Balans (1989 nr 1
och nr 3) läget. Den senare av dessa är föranledd av en fusion mellan revisionsbyråerna
Hagström
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Olsson.
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största

sammanslagningen

i

den
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revisionsbranschens historia. Skälet till samgåendet anges vara en strävan efter att ge
klienterna bättre service, särskilt på kontoren ute i landet. Större resurser ger ökad spännvidd,
djup och kompetens.
Enligt Göran Tidström, ny ordförande i FAR (Balans 1989, nr 1), innebär
revsionsbranschens omstrukturering mot färre och större byråer att synen på kåren som en
profession blir mindre påtaglig. ”Identiteten blir lätt närmare byrån än yrkeskåren i dess
helhet. Innebörden av revisorsyrket som en profession måste därför ständigt framhållas.”
Tidström antyder således faran att omstruktureringen kan innebära att revisors identitet kan
komma att flyttas från professionen till den byrå där de är anställda.
Förändringarna i företagens struktur kan också påverka relationerna inom FAR. I
Balans 1994 nr 8-9 skriver Björn Jacobsson, auktoriserad revisor ett kritiskt inlägg vad gäller
koncentrationen av branschen, som har lett till att de tre största revisionsbyråerna sysselsätter
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1100 (55%) av FARs knappt 2000 auktoriserade revisorer. ”Dominansen ställer stora krav på
dessa drakars agerande inom FAR om det inte skall kännas meningslöst för övriga 45% av
kåren att vara medlemmar”.
En drivkraft bakom de fusioner som skett inom revisionsbranschen var klienternas
krav på utveckling av specialisttjänster. Det innebar att även FAR måste förändras (Balans
1999 nr 5). Rekommendationer såsom etiska regler, utbildning och fortbildning måste omfatta
också de nya grupperna av delägare: tekniker, bolagsjurister och andra experter. ”Om
exempelvis Revisorsnämnden finner anledning att kritisera ett råd som lämnats av en juridisk
expert på en revisionsbyrå drabbar sanktionen byråns VD och inte experten.” Något som
FARs generalsekreterare Björn Markland inte anser hållbart i längden (Balans 1998 nr 11)
och som enligt honom ger upphov till diskussioner om villkoren för medlemskap i FAR.

8.2 Sammanslagning av revisorsorganisationer – en komplicerad
och lång process
Utvecklingen inom FAR speglar i stort utvecklingen inom de stora redovisnings- och
revisionsföretagen. I början av 1990-talet stod FAR för ”Föreningen Auktoriserade
Revisorer”. Sedan länge hade man ett samarbete med den andra professionella föreningen i
Sverige ”Svenska Revisorssamfundet” (SRS) inom utbildningsorganisationen IREV. De mer
ideologiska frågor som ursprungligen skilt de båda föreningarna åt, främst frågan om statlig
kontra privat licensiering, var mindre aktuella under 1990-talet. Den stora skillnaden mellan
föreningarna var att FAR bara tog emot auktoriserade revisorer som medlemmar, medan SRS
organiserade såväl auktoriserade som godkända revisorer. Det innebar att en stor del av de
revisorer som var anställda av små revisionsföretag där man framför allt reviderade mindre
företag fanns inom SRS. Även de stora redovisningsföretagen hade dock ett antal godkända
revisorer anställda och en diskussion om sammanslagning av FAR och SRS startas.
Mer öppet började en sammanslagning mellan FAR och SRS att diskuteras i slutet av
1998. I Balans 1998 nr 10 kan vi läsa att Föreningen Auktoriserade Revisorer och Svenska
Revisorssamfundet har uttryckt en viljeförklaring i denna riktning. Det handlar inte endast om
en sammanslagning, utan om en helt ny förening som också skulle bereda plats för de högt
kvalificerade specialister som blir allt viktigare för revisionsbyråerna. Den nya föreningen
skulle bygga på individuellt medlemskap.
På FARs Årsstämma 1998 informerar Klas-Erik Hjort, då ordförande i SRS och
Martin Johansson verkställande direktör SRS tillsammans med Ingvar Pramhäll, ny
ordförande i FAR, om tankarna på en ny gemensam branschorganisation för auktoriserade och
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godkända revisorer och högt kvalificerade specialister i revisionsarbetet (Balans 1998, nr 12)
Som ett led i arbetet arrangerade FAR och SRS informations- och debatträffar. Det
sammanfattande intryck som redovisas är att sammanslagningen mellan de båda
organisationerna inte möter särskilt stora invändningar. Konkurrensen sägs finnas mellan
byråerna; inte mellan de olika revisorskategorierna. Man för också fram att det ger en ökad
genomslagskraft

och

trovärdighet

gentemot

myndigheter

och

lagstiftare

om

revisionsbranschen talar med en mun.
Strukturgruppen, som förbereder den nya föreningen, fortsätter sitt arbete och ett
beslut ska tas under hösten 1999. Planen är att den nya organisationen ska börja arbeta den 1
januari 2000 (Balans 1999 nr 1). I den nya organisationen tänker man också ta in specialister.
En av initiativtagare till detta, före detta ordföranden i FAR Thomas Thiel påpekar att det ute
på fältet finns ett antal specialister och experter som direkt eller indirekt arbetar med revision.
”Om FAR med bibehållen auktoritet ska vara branschens talesman måste organisationen vara
representativ för alla de grupper som arbetar med revision” (Balans 1999 nr 5). Det var dock
en åsikt som inte delades av alla. Till exempel Gunnar Hallén auktoriserad revisor är kritisk.
Han menar att:
På sikt kan det leda till att organisationen bygger upp en verksamhet som inte har med
revision att göra utan fastmer hur man driver och sköter ett företag. Och det dessutom med
FARs goda minne. Det kan öka förväntningsgapet från klienter och samhälle och på sikt
hota vår trovärdighet (Balans 1999 nr 5).

Fyra artiklar om den föreslagna nya föreningen finns i Balans 1999 nr 8-9. under
följande rubriker ”En ny branschorganisation: lång debatt på SRS-stämma”, ”En ny
branschorganisation: Lugn debatt på FAR-dag”, ”En ny branschorganisation: FAR och SRS i
otakt om nya föreningen” och ”En ny branschorganisation: Det kan inte vara för sent”. Ett
diskussionsunderlag angående ny förening har tagits fram av stukturgruppen. Gruppen var
enig utom i en fråga: SRS VD Martin Johansson hade reserverat sig i inflytandefrågan. Han
ansåg att inflytandet från de små byråerna måste säkerställas. SRS styrelse ställde sig bakom
denna reservation, medan FAR var av annan åsikt. Man säger: ”Vi tycker att man ska låta
demokratin råda och att det är valberedningens uppgift att finna en väl avvägd
sammansättning av ledamöter från små och stora byråer i beslutande organ”. I debatten på
SRS-stämman framgick dock att inflytandefrågorna var centrala. Frågor ställdes om varför en
ny organisation ska bildas när SRS finns och vad specialisterna, som främst är anställda på
större byråer kunde tillföra revisorsföreningen. Efter vidare diskussioner inom SRS skärptes
SRS hållning i ett brev till FAR och det stod klart att de godkända revisorerna inte skulle
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acceptera förslaget till prospekt och stadgar. I en bifogad kommentar skev SRS att en enig
styrelse inte ställde sig bakom förslaget och ett antal avvikande meningar presenterades. Det
fanns således problem med att skapa en ny revisorsförening, det skrevs till och med att ”det
kanske inte ens blir något”: Detta bekräftas i ett senare nummer av Balans där man skriver:
Den bedömningen har bekräftats av den senaste månadens utveckling, även om båda parter
fortfarande i sina respektive uttalanden talar om att man ändå hoppas kunna fortsätta: FAR har
efter styrelsens planeringsmöte den 23 – 24 september beslutat att tills vidare gå vidare på egen
hand och kommer att lägga fram ett förslag på FAR-dagen den 26 november.SRS å sin sida
meddelar i ett nyhetsbrev att detta är ett ”olyckligt” beslut och informerar där också sina ledamöter
att man nu kommer att ”arbeta vidare med full kraft och andra alternativ”.
(Nyheter: Fortsatt svårt att slå samman föreningarna, Balans 1999 nr 10).

FAR gick ensam vidare med sin vision om en ny organisation som avspeglar hela
revisorsbranschen ”så som den ser ut idag”. Här ingår bland annat att öppna medlemskap för
godkända revisorer och specialister på de större revisionsföretagen. Förhoppningen om att
SRS åter ska komma med i arbetet finns dock fortfarande kvar trots den misstänksamhet SRS
visat mot ett alltför starkt FAR. Trots allt gör ju medlemmarna i de båda föreningarna ungefär
samma arbete (se Balans 1999, nr8-9).
I Balans 2000 nr 1 finns rubriken ”Debatt: Sammanbrott FAR – SRS?! – en splittring
och försvagning av professionen”. Auktor revisor Per Strandin, som skrivit artikeln, är
ledamot i både FAR och SRS. Han menar att som saker och ting har utvecklats ser han
följande situation framför sig:
FAR öppnar medlemskapet för godkända revisorer vid de större byråerna och även de medelstora, s.k.
"FAR-byråer". Dessutom öppnas medlemskapet för de större byråernas "specialister". Båda de nya
kategorierna kommer att tvångsanslutas, om de inte självmant går in i FAR. Medlemskapet i SRS betalas
helt privat av dem som vill vara kvar. SRS förlorar i och med detta en mycket stor del av sina nuvarande
medlemmar. Kvar blir endast godkända och auktoriserade revisorer verksamma i små byråer med kanske
upp till tiotalet anställda.

Strandin menar att ett försvagat SRS och ett förstärkt FAR inte kan vara bra för
professionen och han frågar sig vart visionens fagra löfte om ’gemenskap ger styrka’ då tar
vägen. Någon större förändring av medlemsantalet i SRS har dock inte märkts menar SRS VD
Martin Johansson, däremot att det blivit mer av byråval nu och att de små går till oss och de
stora till FAR (Balans 2002 nr 10).
FARs organisation får en ny form och ett nytt namn. ”Föreningen Auktoriserade
Revisorer FAR” blir enligt planerna bara ”FAR” efter en extrastämma den 5 februari 2001 och
tar därefter in både godkända revisorer och specialister bland ledamöterna. Den nye FARordföranden Mats Fredricson menar att det är många inom SRS som beklagar att det inte blev
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någon gemensam revisorsorganisation. Visionen finns kvar, dörren är inte stängd och den nya
organisationen ska inte ses som någon krigsförklaring mot SRS (Balans 2000 nr 12).
Men av ansvar mot professionen kände vi att vi måste agera. Man räknar med att det kan bli flera
hundra godkända revisorer i de stora byråerna som kommer med till en början (”men vi tänker inte
bedriva någon hetsjakt för att skynda på”). Och när det gäller specialister är det skattekonsulter
och jurister som först ska attraheras till nya FAR (Balans 12 2000).

Hur gick det då för den nya föreningen? De första åren beskrivs i Balans 2003 nr 4
av Anders Malmeby, ny ordförande i FAR, som konstaterar att den inte blivit som man
hoppats och att såväl tillväxt som utvidgning påverkats negativt av effekterna av
Enronsaffären. 2003 har föreningen 2500 ledamöter och efter en trög start börjar man märka
en tillströmning av främst godkända revisorer men också en del specialister. Fortfarande
värker det misslyckade fusionsförsöket med SRS. Dan Brännström, ny generalsekreterare i
FAR menar i att:
Branschen skulle må bra av att det bara fanns en förening. Det blir effektivare. Och vi har ju redan
ett gott samarbete genom löpande samråd, samägande av IREV och många andra gemensamma
intressen (Balans 2003 nr 12).

8.2.1 Nya försök
I Balans 2005 nr 10 finns rubriken: ”Noteringar: FAR och SRS för samtal om samgående –
igen.” Det visar sig att ledningarna för Revisorssamfundet SRS och FAR under året som gått
har samtalat om att bilda en gemensam organisation. En övergripande struktur för en ny
organisation har tagits fram och ska presenteras i respektive organisation. Förhoppningen är
ett beslut om en gemensam branschorganisation framåt sommaren nästa år. För både FAR och
SRS gäller att beslutet måste tas på två stämmor. FAR och SRS rekommenderar sina
medlemmar att rösta ”ja” till att de båda föreningarna går samman och bildar en ny stark
branschorganisation, med större medlemsnytta. En arbetsgrupp tillsätts av FAR och SRS där
en första uppgift blir att ta fram förslag till stadgar. Det kommer också att utlysas en
namntävling för namnet på den nya organisationen (Balans 2005 nr 11). Vid en extrastämma
den 2 februari 2006 beslutade SRS med acklamation om ett ja till samgående. Och FARs
extrastämma den 10 februari gjorde detsamma. Nya stämmor som bekräftar besluten ska
hållas den 7:e april för SRS och den 24 april för FAR (Balans 2006, nr 4). Om medlemmarna
i FAR och SRS säger ja till samgåendet så blir det en gemensam revisorsorganisation
verklighet från den 1 september (Balans 2006 nr 3 och 4).
I Balans 2006 nr 5 finns rubriken: ”Applåder när SRS röstade ja” Man skriver.
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Närmare bestämt 130 medlemmar röstade ja till styrelsens förslag att upplösa SRS och säga ja till
samgåendet med FAR. 12 medlemmar röstade nej och 2 hade lämnat in blanka röstsedlar

I diskussionen på mötet deltar såväl SRS ordförande Per-Olof Andersson som Far:s
generalsekreterare Dan Brännström. Per-Olof Andersson menade att: ”Vi ska inte skapa ett
nytt SRS. Eller ett nytt FAR. Utan en helt ny organisation”. Han hoppades på att den nya
organisationen bl.a. skulle bli stark på lokalplanet och han vill gärna se fler kvinnor på olika
poster i organisationen. Dan Brännström, förde fram att ”Vi är en utsatt bransch. Ivern att
reglera oss har blivit större”. Han räknade upp en rad aktuella frågor där en gemensam
organisation ”bättre kan tillvarata branschens intresse”.
Flera inlägg i Balans gällde kulturskillnader i de båda organisationerna och
struktureringen i en centraliserad kontra decentraliserad organisation. Lars Träff, ordförande i
FAR och Per-Olof Andersson, ordförande i SRS intervjuas i Balans 2006 nr 6-7. De menar å
sin sida att utmaningarna för den nya organisationen är att arbeta i medlemmarnas intresse
och att följa och påverka utvecklingen, både i Sverige och internationellt och att det finns
många frågor t.ex. revisionsplikten, kombiuppdragen, EG:s åttonde direktiv, Svensk kod för
bolagsstyrning och internkontroll – och det kommer att komma fler.
För att namnge den nya organisationen utlystes en namntävling och i Balans (2006 nr
8-9) informerar Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare om att över 200 förslag hade
inkommit. Förslagen har granskats tillsammans med konsulter. Det går dock inte att komma
ifrån att FAR och SRS är inarbetade namn. Beslutet blir därför det nya namnet ”FAR SRS”.
På det första rådsmötet i den nya organisationen FAR SRS (Balans 2006 nr 10) togs
upp frågor som att revisorns roll måste bli tydligare, att det måste bli lättare att få in nya i
branschen och att de verksamma ska tycka att arbetsuppgifterna är relevanta. Det gäller att
synas mer i media och revisorerna måste kunna vara stolta över sitt yrke 65. Tankar om fler
yrkesgrupper i organisationen framfördes också, exempel borde kanske redovisningskonsulter
verksamma i revisionsbranschen beredas plats i FAR SRS.
Vid FAR SRS årsmöte i november 2007 beslutades om stadgeändringar som innebar
att FAR SRS blivit en utvidgad branschorganisation – en revisions- och redovisningsbransch.
Vad som är nytt är att en redovisningskonsult kan bli medlem i föreningen, även om han eller
65

Nämnas bör att dessa frågor fanns på dagordningen även år 2003. I Balans 2003 nr 4 menar FARs nye
ordförande Anders Malmeby att FAR och revisorerna måste bli mer synliga i debatten. Han menar att en stor del
av spelplanen definieras av media och det är viktigt att vara med. Skälen är flera. Ett är bl.a. att revisorerna
måste synas för att hålla kårens status uppe och det är absolut viktigt för rekryteringen till branschen. Vi måste
gå ut med att det är ett spännande yrke, ett yrke som ställer stora krav på sina utövare. Han berättar att sedan en
tid tillbaka bedrivs ett arbete inom FAR för någon form av utåtriktad satsning som ska medverka till att göra
revisorerna och revisionen mer kända och uppskattade i samhället.
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hon är verksam i en redovisningsbyrå utan koppling till ett revisionsföretag. Det innebär att
FAR SRS yrkesetiska regler behöver förändras då alla medlemmar inte längre är verksamma
inom en revisionsgrupp (Balans 2008 nr 3, se kapitel 4.2.2). Drygt ett år efter det att FAR
SRS beslutade att låta redovisningskonsulter bli medlemmar i organisationen har föreningens
medlems antal ökat från 4000 medlemmar till cirka 5500 (Balans 2009 nr 1).
I Balans 2009 nr 1 talar Svante Forsberg, ordförande i FAR SRS om vilka de
viktigaste frågorna är just nu för FAR SRS:
•

Hantera finanskrisen och den kommande lågkonjunkturen. Revisions- och
redovisningsbranschen ska skapa förtroende så att inte krisen förvärras

•

Hantera de regulatoriska förändringarna. Framför allt revisionsplikten. Vi ska leda
processen från lagstadgad till efterfrågestyrd revision och tydligt presentera
branschens tjänster och produkter

•

Talangjakten – och att förbättra kvalitén på ekonomiutbildningen. Hur gör vi
branschen attraktiv för studenterna? Nyanställda har hög allmän kunskapsnivå, men
ganska dåliga i redovisning. Ekonomiutbildningen måste få ökade resurser, kanske vi
inom branschen i större utsträckning kan ställa upp som lärare

•

Branschens ramvillkor. Vi vill inte ha sämre villkor än våra kollegor i andra länder.
Därför kommer dialogen med Revisorsnämnden att intensifieras vad gäller behovet att
förbättra branschens spelregler.

•

FAR SRS version 3.0 Vi ska bygga en komplett branschorganisation. Styrelsen har
fattat beslut om att ändra organisationen. Från indelningen: revision, redovisning, skatt
och rådgivning till en mer marknadsanpassad indelning: små företag, stora företag,
skatt och rådgivning. På grund av de regulatoriska förändringarna känns det rätt att
göra detta nu. Det visar att vi tittar utåt och framåt mot kunderna/marknaden och inte
inåt/bakåt. Det är väsentligt att ha en öppen dialog med medlemmarna, det finns ju
alltid de som är rädda för förändringar (Vår kursiv).

Ansvaret för utvecklingen kom i stor utsträckning att ligga på de fyra sektionerna:
Skattesektionen, Rådgivningssektionen, sektionen Små företag och sektionen Stora företag.
Varje sektion fick en styrgrupp som driver yrkesfrågorna och tillsätter arbetsgrupper för olika
projekt. Tidigare kommittéer byter namn till policygrupper. Namnbytet ska tydliggöra dessa
gruppers uppgift som standardsättare. För att presentera och lyfta fram medlemmarnas olika
professioner planeras en folkbildningskampanj (Balans 2009 nr 5).

123

Organisationens namn tas åter upp, ett förslag är att FAR SRS blir ”Far”. Ett helt nytt
namn skulle kosta uppemot 50 miljoner innan det inarbetats. Men i dagsläget är namnet en
öppen fråga (Balans 2009 nr 5). Det nya namnet beslutas dock relativt snabbt och i Balans
2010 nr 4 berättas att FAR SRS har bytt namn till ”Far”. Att Far skrivs med stor
begynnelsebokstav och sedan med små bokstäver förklaras av att Far inte är någon
förkortning, i motsats till vad FAR respektive SRS var en gång i tiden (Balans 2010 nr 6-7).
”Det nya varumärket ska spegla en tydligare och starkare organisation – till nytta för såväl
medlemmar som näringsliv och samhälle” säger Dan Brännström, Fars generalsekreterare.
Svante Forsberg, ordförande i Far menar att ”Vi ska vara en stark röst i samhällsdebatten och
driva frågor som är viktiga för förtroende och effektivitet i näringsliv och samhälle”. (Balans
2010 nr 4)I februari 2010 har Far 5909 medlemmar. Av dessa var 3669 revisorer, 1928 var
redovisningskonsulter och 312 tillhörde kategorin övriga specialister (Balans 2010 nr 5-6).
I Balans 2011 nr 4 diskuteras Fars lokala verksamheter. Lokalföreningarna står inför
genomgripande förändringar. Matthias Vidh, ordförande för lokalföreningen Storstockholm
ingår i en grupp med uppdrag att se över hur de lokala verksamheterna ska organiseras
framöver.
Det förslag som gruppen tittat på innebär att lokalföreningarna och dess styrelser avlastas genom
att Far centralt tar över en stor del av det administrativa arbetet. Dessutom vill man att arbetet blir
mindre formaliastyrt och att de aktiva medlemmarna blir Fars lokala ambassadörer.
Matthias Vidh förklarar att man på så sätt kommer undan mycket av det tunga arbete styrelserna
har i dag på grund av den formalia som styr verksamheten. Mycket tid läggs på pappersarbete, tid
som i stället kan läggas på medlemmarna.
– Arbetet med styrelse, valberedning och stadgar kan verka avskräckande. Om de lokala
föreningarna avvecklas och styrelseordföranden och ledamöterna i styrelsen blir regionombud är
det inget som hindrar att det kommer fler som vill vara aktiva. En sådan organisation blir enklare
samtidigt som vi ökar medlemsnyttan…

Så det är möjligt att vi kommer att se en ny fas av organiseringen av Far. En fas som
enligt vår tolkning går i riktning mot en ökad centralisering inom Far.

8.3 Vägen framåt – fler sammanslagningar?
Vi återknyter till FAR SRS version 3.0 och ambitionen att bygga en komplett
branschorganisation. Styrelsen har fattat beslut om att ändra organisationen. Från indelningen
revision, redovisning, skatt och rådgivning till en mer marknadsanpassad indelning: små
företag, stora företag, skatt och rådgivning.
Det går, menar vi, att spåra sektorernas betydelse i utvecklingen mot en allt större
och kraftfull branschorganisation. I Balans 2005 nr 5 säger FARs ordförande Lars Träff
angående skattekonsulternas roll i revisionsbranschen att ”Behovet av helhetssyn och
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sambandet mellan skatter och bl.a. redovisning ger skattespecialister i revisionsbyråbranschen
stora konkurrensfördelar”. Han påminner om att godkända revisorer och specialister sedan
stadgeändringen 2001 kan bli FAR-ledamöter och informerar om att FAR aktivt arbetar för en
skattesektion inom FAR. Träff poängterar också att då det gäller materiella frågor kommer
FAR att bli starkare i det kontinuerliga remiss- och lobbyingarbetet på skatteområdet. I Balans
2005 nr 12 finns rubriken: ”Startskottet för FAR:s skattesektion”. Den vision som skatte
sektionen har är att skattespecialisterna inom FAR:s skattesektion skall vara förstahandsvalet
på marknaden och uppfattas som ledande (Balans 2006 nr 1). Sektionen gav resultat och
enligt Balans (2008 nr 1) var av de knappt 200 specialisterna som ingår i FAR SRS 155
skattekonsulter, något man trodde berodde på skattesektionen existens.
Vid det första rådsmötet för den nya organisationen FAR SRS framfördes tankar om
att fler verksamma i revisionsbranschen, exempelvis redovisningskonsulter borde beredas
plats i FAR SRS (Balans 2006 nr 10). En redovisningssektion har bildats inom FAR SRS,
kanske som en förberedelse för ett samgående med Sveriges Redovisningskonsulters Förbund
(SRF).(Balans 2007 nr 8-9) Dan Brännström tror att en samverkan med sikte på samgående
vore bra för branschen och för medlemmarna och samtal med SRF pågår (Balans 2007 nr 10;
Balans 2008 nr 1). Det går dock trögt och 2009 meddelar Svante Forsberg att samgåendet
med Sveriges Redovisningskonsulters förbund SRF inte har lagts på hyllan trots att
samgåendet är industriellt viktigt. Mycket samarbete finns dock redan. Bland annat pågår ett
arbete med en gemensam standard för redovisningskonsulter och ett gemensamt regelverk för
kvalitetskontroll (Balans 2009 nr 1).
I spåren av skattesektionens succé skapas också en Rådgivningssektion. Startskotten
redovisas i Balans 2009 nr 5. ”Rådgivningssektionen ska vara till för riskrådgivare, för
rådgivare inom transaktionsfältet och för rådgivare inom Business Consulting. Och med den
definitionen kan vi nå ungefär femhundra medlemmar.” Henrik Tseinbrecher som sitter i
styrelsen för den nya sektionen menar att det finns flera likheter mellan rådgivare i
revisionsbranschen och rådgivare i renodlade konsultföretag, men med en viktig skillnad: En
sådan är att rådgivare på revisionsbyråer kan dra nytta av den konkurrensfördel som byråns
varumärke innebär, dvs. de upplevs som en kvalitativ leverantör. Rådgivare kan ha
revisorsbakgrund, men är inte revisorer till professionen. Istället har de valt att arbeta med
affärsrådgivning.
I Balans 2010 nr 10 presenterar Fars nye ordförande Anders Bäckström sin syn på
Fars verksamhet. Medlemsantalet är nu 6100 och en utmaning är att få alla att gå mot samma
mål. Att skapa förtroende för den finansiella rapporteringen är väsentligt och gynnar alla
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oavsett om de är revisorer, redovisningskonsulter, skattespecialister eller rådgivare. Det är
också viktigt att fortsätta arbetet med att utveckla och integrera kommersiella aktiviteter och
det är väsentligt att Far syns mer i debatten. Det gäller att ha förändringsvilja och att våga ha
åsikter för att skapa såväl medlems- som samhällsnytta. En rimlig slutsats blir därmed att
storlek ger styrka och det är mycket möjligt att vi får se fler sammanslagningar mellan Far
och föreningar som organiserar näraliggande yrken och branscher framöver.

8.4 Summering och analys
Fusionerna av revisionsföretag mot allt större organisationer är sammankopplad med en
branschglidning och utvecklandet av en multidisciplinär praktik. Det motiv som angavs för
dessa förändringar var krav från klinterna. Fusionerna har lett till att de stora organisationerna
fått en dominerade ställning på marknaden. Som vi sett lyfter Göran Tidström, ordförande i
FAR tidigt fram att det kan leda till att synen på kåren som profession blir mindre påtaglig
och att identiteten kan komma närmare byrån än yrkeskåren i dess helhet. Genom att andra
professioner än revisorer anställs inom revisionsföretagen utvecklas interprofessionella
relationer samtidigt som revision endast blir en av flera produkter, vilket kan leda till att den
inte längre får lika högt status. Organisationssammanslagningarna kan med andra ord ge
upphov

till

en

normativ

fragmentering

och

till

en

svagare

socialisering

till

revisorsprofessionens normer (Jfr Oliver 1992). Insocialiseringen sker i första hand
”företagets namn”. Man lär sig alltså primärt att identifiera sig med t.ex. KPMG eller Ernst &
Young, inte med revisorsprofessionen. Med utvecklingen av de stora multinationella
redovisnings- och revisionsföretagen följer också moderna managementsystem: nya sätt att
styra och ett belöningssystem där väsentliga faktorer blir att vara en god team-medlem och att
uppfattas som socialt kompetent (Agevall & Jonnergård 2012). Belöningssystemen inom
byråerna kommer därmed att prioritera affärsverksamheten framför revision (Gometz
2006:114).
För den enskilde revisorn kan den organisatoriska tillhörigheten till det stora
företaget innebära en högre status som gör att hon/han får ett annat bemötande än vad den
revisor får som kommer från en mindre organisation. Enligt Ahrne (1993:70) gäller att:
”Personer som tillhör en i någon mening rikare organisation får ofta ett övertag vid interaktion
med människor från andra mindre resursstarka organisationer”. Därmed tangerar vi det
kritiska uttalande som framfördes redan 1994 om att koncentrationen av branschen kan
påverka möjligheterna till inflytande inom FAR. När de tre största revisionsbyråerna
sysselsätter 55% av FARs auktoriserade revisorer ställer dominansen stora krav på dessa

126

”drakars” agerande inom FAR, om det inte ska kännas meningslöst för övriga 45 % av kårens
medlemmar. Gometz (2006:114) menar att byråkoncentrationen tom. gick längre i Sverige än
i USA. ”Det blev tre stora byråer som dominerade såväl marknaden som FAR.”
Inflytandefrågorna var också centrala för SRS vid de tidiga diskussionerna om
sammanslagning med FAR. SRS ville säkerställa inflytandet från de mindre byråerna. Den
frågan blev avgörande för att det då inte skedde någon sammanslagning. När sedan en
sammanslagning mellan FAR och SRS åter hade aktualiserats och SRS röstat ”ja” i en första
omröstning uttalar SRS ordförande Per-Olof Andersson förhoppningar om att den nya
organisationen ska bli stark på lokalplanet. Han förespråkar således en decentraliserad
organisation. År 2011 när lokalföreningarna står inför genomgripande förändringar finns dock
ett förslag om att lokalföreningarna ska avlastas, egentligen avvecklas och att
styrelseordförande och ledamöter i styrelsen ska bli regionombud. En utveckling som enligt
vår tolkning går i riktning mot ökad centralisering inom Far.
När det gäller organiseringen av den professionella föreningen så speglar den i stor
utsträckning utvecklingen av de stora redovisnings- och revisionsföretagen. Genom ett ökat
tillträde av andra professioner representerar professionsföreningen flera olika professioner
samtidigt som medlemsantalet växer (från 2500 ledamöter år 2003 till 6100 år 2010). Såväl
bredden av representation som antalet medlemmar ökar makten i relation till omgivningen
och detta framstår som en aktiv strategi hos professionsorganisationen. Ambitionen var, som
vi sett, att skapa en branschorganisation. Det skulle ge en ökad genomslagskraft och
trovärdighet gentemot myndigheter och lagstiftare genom att revisionsbranschen ”talar med
en röst”. Organisationens styrka växer i relation till omgivningen.
Vi har också uppmärksammat sektorernas betydelse i den professionella
organisationens strategier för utvecklig. Det kan ses, menar vi som strategier för 1) att utöka
medlemsantalet, 2) för att göra den professionella föreningen starkare i remiss- och
lobbyingarbete och 3) för att vara en förberedelse för samarbete som syftar till
sammanslagning med en annan organisation. Ett exempel på den första strategin är
skattesektionen som medförde att antalet specialister ökar och mot denna bakgrund initierade
Rådgivningssektionen 66. När det gäller Skattesektionen påpekas också särskilt att den gör att
den professionella föreningen blir stakare i remiss- och lobbyingarbetet (strategi 2). Och när
det gäller Redovisningssektionen antyds också i Balans att den kan vara en förberedelse för

66

Jfr. det tidigare citatet: ”Rådgivningssektionen ska vara till för riskrådgivare, för rådgivare inom
transaktionsfältet och för rådgivare inom Business Consulting. Och med den definitionen kan vi nå ungefär
femhundra medlemmar”.

127

ett samgående med Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF. Ett sådant samgående
skulle naturligtvis ytterligare utöka både bredden i representationen och medlemsantalet och
därmed stärka branschorganisationens position i relation till omgivningen.
Enligt vår tolkning handlar de strategier som FAR, FAR SRS och Far utvecklar om
att skaffa sig inflytande. För att vara en maktfull aktör har både representationsbredden och
antalet medlemmar stor betydelse. En i dessa avseenden rikare organisation innebär politiska
resurser i mötet med andra institutionella reglerare nationellt och internationellt. Detta, menar
vi, är den drivande kraften i strategierna och i organiseringen. Det gäller för organisationen att
presentera sig utåt som en maktfull aktör som kan tala med en röst. Vi återkommer till detta i
kapitel 10 och 11.
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Kapitel 9. Självreglering och självkontroll
I kapitel 6 och 7 följde vi utvecklingen av revisorsrollen över tiden, en utveckling som
påverkats av ett antal faktorer såväl nationellt som internationellt. Ett drag i denna utveckling
har varit utvecklingen av reglering såväl när det gäller vad som ska göras (standarder) och i
uppföljningen av att det faktiskt blir gjort (tillsynen). I detta och nästa kapitel ska vi fokusera
hur regler och standarders har utvecklats och påverkat och påverkats av Far. Kapitlen tar upp
många av de händelser vi redogjort för tidigare, men nu ur ett regleringsperspektiv. I detta
kapitel ligger fokus på självreglering, dvs. när professionen och dess organisationer nationellt
och internationellt själva formulerar och följer upp sina regler och i nästa kapitel fokuseras
staten och EUs roll, samt de stora företagens roll dvs. reglering av andra än professionen.
Självreglering och reglering av andra än professionen är dock sammanvävda och som vi
kommer att märka är det svårt att tala om det ena utan att tala om det andra. En
sammanfattande analys av regleringen kommer därför att ges i kapitel tio, medan vi i detta
kapitel nöjer oss med att diskutera effekter av den standardisering som följt i självregleringens
spår. Utan tvekan så har FAR varit aktiv i utvecklingen av standarder och ofta satt dess
agenda. Exempel på detta ger Lars Träff, Peter Clemendtson och Dan Brännström i en
debattartikel i Balans 2005, där de lyfter fram FARs självreglering, FARs initiativ och resultat
t.o.m. år 1997:
•

1977 införde FAR, […] etiska regler (regler för god revisorssed) efter mönster av UEC [den
dåvarande europeiska revisorsföreningen]

•

1985 införde FAR en disciplinnämnd under ordförandeskap av en oberoende lagfaren domare

•

1992 införde FAR, efter lång och hopplös kamp för en offentlig revisorsexamen, krav på
avlagt kunskapsprov för inträde i FAR.

•

1997 införde FAR obligatorisk kvalitetskontroll. I dag och under överskådlig framtid är den
offentliga tillsynen helt beroende av denna kvalitetskontroll som med stora kostnader och stort
engagemang utvecklats av professionen. (Balans 2005 nr 10)

Ett annat exempel på FARs initiativ kan vara att ”FAR var först i världen med att arbeta fram
en standard för granskning av frivilliga separata hållbarhetsredovisningar” 67 (Balans 2005 nr
2).
När vi i detta kapitel beskriver revisorernas självreglering så väljer vi, att närmare
beskriva två områden där revisorerna varit proaktiva och initierat utveckling, men också den
reaktiva anpassning som kom att erfordras gentemot internationella influenser samt hur
67

I hållbarhetsredovisning ingår miljö, ekonomi och socialt ansvar
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självregleringssträvandena kom att förflyttas från nationell till internationell nivå. Områdena
är utvecklingen av god revisorssed och god redovisningssed. I aktiebolagslagen 1975 anges
att revision ska utföras enlig god revisionssed. Detta innebar i praktiken att
revisionsbranschen gavs frihet att inom lagens ramar utveckla sina egna arbetsmetoder.
Rekommendationer för god revisorssed, dess utveckling och innehåll diskuterade vi i kapitel 4
”Norm och normutveckling”. I detta kapitel är det rekommendationens form som står i fokus
där också utvecklingen av rekommendationen om god revisionssed kommer att beskrivas.
Rekommendationer om god revisionssed har tillsammans med rekommendationer för
kvalitetssäkring av revision kommit att ligga som bas för utveckling av revisionsmetodik.
Som vi kommer att se så går utvecklingen från ett antal rekommendationer om hur olika
poster ska revideras till en uppsättning standards som har sin bas i de standarder som sätts av
den internationella revisorsorganisationen.
När det gäller diskussionen om kvalitetskontroll och tillsyn så följer vi här
diskussionen om huruvida disciplineringen av branschen ska göras av FAR eller vara statlig.
Detta är centralt då det övervakande organet kommer att bedöma tillämpningen av
revisionsstandarderna. Diskussionerna kring disciplinering berör dock, vilket kommer att
framgå, även god revisorsed.

9.1 Från detalj till princip – revisorssedens utveckling
Den diskussion som redovisats i kapitel 4 ”Normer och normutveckling” visar en glidning i
revisorernas normbas genom en stegvis omdefiniering av för revisorsprofessionen centrala
begrepp. En trend under 1990-talet tycks också vara att allt mer gå mot att ge de
professionella allt större utrymmen att göra egna bedömningar av situationen.
Som ett viktigt syfte framstår att utveckla gemensamma normer för den europeiska
revisorsprofessionen, dvs. att skapa en normativ gemenskap, nu på europeisk nivå, vilket
kräver såväl anpassning som medverkan på internationell nivå. Denna uppgift tycks lämnas
till IFAC och ett exempel på ambitionen att skapa en normativ gemenskap är IFAC:s Code of
Ethics. Bertil Edlund 68, ordförande i IFAC, informerar om Code of Ethics och säger sig våga
påstå att den i sina huvuddrag accepteras över hela världen (Balans 1990 nr 6-7).
Utgångspunkten för Code of Ethics har varit vilka mål man vill uppnå. Det är ett operationellt
och positivt orienterat synsätt, där man slipper att tala om vad som inte är acceptabelt eller
vad som är förbjudet. Det här synsättet är viktigt:
68

Bertil Edlund, tidigare ordförande i FAR har valts till ordförande i International Federation of Accountants,
IFAC. (Balans 1990 nr 6-7).
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Det är t.ex. ganska enkelt att säga att revisorn inte får låna pengar av klienter. Men så enkla
påståenden skapar inte en profession. En sådan skapas genom en gemensam syn på vad man vill
åstadkomma.

Allmänt sett bygger regelverket Guideline on Ethics for Professional Accountants på
existerande regler. De utgör en mer samlad och fullständig kodifiering med en mer logisk
struktur än tidigare. Och reglerna präglas inte av förbud.
De inleds i stället med målbeskrivningar och identifierar fyra fundamentala behov som måste
tillgodoses – förtroende, professionalism, kvalitet och tilltro – samt ett antal fundamentala
principer – objektivitet, oberoende, kompetens, tystnadsplikt, professionellt beteende och tekniska
standarder. (Balans 1991 nr 4).

Målbeskrivningarna syftar till att beskriva principer för att skapa och upprätthålla en
profession. Utgångspunkten är att en profession har vissa särdrag och det avgörande särdraget
hos revisorer är ansvaret mot ”the public interest”. Det är inte endast klienter, kreditorer och
investerare som är intressenter, utan alla som förlitar sig på revisorns objektivitet och
integritet för att affärsliv och samhälle ska fungera väl. Etik måste härledas från ett behov
professionen söker tillgodose och etiska regler utvecklas bäst inom ramen för självreglering.
Utöver revisorer innefattas skattekonsulter och andra konsulter 69 av etikreglerna (Balans 1990
nr 6-7).
När det gäller rådgivningsverksamheten har FEE presenterat en tredjedel av en
ramrapport (se kapitel 6). ”Undersökningen stärker bilden av en profession med många
discipliner och av behovet av att skydda detta faktum, inte minst på områden som
skatterådgivning och rådgivning i affärsrätt och -praxis”. (Balans 1995 nr 12) Som vi tidigare
sett (kapitel 2) har också Europeiska kommissionen i sin grönbok 1996 konstaterat att en
begränsning av revisorns rätt att lämna andra tjänster åt revisionsklienter ”is not a viable
solution”. Andra exempel på liberaliseringsprocesser har, som framgått i tidigare kapitel, gällt
avskaffande av affärsverksamhetsförbudet, regeln för arvoden lättas upp i de fall revisorns
uppdrag inte avslutas med ett utlåtande, och avskaffande av ackvisitionsförbudet.
Det mest typiska exemplet på en glidning mot situtaionsberoende bedömnningar är
analysmodellen för oberoende som diskuterades i kapitel fyra. När den ska införas 2000
tydliggör FAR sitt ställningstagande vad gäller framtida standardssättning.
Istället för nationella särregler vill FEE och FAR bygga vidare på att med minimireglerna som bas
aktivt och kontinuerligt medverka i att utveckla gemensamma normer för den europeiska
revisorsprofessionen i samverkan med uppdragsgivare, lagstiftare, tillsynsorgan och ledamöter.
(Balans 2000 nr 12)
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Dessa utgör cirka hälften av medlemmarna i de organisationer som finns anslutna till IFAC
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Harmoniseringen av oberoendereglerna anses som väsentligt för att undanröja hinder för
gränsöverskridande revisionstjänster och för en effektiv inre marknad (Balans 1999 nr 10).
Lagstiftning och harmonisering av regler är en drivande kraft för möjliggörande av den fria
marknaden, vilken professionen sägs vara positiv till (Balans 1999 nr 1).
Sedan dess har reglerna för hur en revisor bör uppträda löpande utvecklats. Ett
exempel är att IFAC:s etikkommitté vid årsskiftet 2006/2007 lämnade ett förslag till en
uppdatering av de yrkesetiska reglerna. Det gällde bl.a. regler om revisorsrotation, regler
kring tillhandahållande av andra tjänster än bestyrkandeuppdrag, bl.a. skattetjänster samt
regler om utvidgning av tillämpningsområdet för reglerna om opartiskhet och självständighet
till att gälla i relation till fler företag av allmänt intresse än de noterade.
Vi lämnar där diskussionen om god revisorssed 70. I den debatt som förts om
liberaliseringarna av denna speglas spänningen mellan professionalism och kommersialism.
Det är tydligt att när det gäller god revisorssed är det angeläget för professionen att denna är
regleras av principer, snarare än av detaljer och att beteendet är situations-, snarare än
personberoende.

9.2 Från princip till detalj – revisionssedens utveckling
Medan revisorsseden går från detaljerade ofta byråinterna regler till principiella och
situationsberoende regler gör revisionsseden den motsatta resan. Vi gör här en kort resumé av
utvecklingen av revisionsstandarderna som över tid alltmer styrs av internationella influenser.

9.2.1 Revisionsprocessen, RP
Under 1980-talet hade ett regelverk med ett antal rekommendationer för hur olika poster bör
revideras vuxit fram. Aktiva var FARs revisionskommitté vars uppgift är att definiera
innebörden av och utveckla god revisionssed. I Balans 1990 nr 1 informerar ordförande i
FARs revisionskommitté, Bo Ribers, om att kommittén tagit fram ett utkast till en enhetlig
rekommendation som föreslås ersätta de då 14 gällande revisionsrekommendationerna. FAR
hade några år tidigare gjort en avstämning av revisionsrekommendationerna gentemot
internationella förebilder. Det framkom då att det fanns dubbleringar och olikheter i
detaljeringsgrad
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FARs

rekommendationsutgivning:
Begreppen väsentlighet och risk är fortfarande mycket centrala. I föreliggande utkast har dock en
tyngdpunktsförskjutning skett när det gäller riskanalysens roll. Från att tidigare ha varit ett verktyg i
förvaltningsrevisionen med användning även inom räkenskapsrevisionen har riskanalysen i nuvarande
utkast fått en mer central roll i räkenskapsrevisionen. Detta är en följd av att vi efter internationella
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För en beskrivning av den fortsatta utvecklingen se kapitel 4
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förebilder gjort en utförlig beskrivning av risk. Bland annat delas revisionsrisken upp i sådana risker som
finns oberoende av revisionen, nämligen inneboende (inherent) risk och kontrollrisk, samt i sådana risker
som är direkt kopplade till våra revisionsåtgärder (detection risk)

Internationella strömningar och de internationella revisorssammanslutningarna t.ex.
IFAC hade gett upphov till olika revisionsrekommendationer. FAR eftersträvade att följa
huvuddragen i dessa rekommendationer. Men det innebar inte en ren översättning av dessa
rekommendationer, eftersom hänsyn måste tas till svenska förhållanden 71. FARs
revisionskommitté hade tidigare valt att kodifiera den revisionssed som tillämpades i Sverige.
En förändring nu är att koncentrera sig på principer och därmed överlämna till IREV och
läroboksförfattare att konkretisera hur principerna ska tillämpas. I utkastet till ny
rekommendation framhålls ansvarig revisors roll och ansvar. Den nya standarden gav således
ett stort utrymme för professionell bedömning. I Balans 1990 nr 12 kan vi läsa att den nya
revisionsrekommendationen, Revisionsprocessen, RP, antagits av FAR:s styrelse. Ett skäl av
flera för att den nya rekommendationen nu bygger på principer anges vara att ”[o]m den
innehöll anvisningar i detalj skulle dessa kunna användas mot oss i en skadeståndsprocess”.
I Balans 1991 nr 8-9 diskuteras åter RP. Denna gång har diskussionen självreglering
som ett underliggande tema. Man pekar på att man måste vara observant på den
internationella utvecklingen och påpekar att FAR, (liksom Redovisningsrådet) har en viktig
uppgift som kravställare och idégivare bl.a. till de förändringar och förtydligande som krävs i
lagstiftningen.
Om inte initiativ kommer från dessa [på självreglering grundade organisationer] får vi inte bli
förvånade om statliga organ som BFN 72, Finansinspektionen och Kommerskollegium tar tag i
frågorna, vilket med förebilder från andra länder kan leda till hårdare sanktionssystem än vad vi är
vana vid.

I artikeln utgår man från IFACs standards som definierar syftet för revisionen: ”att gentemot
samhällsintresset kunna demonstrera högsta kvalitet på yrkeskunnande samt i utförandet av
revisionen”. Utifrån detta syfte fastställs fyra principer som måste uppfyllas av en oberoende
revisor: förtroende, yrkesmässighet, servicekvalitet och tystnadsplikt. Grundläggande krav för
att principerna ska anses tillgodosedda är integritet, objektivitet och oberoende,
yrkeskunnande och behörighet, sekretess och yrkesmässigt uppträdande. Två frågor som lyfts
71

Bland annat hade Sverige vid denna tidpunkt ännu inte fullt anpassat sin redovisning till internationella
redovisningsrekommendationer. Det fanns – och finns – också förvaltningsrevision i Sverige, vilket är ett
särdrag.
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BFN, Bokföringsnämnden är ett statligt expertorgan med uppgift att utveckla god redovisningssed.
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fram som väsentliga för svenska revisionsnormer är dels frågan om hur ett uttalande från
revisorn

att

redovisningen

speglar

en

rättvisande

bild 73

ska

se

ut

och

dels

förvaltningsrevisionen. ”Finns det motiv att i detta tidevarv av internationell harmonisering
hålla kvar förvaltningsrevisionen som ett led i pliktrevisionen som varande en för Sverige och
Finland unik företeelse?”

9.2.2 Revisionsstandard i Sverige, RS
Revisionsprocessen gav ett stort utrymme för professionellt omdöme och eget skön, vilket
ställde krav på revisorns integritet och självständighet. Strukturen i Revisionsprocessen
ansågs dock vålla problem när större förändringar av rekommendationen blev aktuella och i
Balans 1993 nr 11 kan vi läsa att arbetet med revisionsrekommendationerna fortsätter. UllaBritt Nordin, ny ordförande i FAR:s revisionskommitté, redogör för detta arbete. Mycket
handlar om att både definiera och kodifiera exempelvis fördelningen av ansvar mellan revisor
och styrelse. Frågor om ansvarsfördelning har aktualiserats under senare år genom hot om
processer och skadestånd. Återkommande stämmer FARs revisionskommitté av ramverket
mot internationella motsvarigheter med ambitionen att skapa en likadan struktur som IFACs
ramverk. FAR står vid en korsväg att antingen vidareutveckla de nationella reglerna eller att
helt acceptera IFACs revisionsregler International Standards on Auditing, ISA. Den 8 juni
1998 tar FARs styrelse beslutet om att översätta ISA och göra det till svensk standard. Åke
Danielsson, ordförande i FARs revisionskommitté menar att ”Det här är det största projektet i
FAR:s historia” (Balans nr 3 1999). Enligt planerna ska arbetet vara klart i maj 2001. Skälet
till arbetet var enligt Åke Danielsson att FAR genom sitt medlemskap i IFAC är med i det
internationella arbetet och därför har ett åtagande att inkorporera ISA i det svenska
regelverket 74. Den skillnad svenska revisorer kommer att märka är att de svenska
rekommendationerna i Revisionsprocessen (RP) är betydligt mer kortfattade än ISA.
”Revisionsprocessen anger huvudsakligen att revisorn ska vidta vissa åtgärder. ISA berättar
också hur det ska göras. Man skulle kanske kunna säga att den pedagogiska beskrivningen
förs framåt, att ISA gör revisorns uppdrag tydligare” (Balans 1999 nr 3). Revisionsprocessen,
RP, ersätts därmed med ”Revisionsstandard i Sverige” (RS) den 1 januari 2004 (Balans 2004
nr 11).
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Rättvisande bild är en överstättning av ”true and fair view”. Den är en grundprincip för redovisningsdirektiven
inom EU.
74
I Balans 1999 nr 1 framhålls också att det blir allt svårare att behålla en egen svensk modell..
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RS är mer föreskrivande och beskrivande än vad Revisionsprocessen, RP var. ”Skallpunkter” är uttryckta med fet stil. I RS behandlas väsentlighetsbegreppet i större utsträckning
än i tidigare normgivning (Balans 2003 nr 6-7):
I rekommendationen RS 320 ”Väsentlighet vid revision” framgår att revisorn ska beakta
väsentlighet och dess samband med revisionsrisk när han eller hon genomför en revision. Målet för
revisionen är bl.a. att revisorn ska kunna uttala sig om huruvida årsredovisningen i alla väsentliga
avseenden har upprättats enligt tillämplig lag om årsredovisning.
Den definition av väsentlighet som RS 320 förespråkar är samma definition som
Redovisningsrådet använder i sitt dokument ”Föreställningsram för utformning av finansiella
rapporter” […] .
Informationen är väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan påverka de beslut som
användaren fattar på basis av informationen i de finansiella rapporterna. Graden av väsentlighet
beror på postens eller felets storlek och på omständigheterna kring utelämnandet eller felet.
Väsentlighet är därför mer en fråga om en tröskelnivå än en grundläggande kvalitativ egenskap
som informationen måste ha för att vara av värde.

Det påtalas att väsentlighet inte är något objektivt begrepp och att det är svårt att
operationalisera. Det är i grund och botten en bedömningsfråga, dvs. det är en fråga om
professionellt omdöme och kunskap (Balans 2003 nr 6-7).
Traditionellt har s.k. uppdragsbrev inte förekommit i Sverige eftersom de
övergripande villkoren för revisionsuppdrag är definierade i lagen. I RS 210 krävs dock att
revisorn och klienten ska definiera villkoren för uppdraget i ett uppdragsbrev (Balans 2004 nr
11). I Balans 2005 nr 6-7 redogör FARs generalsekreterare Dan Brännström och FARs
föreningsjurist Urban Engerstedt för ett förslag om uppdragsbrev och allmänna villkor som
förväntas fastställas av FARs styrelse. 75 Uppdragsbrevet och de allmänna villkoren ska ge en
ökad transparens, vad gäller innehållet i revisionstjänsten och klargör parternas rättigheter och
skyldigheter. Handlingarna borde också kunna bidra till att det s.k. förväntningsgapet
minskar. Att ett uppdragsbrev (”engagement letter”) upprättas för att undvika missförstånd
om uppdraget ligger både i revisorns och i klientens intresse. I uppdragsbrevet ska finnas
hänvisningar till de så kallade allmänna villkoren:
Avsikten är att de allmänna villkoren skall tillämpas i varje revisionsuppdrag som en FAR-ledamot, eller
dennes byrå, åtar sig. På så sätt blir de allmänna villkoren, typiskt sett, en del av den goda revisorssed,
som varje revisorsledamot i FAR har att följa […] I uppdragsbrevet erinras också om att
revisionsuppdraget inte omfattar s.k. fristående rådgivning och att det för sådana uppdrag gäller särskilda
villkor” (Balans 2005 nr 6-7).
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Bakgrunden till att förslaget utvecklats är bl.a. de senare årens utveckling på marknaden för revisionstjänster,
där revisorn mer och mer kommit att uppfattas och framstå som en leverantör bland andra till näringslivet. Det
har medfört att företag upphandlar tjänster genom att begära in offerter från revisionsbyråerna.. ”Ytterligare ett
skäl har att göra med den utveckling som ägt rum i Sverige på den senaste tiden på området för bolagsstyrning
(”corporate governance”). Dessa förhållanden har gjort det nödvändigt att tydliggöra affärsvillkor och spelregler
som revisorerna och näringslivet/köparna av revisionstjänsterna har att följa (Balans 2005 nr 6-7).
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Den internationella förnyelsen av standards fortsätter. Lars-Gunnar Larsson, teknisk
sekreterare på FAR SRS informerar i Balans (2006 nr 12) om en ny standards, RS 240
Oegentligheter och fel som är en översättning av IFACs standard ISA 240. Han påpekar: ”Att
använda sig av en professionellt skeptisk inställning är särskilt relevant vid revisorns
granskning enligt RS 240”. Den skiljer på oegentligheter och fel, Där oegentligheter avser
avsiktliga handlingar och fel avser oavsiktliga handlingar. RS 240 behandlar också
ansvarsfördelningen mellan företagets ledning och revisor. Företagsledningen är ansvarig för
att företaget har lämpliga redovisningssystem och intern kontroll. Revisorn granskar och
bedömer dessa system och ställer frågor till företagsledningen om upptäckta fel och
oegentligheter. Förnyelsen av rekommendationen har skett i omgångar även sedan den
översattes och blev grunden för RS 240. Förnyelsen innebär en tydligare betoning av att
revisorn ska vara kunnig om företagets verksamhet och (kontroll) miljö.
Revisionsstandard i Sverige (RS) har inneburit att revisionen blivit mer tidskrävande
och därmed också dyrare. RS innebär en utökad granskning, fler granskningsmoment, mer
informationsinsamling som också ska bearbetas. Det krävs också mer dokumentation och
kvalitetssäkring av revisionsarbetet (Balans 2004 nr 12, 2006 nr 12). Däremot menar FARs
generalsekreterare Björn Markland att den nya RS kommer att förstärka förtroendet för
revisorerna (Balans 2004 nr 1 och 4). Enligt Dan Brännström, som efterträdde Markland som
generalsekreterare kommer EU-kommissionens förslag till ett nytt åttonde direktiv om
lagstadgad revision att innebära att det är internationellt allmänt accepterade standarder som
ska utgöra grunden för den goda revisionsseden. Sverige ligger i frontlinjen, eftersom vi från
och med 2004 implementerar Revisionsstandard i Sverige, RS. I Balans nr 4 2004 skriver
man:
Internationella redovisningsregler håller på att bli officiellt accepterade. Detsamma gäller den
internationella goda revisorsseden – etiken – särskilt på oberoendeområdet. Men hur är det med
den goda revisionsseden, yrkesrevisorernas arbetsmetoder? Nu har världsorganisationen IFAC
givit den frågan högsta prioritet. En särskild arbetsgrupp har lagt fram ett förslag som ska få
IOSCO att godkänna International Standards on Auditing för internationellt bruk. Receptet är
öppenhet i utvecklingsarbetet, inflytande från icke-revisorer – och högsta kvalitet. Men förslaget är
inte okontroversiellt.

Göran Tidström, nu representant för de nordiska länderna i IFACs styrelse, menar att
intresset för standarder också finns hos andra intressenter än revisorer exempelvis
tillsynsmyndigheter. Han menar att globaliseringen kan komma att innebära att svenska
revisorer får arbeta på ett sätt som inte stämmer med den svenska traditionen, exempelvis med
checklistor. Syftet är att anpassa revisionsmetoderna till globaliseringen av näringslivet, men
också att slå vakt om självregleringen, ”det är mindre lockande för en lagstiftare eller ett
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tillsynsorgan att skriva egna regler när den goda revisionsseden kommer från IFAC än när den
kommer från den nationella revisorsföreningen” (Balans 2001 nr 8-9).
Det dröjer dock innan internationella revisionsstandarder blir legalt reglerade inom
EU. Både Göran Tidström (som representant för de nordiska länderna i IFAC:s styrelse) och.
Fermin del Valle, ordförande i IFAC, menar att det är väsentligt att EU godkänner ISA som
en europeisk standard, något som ännu inte gjorts (Balans 2008 nr 1 och nr 3). Det har 27
länder redan gjort, däremot inte Sverige och menar att ett beslut att införa ISA på nationell
nivå skulle underlätta för EU att fatta ett liknande beslut. (Balans 2008 nr 1). En utveckling på
regional eller global nivå gör att kostnaderna blir lägre, samtidigt som standarderna får högre
status (Balans 2008 nr 2). På frågan om revisionsbranschen i framtiden kommer att kunna
behålla nationella särdrag svarar Göran Tidström nekande (Balans 2008 nr 3) Istället tror han
att man inom fem år arbetar till 80 % med globala standarder och regelsystem. EU beslutade
2008 att införa ISA som standard och det är således legalt reglerat även i Sverige idag.
God revisionssed och god revisorssed har alltså utvecklats i olika riktning vad gäller
detaljeringsgraden och tillämpningssätt när det gäller standarderna. Däremot har båda sederna
gått från att utvecklas nationellt till att utvecklas via den internationella organisationen. IFACs
tolkningar av sederna har också blivit lagstiftade genom en acceptans av IFACs regelverk,
först hos EU och senare i den nationella lagstiftningen. Den här ”självregleringen under
lagens skydd” är dock inte den enda standardiseringsambition som funnits hos Far och IFAC.
Vi ska nu kortfattat beskriva något av utvecklingen av övriga standards som producerats inom
professionen.

9.3 Övriga standards – exemplet hållbarhet
IFAC har producerat ett närmast osannolikt antal uttalanden och rekommendationer. Dessa
publiceras årligen i The FAR International Omnibus. Den innehåller rekommendationer för
revision (International Standards on Auditing, ISA), utbildning (International Education
Guidelines, IEG), internredovisning och ekonomistyrning (Management Accounting
Practices, MAP) och den offentliga sektorn (International Public Sector Guidelines) och är en
omfattningsrik bok. IFACs rekommendationer hade enligt FARs generalsekreterare Björn
Markland (Balans 1992 nr 6-7) fått en större skärpa i början av 1990-talet genom att
International Organization of Securities Commissions, IOSCO, som är det internationella
samverkansorganet för världens börsmyndigheter, börjat intressera sig för möjligheten att
använda sig av både revisions- och etikrekommendationerna som underlag för regler som ska

137

gälla vid internationella noteringar av aktier mm. IFAC och IOSCO har bedrivit ett intensivt
samarbete och förhoppningen är att det ska ge resultat inom något år (Balans 1992 nr 6-7):
Skulle projektet lyckas innebär det att IFAC inte längre bara är en symbol för professionens vilja
till internationell harmonisering, utan en faktor som har praktisk betydelse när det internationella
regelsystemet utformas.

Förutom de etiska och tekniska standarderna som vi diskuterat under 9.1 och 9.2
fanns i mitten och slutet av 1990-talet diskussioner om rekommendationer inom andra
områden bland annat vad gällde miljöredovisning och miljörevision och i förlängningen
riktlinjer och standards. Bakgrunden var en ökad miljömedvetenhet från allmänhet såväl som
investerare och krav att företagen skulle redovisa konsekvenserna av sitt miljöarbete. ISO
14000- serien och EU:s miljöstyrnings- och revisionsförordning Eco-Management and Audit
Scheme (EMAS) hade förstärkt trenden genom att etablera miljöstandarder. EU:s förordning
EMAS ställer krav på externt kontrollerade miljöredovisningar (Balans 1997 nr 8-9).
I Balans nr 2 1998 menar Lars-Olle Larsson, (ledamot i FARs samrådsgrupp för
miljöfrågor, FAR-representant i FEE:s miljöarbetsgrupp och ordförande i FEE:s arbetsgrupp
för utveckling av europeiska riktlinjer för granskning och revision av miljöredovisning), att
revisorsprofessionen har en betydelsefull roll både inom utvecklingen av miljöekonomin och
inom miljöredovisningen och miljörevisionen. Bland annat har FN:s expertgrupp för
internationell standardisering inom revision och redovisning (ISAR) utarbetat två utkast som
FEE:s miljöarbetsgrupp avser att lämna remissvar över: ”Integrating Environmental and
Financial Performance in External Corporate Reporting” och “Environmental Financial
Accounting. Accounting and Reporting for Environmental Liabilities and Costs within the
existing Financial Reporting Framework”. I artikeln i Balans poängteras vikten av att FAR
aktivt deltar i det omfattande arbete som sker på den internationella arenan vad gäller normer,
riktlinjer och standarder.
Hållbarhetsredovisning fortsätter att engagera FEE (Balans 2006 nr 8-9). Lars-Olle
Larsson, nu ordförande i den arbetsgrupp inom den europeiska revisorsorganisationen FEE
som arbetar med hållbarhetsfrågor påpekar att FEE driver på frågan inom IFAC och säger att:
Sedan några år har vi en internationell standard – ISAE 3000 (International Standard on
Assurance Engagements som utgivits av IAASB) som vi tillämpar i våra granskningsuppdrag.
Problemet är att den är alltför generell och inte har tagits fram speciellt för granskning av
hållbarhetsredovisning, förklarar han och tillägger att en hållbarhetsredovisning, i motsats till en
årsredovisning, på flera sätt har en annan karaktär, innehåll, användning och målgrupp.

FAR SRS referensgrupp för hållbar utveckling uppdaterar den befintliga svenska
rekommendationen på området och redovisar 2009 ett nytt förslag till standard, RevR 6
(Balans 2009 nr 6-7). Förslaget är en översättning och anpassning till svensk praxis av den
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holländska revisorsföreningen Royal NIVRA:s standard 341ON Assurance Engagements
Relating to Sustainability Reports. Förslaget medför att revisorer nu kan utföra både revision
och översiktlig granskning av hållbarhetsredovisningar samt uppdrag som kombinerar dessa
båda granskningssätt.
Självreglering genom standardsättning fortsätter således och berör även andra
områden än själva revisionen. Vi menar att utvecklingen av standarderna speglar FAR:s
strävande för självregleringens princip som successivt förflyttas från nationell nivå till
internationell nivå samtidigt som en reaktiv strategi utvecklas i form av en beredskap för nya
utmaningar och oväntade förändringar. En annan trend vi tycker oss se är att
detaljeringsgraden ökar i standarderna, liksom att de kontinuerligt tycks förändras, korrigeras
och kompletteras. Nu ska fokus riktas dels mot FAR:s proaktiva strategi för att införa en
extern kvalitetskontroll bland sina medlemmar. Även denna infördes med inspiration från
internationella strömningar och är ett exempel på en situation där FAR tar på sig rollen att inte
bara skapa de egna standarderna utan också se till att de tillämpas korrekt inom professionen.

9.4. FARs obligatoriska kollegiala kvalitetskontroll.
Kollegial kvalitetskontroll är en kvalitetskontroll som görs av kollegor från andra byråer än
den som kontrolleras. Den ska således inte förväxlas med interna kvalitetskontrollsystem för
revisionsbyråerna 76 även om det finns kopplingar mellan den interna kontrollen och den
externa kontrollen. Den externa kontrollen är till för att kontrollera att den interna kontrollen
fungerar som det är tänkt. I slutet av 1970-talet gjorde FAR ett förslag till rekommendation
för interna kvalitetskontroller. Det visade sig dock svårt att få revisionsföretagen att
implementera rekommendationen, vilket kom att användas som ett av flera argument för
införandet av en extern kontroll ( jfr Erlingsdottir & Jonnergård 2006:88). Diskussionen om
en extern kvalitetskontroll började också på 1970-talet, men då ansågs det inte finnas behov
av eller acceptans för en sådan kontroll. 1983 lades dock ett förslag, men det röstades ned
med anledning av revisorers tystnadsplikt. Frågan om extern kollegial kvalitetskontroll,
övervintrade trots detta och år 1990 var frågan åter igen på agendan (Erlingsdottir &
Jonnergård 2006:71f). Det är den diskussion som nu följde i Balans som här är i fokus.
I Balans 1990 nr 3 redogörs för att FAR tar initiativ till en kvalitetskontroll.
Revisionskvalitet kan uppnås med olika medel. Man konstaterar att: ”Viktigast är de medel
som stärker att revisionen utförs rätt från början. Hit hör utbildning, instruktioner och
handledning. Men ett annat medel, kvalitetskontroll i efterhand, har blivit mer och mer
76

För utvecklingen av interna kvalitetskontrollsystem se Erlingsdottir och Jonnergård (2006)
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aktuellt över hela världen”. Kvaliteten kan ses i två dimensioner: 1) FARs rekommendationer
och interna instruktioner hos byråerna. 2) Efterlevnaden. Det är denna sist nämnda dimension
som här står i fokus. FARs ordförande Göran Tidström ställer i artikeln följande provokativa
frågor:
• Hur är det med den valde revisorns engagemang?
• Hur är det med medarbetarnas erfarenhet i en starkt expanderande bransch […]
• Vilka risker medför den säsongmässiga (eller numera kanske kontinuerliga) arbetsbelastningen
för rent slarv?
• Det finns en viss tendens till upphandlingsförfarande inom revisionsområdet. Vilken risk finns
det att pressen på timpriserna också pressar tidsinsatsen och därmed kvaliteten?
• Hur väl lever vi upp till FARs rekommendation om intern kontroll?

När FARs styrelse tidigare hade diskuterat extern kontroll förespråkade en majoritet att man
först skulle ta tag i utbildningsfrågorna. Där var FARs aktivitet hög: obligatorisk
basutbildning står på programmet, frivillig revisorsexamen har aviserats och beträffande
vidareutbildning skymtar ett obligatorium i framtiden. Extern kontroll framstår som en sista
länk i den logiska kedjan som ska åstadkomma kvalitetssäkring. Övervägande av för och
nackdelar är dock väsentligt:
Fördelar som identifierats är att vi visar att det räcker med självreglering, att vi
stärker trovärdigheten och att vi minskar risken för brister hos enskilda ledamöter
(brister som kan ge en uppförstorad effekt i massmedierna trots att det gäller udda
fall). Nackdelar som framförts är att extern kvalitetskontroll strider mot
tystnadsplikten […], att den kostar pengar (vilket är sant och bör övervägas
vidare), att obligatorisk vidareutbildning är ett bättre alternativ och, till sist, att vi
ju inte är trängda – varför skulle vi då ta initiativ?

Vid en internationell jämförelse visade det sig att flera länder kommit längre när det gäller
extern kontroll än vad Sverige gjort. I Norge har man accepterat ett förslag om extern
kvalitetskontroll. Kanadas största provinstitut i Ontario var en förebild för många. Deras
system, som inspirerats av USAs peer reviews, har fungerat sedan 1980 (Balans 1990 nr 3).
År 1991 återkommer diskussionen om extern kontroll under rubriken Ökad
byråkontroll bör bli frivillig (Balans 1991 nr 3): FAR hade bildat en projektgrupp för
kvalitetskontroll. Gruppen rekommenderade nu en kontroll, som FAR håller i. Kontrollen
benämns

som

”kvalitetsstöd”

och

själva

granskningen

föreslås

få

benämningen

”kvalitetsgenomgång”. Kvalitetsgenomgångarna ska till en början vara frivilliga och först
senare bli obligatoriska. Enligt Balans är det oklart när förslaget om extern kontroll ska
genomföras, men FARs styrelse har fått förslaget och det är ute på remiss hos en del ”tyngre”
revisorer.
Förslaget försvinner dock från agendan och först år 1997 finns åter en intensiv
bevakning av och diskussion/debatt om FARs förslag till externt kvalitetssystem i Balans.
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Bakgrunden är att FAR-stämman vid två olika tillfällen ( det första beslutet år 1996
bekräftades senare vid en extra FAR-stämma år 1997), fattat beslut om obligatorisk extern
kvalitetskontroll. Beslutet innebar också att FARs disciplinnämnd ersätts av en
kvalitetsnämnd. Nu hörs kritiska röster i Balans. Fyra ledamöter skriver ett öppet brev till
FARs styrelse. De kritiserar den korta tiden som gavs FAR-medlemmarna inför ett sådant
genomgripande förslag:
Enligt vad Björn Markland sa vid mötet med FARs västra krets den 26 november
fattades principbeslutet angående kvalitetskontroll redan i maj 1996 och sedan
”vidtog ett omfattande förankringsarbete”. Att fatta beslut och därefter förankra
beslutet är ingen demokrati, det är skendemokrati.
Dessutom framför författarna att de inte vill ha någon intern polis och de ställer frågan: ”Är
FAR en förening för oss medlemmar eller vill FAR bli en ny myndighet? (Balans 1997 nr 1).
En annan kritisk röst finns i samma nummer av Balans under rubriken: ”Därför överväger jag
att lämna FAR”. Kritiken riktas också här mot FARs hantering av ärendet, men författaaren
skriver att avskaffande av disciplinnämnden är positivt eftersom medlemmarna tidigare
kunnat släpas inför skranket två gånger, dvs. såväl inför Revisorsnämnd som Disciplinnämnd.
Dock: ”I stället inrättas en ”Kvalitetsnämnd” och ett regelsystem där uteslutningshotet vilar
tungt över ledamöterna. Det kommer att medföra en dubblering av rättsinstanserna - igen!”
FARs ordförande Thomas Thiel svarar på de kritiska debattinläggen. Han poängterar
att det var ett föreningspolitiskt beslut att införa obligatorisk kvalitetskontroll. Naturligtvis
delar styrelsen den uppfattningen att det hade varit önskvärt att kunna behandla frågan under
en längre tid. Att det inte var möjligt förklarar den tidigare ordförande Leif Lundfors och
Thomas Thiel med:
Både utvecklingen inom EU och situationen i Sverige, bl.a. med en förestående statlig utredning
om revisorsverksamhetens omfattning, visar enligt styrelsens uppfattning att det är nu som
självregleringens framtid avgörs. Bara genom kraftfulla initiativ från kårens sida kan vi markera
vår vilja att själva ta ansvaret för yrkets utveckling.

En synpunkt som framförts – att det kanske vore lika bra att överge självregleringen och
överlåta all reglering på Revisorsnämnden – kommenterar Thiel med att han ”kan ha respekt
för den ståndpunkten, som ju också framförts i en del andra länder, men jag kan bara
konstatera att jag, tillsammans med en enhällig styrelse, tycker tvärt om” (Ibid).
På FARs extrastämma (Balans 1997 nr 2) godkänns med 106 röster mot 24. Den
obligatoriska externa kvalitetskontrollen var kontroversiell men FARs ordförande Thomas
Thiel (Balans 1997 nr 3) menar att kvalitetsnämnden behövs;. ”Det har med trovärdigheten
gentemot samhället att göra: att vi klarar en självreglering – liksom vi tidigare själva har
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kunnat utveckla vårt yrke”… ”Allt fler kommer att inse att kvalitetsutveckling är nödvändig
för trovärdighet. Vi bygger vår verksamhet på förtroende”:
Ett bra skäl till självreglering är att den bästa kompetensen finns hos oss. Utvecklingen i Sverige
och världen går mot självreglering. Det finns en kraftfull utveckling bort från regleringssamhället
mot ett öppnare samhälle där man tar mer ansvar själv. Se på vår finansmarknad och vår
bostadsmarknad. De har inte avreglerats därför att de skulle vara oviktiga för samhället och
människorna. Varför skulle regleringsivern dyka upp igen på just vår marknad?

Andra skäl var enligt Thiel möjligheten att kräva ansvara och skadestånd av revisorer
liksom att skapa kvalitetsstandarder som minskar förväntningsgapet (Balans 1997 nr 3).
Året

därpå

kan

vi

i

Balans

1998

nr

11

läsa

om

att

den

första

kvalitetskontrollrapporten lämnats in. Det var Revisionsbyrån Lundberg & Co AB,
Stockholm, med ca 22000 revisionstimmar fördelade på två kontor, som fått en positiv
rapport.. Lars Lundborg, ordförande i byråernas gemensamma ledningsgrupp, säger att man
var snabbt ute och ansökte om kvalitetskontroll när denna infördes. Han menar att en avklarad
FAR-kontroll innebär en kvalitetsstämpel. Det kontrollen inriktades på var en bedömning av
nivån på och efterlevnaden av byråns interna kvalitetskontrollsystem. Det visar att även en
liten byrås kontrollsystem kan uppfylla kraven i FARs rekommendation om intern
kvalitetskontroll, menar Lundberg.
Den 28 februari 2002 är det slut på den första femårsperioden i kvalitetskontrollens
historia. Endast i något enstaka fall har kontrollerna resulterat i en oren kontrollberättelse. Det
finns ett antal fall där processen avbrutits: ”Det beror i regel på att kontrollanten funnit brister.
Då kan kontrollen återupptas när bristerna rättats till. Eller också ger byrån upp försöken att
klara kvalitetskraven och revisorerna lämnar FAR”. Inför nästa kontrollomgång kan reglerna
dock komma att förändras genom att kvalitetsnämnden och inte byråerna kommer att
bestämma tidpunkten för kontrollerna. Dessutom har EU utformat en rekommendation om
kvalitetskontroll och FARs system för kvalitetskontroll uppfyller inte de krav som
rekommendationen ställer (Balans 2003 nr 1). I EU-kommissionens rekommendation år 2000
om minikriterier för kvalitetssäkring av lagstadgad revision inom EU förordas att alla
revisorer åtminstone vart sjätte år ska genomgå kvalitetskontroll. Denna kan ske antingen
genom kollegial kontroll eller genom granskning av en myndighet eller dylikt. Det ska
dessutom finnas en offentlig insyn i kvalitetskontrollen, och det gäller särskilt om kollegial
kontroll används. Kontrollen ska stå under ett granskningsorgan, där majoriteten i
granskningsorganet inte är revisorer (Balans 2001 nr 12).
Inför EU rekommendationen hade FAR under ungefär ett år samarbetat med Svenska
Revisorsförbundet (SRS) med målsättningen att utforma ett nytt system som accepteras av
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Revisorsnämnden (RN) 77. Det nya regelverk som FAR och SRS tagit fram hade en koppling
till RN:s disciplinära verksamhet. I det föreslagna systemet skulle kvalitetskontrollen ledas
och

övervakas

av

en

kvalitetskontrollstyrelse.

Ledamöterna

skulle

utses

av

revisorsorganisationerna och andra näringslivsorganisationer som Svenskt Näringsliv,
Företagarnas

Riksorganisation

och

Sveriges

Aktiesparares

Riksförbund.

Kvalitetskontrollstyrelsen skulle besluta om vilka ärenden som i anonymiserad form skulle
överlämnas till RN. Det gäller endast brister som bedöms kunna leda till upphävande av
auktorisation/godkännande eller allvarlig varning. ”För att säkerställa enhetlighet i
bedömningarna är riktlinjerna, checklistorna och anvisningarna betydligt mer detaljerade än
tidigare. Dessutom ska rapporterna vara mer deskriptiva än tidigare” (Balans 2003 nr 1).
De

diskussioner

och

de

förhandlingar

som

med

anledning

av

kvalitetskontrollsystemet kom att föras mellan Revisorsnämnden och FAR redovisas i nästa
kapitel under rubriken. ”FAR och Revisorsnämnden” (10.2.2). Här nöjer vi oss med att
konstatera att FAR över tiden varit proaktiv vad gäller självreglering av såväl standardsättning
som standarduppfyllelse.

9.5 Kritik mot standards och dokumentationskrav växer fram
Under rubriken FAR:s jubileumsdag 1998: Spännande framtid för revisorerna kan vi läsa att
”Vi revisorer har aldrig tidigare haft en starkare ställning än nu. Vi exponeras i media och
branschen växer.” FARs förre ordförande Thomas Thiel sammanfattar vad som varit
drivkrafterna i revisionen:
… komplexiteten, specialisttjänster, industrialismens spridning, kunskapen, teknologin,
kapitalmarknadens globalisering/transparens (genomlysning), rådgivarrollen.
– Dessutom har regelverkets framväxt betydelse. Kåren hade inte varit så stor om inte regelverket
blivit större och snårigare, vilket gett nya möjligheter. (Balans 1999 nr 1) (vår kursiv)

Denna positiva bild ersätts i slutet av vår undersökningsperiod med ett visst motstånd
mot mängden standards och dokumentationskrav. Vi finner mer explicit uttalade farhågor
under åren 2006 - 2010. Kritiken riktas inte enbart direkt mot standarderna, utan också mot att
dessa implementerats som checklistor i olika dataprogram till hjälp för revisorn under
revisionen. Faran är därmed en oreflekterad applicering av reglerna (eller dataprogrammen)
istället för en reflekterad revision. I Balans 2006 nr 10 framför Sten Eriksson, aktiv i FAR
77

Det förslag som nu föreligger om kvalitetskontroll togs första gången på en extra FAR-stämma och det

kommer upp för slutligt beslut på höstens stämma, meddelar FARs ordförande Mats Fredricson (Balans 2002 nr
6-7).

143

SRS bl.a. som ledamot i revisionskommittén att det viktigaste arbetsredskapet för revisorer är
huvudet: ”Datorer och annan teknik hjälper ju inte om man inte kan se problem, möjligheter
och risker i företagen”. Han menar att en nackdel med jobbet är de ökande
dokumentationskraven till viss del hämmar helhetssyn och tanke vilket innebär att
meningsfullheten i arbetsuppgifterna kan gå förlorade. I Balans 2007 nr 5 refererar LarsGunnar Larsson, teknisk sekreterare på FAR SRS ett diskussionspapper i ämnet
revisionskvalitet som Brittiska FRC 78 bjöd in synpunkter på - ”Promoting Audit Quality”.
Han lyfter fram att ett hot mot kvaliteten i revisionsprocessen är den ökande användningen av
datorstödd revisionsmetodik. Den kan leda till att revisionen ”blir en datorteknisk och
mekanisk övning med en sämre koppling till verksamhet och människor”. Om
revisionsstandarder, regelverk och metodik är för mycket föreskrivande kan det leda till risken
att revisionen reduceras till procedurer som blir fria från (svåra) bedömningar:
FRC konstaterar att revisionsberättelsens mycket standardiserade form innebär att läsaren av den
endast i undantagsfall, nämligen när berättelsen avviker från standardutformningen, får inblick i
den underliggande kvaliteten på det reviderade företagets finansiella information.
Revisionsberättelsen enligt standardutformningen blir därför mer en signal än en källa för ny eller
oväntad information.

Både Göran Tidström, representant för de nordiska länderna i IFACs styrelse,
(Balans 2008 nr 3) och Fermin del Valle, ordförande i IFAC (Balans 2008 nr 1) varnar för att
en övertro på formalia. Det måste visst finnas regler, men det är kunskapen om hur dessa
regler ska användas som gör en bra revisor. I linje med detta finner vi en rubrik i Balans
”Debatt: Stäng av datorn och börja revidera” (Balans 2009 nr 10). Även här kan vi läsa om
en oro över den tilltagande mängden dokumentation. Dokumentationen i revisionsarbetet
riskerar att ta över menar Dan Brännström FAR SRS generalsekreterare och Svante Forsberg,
ordförande i FAR SRS. Och de ger följande uppmaning till revisorerna:
Börja nästa arbetsdag eller kundbesök med att inte slå på datorn. Visst, datorn kan hjälpa dig till
världens tjusigaste dokumentation, men vad hjälper det om du inte ser och lyssnar på saker som
kan leda dig rätt. Ställ därför nya frågor och ta reda på mer om hur kundföretaget verkligen
fungerar. Våga ta mer tid för analys och dialog. Gör alltså en mer verksamhetsnära revision och
dokumentera bara det som är viktigt. Du kommer snart att upptäcka att din revision blir både bättre
och mer uppskattad.
Det krävs säkert debatt och insatser på det internationella planet, samtidigt som lagstiftare och
tillsynsmyndigheter har anledning att se över regelsystem och praxis för revisorns dokumentation.
FAR SRS kan medverka till att den önskade utvecklingen snabbas upp, men du ska inte vänta. En
angelägen förändring sker alltid här och nu.

78

Financial Reporting Council; är en engelsk oberoende tillsynsmyndighet av företagens rapportering och
styrning
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Datorstöd manar man skall givetvis utnyttjas för intellektuella analyser som
effektiviserar arbetet. Men det finns en risk att datorn tar över revisionen när databaser ska
fyllas på, checklistor fyllas i och allt ska signeras och signeras igen för att signeras ytterligare
en gång. Brännström och Forsberg vill ha en ökad fokusering revisionen som ligger nära
kundens verksamhet. Det gör att revisorn kan göra rätt saker i stället för att göra saker rätt.
Standarder ska alltid hanteras med omdöme och de måste betraktas som principer, förutom de
”skallkrav” som kan finnas. Det är i sig en utmaning eftersom det ligger i den mänskliga
naturen att skaffa sig marginaler och därför dokumenterar för mycket anser man.
Göran Tidströms, som nu hunnit bli ordförande i IFAC, menar att revisorernas roll
har ifrågasatts i efterdyningarna av den finansiella krisen (Balans 2010 nr12) ställer dock upp
på revisorernas sida. IFACs och Tidströms uppfattning är att det inte är revisorernas eller den
finansiella rapporteringens fel att krisen uppstått. ”Vi har levt upp till existerande standarder,
men vår profession har inte levt upp till förväntningarna, i ett bredare perspektiv”. För
Tidström är det viktigt att tydliggöra värdet av revisionen och att det är professionen som
utvecklar sina egna standarder. ”I själva ordet profession ligger det att man har förmågan att
bestämma vad för arbete som krävs. Men att vara en profession innebär också att man har en
vidare uppgift i det allmännas intresse. Allt som IFAC gör ska vara försvarbart utifrån ”the
public interest” (Balans 2010 nr12).

9.6 Summering och analys
Två olika teman kan urskiljas i det här kapitlet. För det första hur FAR på olika sätt försökt
sätta eller reagerat på agendor i syfte att utveckla och värna självregleringen. Det andra temat
hur standarder och rekommendationer har lyfts fram som lösningar på regleringsproblemet i
branschen.
Självreglering av professionen eller i samarbete med näringslivet har varit en
grundpelare för FAR alltsedan organisationen instiftades 79. 1975 kan betecknas som något av
ett ödesår för organisationen i denna bemärkelse. Samtidigt som tillsynen flyttades från de
privata Handelskamrarna till det statliga Kommerskollegium fick professionen i 1975 år
Aktiebolagslag uppgiften att själva definiera god revisions- och god revisorssed (jfr. Öhman
& Wallerstedt 2012). Resultatet av detta blev för god revisionssed de standards vars
utveckling vi följt i detta kapitel. Generellt visar kapitlet att FAR söker inflytande över

79

Det var en av de frågor som ursprungligen skiljde FAR från SRS i början av 1900-talet. Medan FAR
förespråkade en privat ackreditering av revisorer, förespråkade SRS en statlig.
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agendasättandet på (själv-) regleringens område genom att vara proaktiv när det gäller
utvecklingen av standards.
I början av undersökningsperioden omarbetade FAR sina tidigare revisionsstandarder
och utvecklade den s.k. Revisionsprocessen, RP. Denna gav ett stort utrymme för
professionellt omdöme, vilket ställde krav på revisorns integritet och självständighet.
Strukturen i Revisionsprocessen var dock sådan att det var svårt att löpande införa
förändringar och att uppdatera den. FAR valde då att istället för att fortsätta utveckla egna
standarder översätta de internationella standarderna ISA till svensk standard. Resultatet blev
Revisionsstandard i Sverige, RS. Härmed avsade sig FAR mer eller mindre 80 ”makten över
standardutvecklingen”, men inte självregelringen. Denna lyftes helt enkelt från nationell till
internationell nivå.
Tidigt under perioden var FAR också aktiv för kvalitetssäkring i egen regi.
Initiativet, som mötte kritik hos en del medlemmar, motiverades med utvecklingen inom EU
och

situationen

i

Sverige

bl.a.

den

förestående

statliga

utredningen

om

revisionsverksamhetens omfattning. FAR menar att det bara är genom kraftfulla initiativ från
kårens sida som revisorskåren kan markera sin vilja att själva ta ansvar för yrkets utveckling.
Det är nu, säger man, som självregleringens framtid avgörs. FAR är med andra ord proaktiv.
FARs kvalitetskontroll fastställdes år 1997. Några år senare kom en EU-rekommendation om
kvalitetskontroll

som

innebar

att

FARs

system

inte

uppfyller

alla

krav

som

rekommendationen ställer. Åter är FAR tillsammans med SRS proaktiva och arbetar fram ett
förslag till nytt kvalitetskontrollsystem och förhoppningen var att Revisorsnämnden skulle
acceptera det. 81
Revisorers kunskapsbas påstås vila på de standarder och processer som professionen
skapat. Detta kan vara en anledning till varför det upplevts som väsentligt för FAR att behålla
makten över såväl revisionsstandarder som standarder för kvalitetssäkring inom professionen
även om den flyttats från den nationella till den internationella nivån. Därmed är vi inne på
det andra temat i det här kapitlet: standarder som lösning på regleringsproblemet. När FAR
beslutade att övergå från Revisionprocessen till Revisionsstandard i Sverige innebar det mer
föreskrivande och beskrivande standard var med ”skall-punkter” i fetstil. Den innebär fler
granskningsmoment, mer informationsinsamling och det kärvs mer dokumentation och
kvalitetssäkring av revisionsarbetet. Där finns krav på s.k. uppdragsbrev enligt RS 210.
Uppdragsbrevet skulle tillsammans med allmänna villkor ge en ökad transparens vad gäller
80
81

Man hade fortfarande möjlighet att påverka genom medlemskapet i IFAC
Så blev det nu inte, se vidare 10.2.2.
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innehållet i revisionstjänsten och klargöra parternas skyldigheter och rättigheter. Utvecklingen
därefter har följt internationella förnyelser som lett till nya standarder. EU har också i sitt
åttonde direktiv om lagstadgad revision slagit fast att det är internationellt accepterade
standarder som ska utgöra grunden för god revisionssed.
Utvecklingen av revisionsstandarder speglar FARs strävanden för självregleringens
princip som dock successivt förflyttas från nationell till internationell nivå. En trend tycks
vara att detaljeringsgraden i standarderna tycks öka liksom att dessa kontinuerligt tycks
förändras, korrigeras och kompletteras. I den fortsatta analysen ska vi diskutera hur standarder
blir ett sätt att styra och om standardiseringens precision har påverkat revisorernas
kunskapsbas. Strategierna för självreglering som nämndes ovan återkommer vi till i nästa
kapitel när vi diskuterar hur olika parter spelat roll i utvecklingen av den svenska
revisorskåren.

9.6.1 Standards som ett sätt att samordna och styra
Globaliseringen är det som kommer att påverka kåren allra mest, säger FARs ordförande
Anders Malmeby i Balans 2003 nr 4. ”Vi är, liksom det övriga näringslivet, en integrerad del
i ett större sammanhang. Det i sin tur driver på en utveckling på en harmonisering […]. Både
FAR och de enskilda revisorerna måste hela tiden ha en mycket hög beredskap för att hantera
nya utmaningar och stora oväntade förändringar”. Globaliseringen är en drivande kraft för
standardisering och standardisering har blivit allt viktigare de senaste decennierna. Inte minst
för att det inte finns någon överordnad global hierarki.
I kapitel ett diskuterade vi revisionens förtroendeskapande funktion. En förutsättning
för förtroende är förutsägbarhet, dvs. att vi förväntar oss ett speciellt agerande av den vi har
förtroende för. Standarder kan ses som ett annat sätt att skapa förutsägbarhet. Brunsson
(1998:210) påstår: ”Standardisering görs på avstånd i rum och tid, både från den som skall
standardiseras och den speciella situation i vilken standarden skall användas.” Den kan vara
ett sätt att påverka individer, organisationer eller stater att utföra ett arbete på ett visst sätt,
redovisa sin verksamhet på ett visst sätt osv. Vad som är väsentligt är att samordningen och
styrningen inte sker på grundval av överenskomna gemensamma värden. ”Aktörerna behöver
inte nödvändigtvis ha gemensamma värderingar för att interagera på marknader eller i
hierarkier eller för att följa samma standard” (Brunsson 1998:205). För att legitimera marknad
och standardisering pekas ofta på den frivillighet som i princip antas finnas inom dessa
former. ”Att standarder liksom marknadsrelationer är frivilliga är ett viktigt argument för att
få oss att acceptera standardisering” (Ibid. s. 206).
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Genom att skapa förutsägbarhet utan att nödvändigtvis skapa normativ gemenskap så
medför alltså standards att vi kan våga handla med anonyma parter på en marknad. Samtidigt
ger standarden en ram för hur produkter (i det här fallet revision) på marknaden ska vara
beskaffade. Standardisering blir enligt Brunsson (1998) på samma sätt som hierarki och
marknad och en form för samordning, styrning och val i samhället. De utgör alla centrala,
samhälleliga institutioner, eller ett slags meta-institutioner och liksom andra institutioner
innehåller de bestämda handlingsmönster, föreställningar och regler. Standardisering kan
därmed vara en metod med ett utryckligt syfte att styra. För revisorerna är det uppenbart
fallet. RS ger en styrning av hur revision ska utföras. Kvalitetskontrollen garanterar att RS
processer har följts.
Standarder brukar räknas till ”soft law” dvs. regleringstyper som inte är stadsfästa av
stater och där möjligheterna att följa upp och döma vid avvikelser är mer flexibla än vid ”hard
law” dvs. legal reglering. Fördelarna med ”soft law” är enligt Abbott och Snidal (2000) bland
annat att kostnaderna för att skapa standarder är lägre än vid en lagstiftande process, att de ger
en flexibilitet som tillåter att de förändras allteftersom situationen ändras och aktörerna lär sig
mer om vad som behöver regleras, samt att standarder genom sin flexibilitet kan verka som
kompromisser mellan olika parter och intressen. De standarder som revisorer har att följa har
många, men inte alla dessa egenskapen. Det kan här vara viktigt att skilja mellan makt över
standarders innehåll och makt över dess införande.
Å andra sidan påverkar standarderna också revisorernas autonomi på lokal, eller
nationell nivå. Autonomibegreppet har två dimensionen: Handlingsfrihet, dvs. ett godkänt
handlingsutrymme och handlingsförmåga, dvs. resurser för att kunna genomföra handlingen
såsom kunskaper, tid, ekonomiska medel. (Agevall 2000b:82ff). Båda dimensionerna brukar
anses väsentliga för professioner. För att citera Göran Tidström, ordförande i IFAC ligger ”[i]
själva ordet profession […] att man har förmågan att bestämma vad för arbete som krävs.” I
vis utsträckning kan man hävda att standardisering genom RS har gett mindre utrymme att
utnyttja denna förmåga till egna beslut. Dan Brännströms uttalande, om nödvändigheten att
stoppa den utveckling som innebär reglering och överreglering så att revisorns
manöverutrymme blir mindre och mindre, är en hänvisning till dimensionen handlingsfrihet.
Det här får då ses som baksidan av standardiseringen.
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9.6.2 Standardiseringens precision – påverkan på revisorers
kunskapsbas?
En annan form för samordning, styrning och val är en normativ gemenskap, som bygger på
gemensamma värderingar.
Samordning, styrning och val kan också åstadkommas genom normativ gemenskap, genom att folk
delar samma värderingar. Det är en form som ibland har kallats klan (Ouchi 1980) [….] En inte
minst under modern tid central normativ gemenskap är professionen (Brunsson 1998:212).

Normer är en form av regler som individerna internaliserat och de är internaliserade i en stark
mening: ”Vi uppfattar dem som en del av oss själva eller åtminstone som en del av oss själva
som […] professionella” (Brunsson 1998:213). Direktiv och standarder kan istället sägas
komma utifrån, inte inifrån (Ibid). Den utveckling vi sett när det gäller standarder är att det
sker en externalisering av revisorsprofessionens normer. ( Se även kap. 4). Även om
standarder som soft law har en större flexibilitet än legal reglering är det dock ingen metod för
anpassning till det enskilda fallet och dess speciella förutsättningar. Standarder innebär ju att
det är många som skall göra likadant i många enskilda situationer (Brunsson 1998).
Standarderna är i den meningen kontextfria.
Standards som regler kan dock vara öppna eller stängda regler. Ett enkelt exempel
får illustrara detta: ”När du kör bil och kommit upp i en hastighet av 70 kilometer i timmen –
växla till fyrans växel” Vad som utmärker denna regel är att den är densamma som beslutet,
dvs. beslutet är inbyggt i regeln. Den regeln är en stängd regel, här finns inget utrymme för
någon alternativ tolkning/bedömning. Den är också kontextfri, den säger exempelvis inget om
att bilar kan skilja sig åt vad gäller antalet växlar och att det därför kan variera med bil när det
är lämpligt att växla. Ett annat exempel är ”När Du accelererar i hastighet, måste du växla när
du hör motorljudet ändras”. Detta är en öppen regel, här finns utrymme för egen bedömning
och tolkning. Regeln är kontextavhängig, det är just den bilens speciella motorljud man ska
lyssna till (Agevall 1994). En jämförelse mellan styrning genom preciserade standards och
checklistor och styrning genom principer speglar dimensionen stängda kontextfria regler
kontra öppna, kontextavhängiga regler.
Som vi tidigare nämnde tycker vi oss se trend i riktning mot en ökad detaljeringsgrad
eller precision av standarderna 82, liksom att dessa kontinuerligt tycks förändras, korrigeras
och kompletteras. Det leder oss till frågan om inte detaljeringsgraden i standarderna, dvs.
styrningens precision blir en drivande mekanism som gör att de kontinuerligt måste förändras,
82

Utvecklingen har dock inte varit entydig. I samband med Enron-skandalen 2002, höjdes röster för att skapa
prinicpel based standarder dvs. riktlinjer för handlande snarare än regler. Dessa röster tycks dock haft mer
framgång vad gäller reglering av finansiella institut än reglering av revisorer (se Ford 2008).
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korrigeras och kompletteras. Ett problem är att preciserade regler inte kan täcka de problem
som revisorn möter vid en revision, dvs. reglerna kan aldrig bli helt inkluderande, det kommer
alltid att finnas situationer och problem som är exkluderade i relation till reglerna. Eftersom
de processer som reglerna används i är dynamiska och nya situationer ständigt uppstår
kommer också nya regler för att hantera de nya situationerna att alltid behövas (jfr Rothstein
2001). En annan fråga är om högt preciserade (stängda) regler i realiteten blir mer styrande.
Problemet blir här, att när reglerna ständigt kompletteras eller ändras, dvs. då regelmängden
ökar, kan det bli svårare för revisorerna att hålla sig a jour med vilka regler som egentligen
gäller. Dessutom kan de preciserade reglerna komma att väljas selektivt av användaren (TanSonnerfeldt 2011). Det är med andra ord inte givet att preciserade regler leder till uppfyllande
av styrningens ambitioner.
I Balans började en mer explicit kritik riktad mot standarder och dokumentation
framföras från och med år 2006. Bland annat påpekades att revisorers viktigaste arbetsredskap
är huvudet. Datorer och annan teknik hjälper inte om man inte kan se problem, möjligheter
och risker. De ökande dokumentationskraven hämmar, skrev man, till viss del helhetssyn och
tanke. Meningsfullheten i arbetsuppgifterna kan gå förlorade. Risken är att revisionen
reduceras till procedurer, befriade från (svåra) bedömningar. Principer får inte bli checklistor
när de hamnar i databaser.
FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström och ordförande i FAR SRS Svante
Forsberg lyfter, som vi sett ovan, fram vikten av ta reda på hur företaget verkligen fungerar,
de talar om en verksamhetsnära revision. Det betyder att en verksamhetsnära revision är
kontextberoende. Det erfordras öppna kontextavhängiga regler som kan anpassas till specifika
situationer, dvs. vad som ofta av revisorerna anges som principer. En annan ståndpunkt som
framförs är att principer absolut inte får bli måsten då den hamnar i databaser och checklistor,
vilket tyder på att principer då omvandlas till/uppfattas som preciserade stängda och
kontextfria regler.
Överreglering som minskar revisorernas manöverutrymme måste stoppas, det är ju
därför frågetecken om revisionens relevans börjat komma upp, menar Dan Brännström. Det
han förmodligen avser är, att med en standard med extremt hög precision skulle revisionen
kunna ske med en automat. Utan någon handlingsfrihet skulle frågetecken om relevansen i
revisorernas revision uppstå. Det skulle också kunna leda till tvivel om det professionella i
revisorernas kunskapsbas:
The notion that the knowledge of professionalism requires a foundation in abstract concepts or
theories that must be learned in a school is a familiar one. Goode (1968:277) for example,
specifies abstraction as an essential feature and goes on to discuss the importance of knowledge
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being organized into a codified body of principles in creating and sustaining the social status of an
occupation. Larson (1997:227) specifies knowledge that “must be formalized or codified enough
to allow standardization … and yet …must not be so clearly codified that it does not allow a
principle of exclusion [or discretion] to operate.” There must be a sufficient degree of uncertainty
or indeterminacy in the character of the knowledge and skill”… (Freidson 2001:153).

För att återknyta till kapitel 5 ”Revisorernas utbildning och kunskapsbas” framgår
behovet av beprövad erfarenhet 83 för att genomföra revisionsarbetet. Vad som explicit nämnts
som beprövad erfarenhet är analysförmåga, grundläggande revisionsprinciper och etiskt
förhållningssätt, vilket torde innebära såväl lärande av professionell skicklighet som en
insocialisering till en normativ gemenskap. Det tycks vara en kärna i den professionella
identiteten och den lyfts fram under hela undersökningsperioden. Beprövad erfarenhet ligger
utanför vad som kan läras genom litteratur och formulär. Skillnaden mellan dessa aspekter av
kunskap brukar betecknas som ”veta vad” (knowing that), som kan inhämtas via litteratur och
formulär och ”veta hur” (knowing how), som inhämtas via praktisk erfarenhet. Här handlar
det om kunskapens överförbarhet från de erfarna till de mindre erfarna, dvs. genom att få
arbeta och samtala med den erfarne lär sig den mindre erfarne kontextberoende fakta och
regler och verksamhetens samlade kunskap överförs från generation till generation.

Ett

problem som framställts inom revisionsbranschen är att en överföring av kunskap mellan
generationerna blivit svårare att uppnå, vilket dels beror på personalomsättningen som gör att
seniorerna blir färre och färre 84, dels kan det också bero på att de stora redovisnings- och
revisionsföretagen utökar sin produktportfölj, där revision endast blir en av flera produkter,
dvs. fokus på revisionen minskar. Ytterligare en orsak som framförs är att revisorns uppdrag
alltmer kom att beskrivas i skriftliga regler (Se kap. 5). Erfarenhet av revisionsarbete och
möjligheten av att ta del av beprövade erfarenheten betonas som viktigt för lärandet för den
mindre erfarne.
I de kritiska inlägg som redovisas i detta kapitel finns, enligt vår tolkning, en
underliggande oro för att revisorn genom att följa checklistor och högt preciserade standarder
kan tappa tidigare vunnen kunskap, dvs. den dimension av autonomi som benämns
handlingsförmåga. Det skulle betyda att revisorernas kunskapsbas kan påverkas negativt och
kanske t.o.m. innebära en avprofessionalisering (jfr Agevall & Jonnergård 2007).

83

I Balans 1996 nr 8-9 påpekas att EU-kommissionen pekar alltför mycket på den teoretiska utbildningen och
förbiser den praktiska utbildningens roll och vidareutbildningens betydelse, dvs. områden där professionen själv
är den ledande kraften.
84
Det betyder att det inte endast är personen som försvinner utan också en kunskapsmängd, vilket implicerar ett
synsätt på individen som inte utan vidare utbytbar
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En kritisk fråga som också ställs är vem som egentligen tar ansvar om reglerna visar
sig vara dåliga. Det tycks vara så att en stark drivkraft i regelutvecklingen är en önskan om att
kunna begränsa eller förneka sitt ansvar. FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström talar
för ett personligt ansvar och hoppas därför på revisorsprofessionens återkomst (Balans 2009
nr 11). Ett personligt ansvar är en del i professionalismen, det bygger på att den professionelle
upplever ett ansvar och är emotionellt involverad av produkten av de val hon/han gjort. Detta
till skillnad från novisen som kan se ett olyckligt resultat mer som ett resultat av inadekvata
regler än som ett personligt ansvar (jfr Dreyfus & Dreyfus 1986:26, jfr Benner 1984). Det
personliga ansvarsutkrävandet är också kopplat till autonomi, dvs. att det har funnits en
möjlighet att handla annorlunda (Thompson 1987).
Ansvarsfördelningen är komplicerad när det gäller standardisering. Det är svårt att
placera ansvaret på standardiserarna, de är ofta flera och det kan lätt ifrågasättas om inte
mottagaren missuppfattat hur standarderna skulle användas (jfr Brunsson 1998:208):
Även om standardisering lägger huvuddelen av ansvaret på den som väljer att följa standarden,
kan […]detta ansvar också vara något begränsat. Att följa en populär standard, som många andra
också följer, ger ofta något mindre ansvar än att göra på ett eget, unikt sätt. (Brunsson 1998:209).

På detta sätt blir den ökande standardiseringen ett dubbeleggat svärd för professionen.
Samtidigt som det är ett medel att styra och förvissa sig om att det professionella arbetet
håller en viss kvalitet så riskerar alltför detaljerade standarder att minska legitimiteten i den
professionella kunskapsbasen och försvåra överföringen av ”beprövad erfarenhet” mellan
generationer. Standarden blir också ett sätt att begränsa professionens ansvar samtidigt som
frågan infinner sig om det innebär att det blir standardiserarna av koden som åläggs ansvaret
om något går fel eller kommer det inte att finnas någon ansvarig alls.
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Kapitel 10 Extern påverkan och kontroll
I de tidigare kapitel som presenterats har vi presenterat hur ett antal förändringar drabbat
revisionsbranschen och antal aktörer från EU till RN och från IFAC till Nordiska
Revisorsförbundet som påverkat förändringarna och hur FAR agerat på de förändringar som
skett. I det här kapitlet ska vi diskutera dels de legala förändringar som legat utanför
självregleringens ram (se kapitel 9). Vår fokus är snarare på hur professionen reagerat på
regleringen än på regleringen i sig själv. Större delen av de nya reglerna härrör sig från EU
vilket vi diskuterar inledningsvis, men det finns fortfarande en nationell diskussion.
Kontrollen av revisorerna ligger också kvar på nationell nivå och under avsnitt 10.2 kommer
vi att diskutera hur FAR agerade gentemot sin tillsynsmyndighet Kommerskollegium och
senare gentemot Revisorsnämnden. Vi kommer också att beröra den kritik som riktats mot att
de stora redovisningsföretagen byggt strukturer för att påverka regleringen.

10.1 Politisk reglering av revisorskåren
Under 1990-talet var framförallt en EG-anpassning i fokus i Sverige vilket speglas av rubriker
i Balans. I Balans 1992 nr 2 finns rubriken: ”Den svenska revisorskåren får bereda sig på en
chock när den inser vad EG innebär”. Det är FARs generalsekreterare Björn Markland som
tror att ”revisorskåren får, liksom alla andra svenskar, bereda sig på en chock när den inser
vad EG innebär på gott och ont”. En första utmaning för revisorskåren är, enligt Markland, att
inse vidden av de förändringar som kommer under 90-talet och att ha en mental beredskap.
Denna beredskap skapas bl.a. genom aktivitet i den europeiska revisorsorganisationen FEE
och samarbetet med andra nordiska länder (Balans 1992 nr 2). När det gäller FEEs betydelse
som en väg att påverka EU får Markland stöd av FEE-presidenten Jens Röders som på FARdagen 1995 påpekar: ”FEE är ett sätt att säkra att EUs inflytande är till er fördel” (Balans
1995 nr 12).
I Balans 1992 nr 6-7 utvecklar Marklund diskussionen om det nordiska samarbetet.
På den internationella arenan utgör de nordiska auktoriserade revisorerna, enligt Markland, en
mycket stor grupp med hög utbildningsstandard och med respekterade insatser inom
yrkesutvecklingen, vilket gör att man lyssnar på den nordiska rösten. Det är med detta
nordiska samarbete som bas som FAR uppträder på de större arenorna, som FEE. Det gäller
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också inom IFAC som betraktar Det Nordiska Revisorsförbundet, NRF 85 som en enskild
medlem vilket medför att de nordiska länderna hamnar i samma kategori som de 20 största
länderna inom IFAC. På detta sätt söktes inflytande över utvecklingen både via den
europeiska som den internationella revisorsorganisationen.
Många EG-frågor på ett år! Är en annan rubrik som speglar en EU-fokus (Balans
1992 nr 6-7) liksom ”Sverige har fått uppleva en ’Big bang av EU-regler’” (Balans 1998 nr
1). I båda fallen refererar man till Sveriges ambition att anpassa de nationella reglerna till
EUs. Enligt John Hegarty, generalsekreterare i FEE, kommer regelförändringarna efter 1998
att bli mer kontinuerliga och normalt sett en ganska långsam process.
Efter krascherna det senaste decenniet har vi [dvs, revisorerna vår anmärkn] fått sämre rykte. Det
är inte vårt fel, men det är vad folk anser som räknas, sa Hegarty. Det ligger i vårt egenintresse att
få fram enhetliga och bra regler på det här området.

2000-talet har, som vi konstaterade i förra kapitlet, framför allt utmärkts sig genom
den höga takten när det gäller tillväxten av standards. Här kommer vi att se närmare på hur
regleringen av revisionsmarknaden och revisors kompetens har utvecklats.

10.1. 1. EUs reglering av revisorsyrket kontra den fria marknaden
Det finns två motstående intressen, regleringen av revisorsyrket och upprättandet av en fri
marknad även för revisionstjänster:
Björn Markland stack ut hakan ordentligt och sa att den svenska revisorsrollen faktiskt är en
produkt av den konkurrensbegränsning, som ligger i auktorisationen. Han tillade dock att
auktorisationerna har varit nödvändiga för samhällets och näringslivets funktion. Möjligen är de
fortfarande nödvändiga.
-Nuvarande kårstruktur och yrkesidentitet beror mycket på att vi har haft andra formella ramar för
vår verksamhet än man haft i andra länder. (Balans 1992 nr 2)

En känslig utmaning är, enligt Marklund, att revisorskåren måste ta tag i
trovärdighetsfrågan. ”Revisorer säljer trovärdighet” Han menar också att kommersialismen
starkt har vuxit fram i branschen under de senaste årtionden. ”Konflikten mellan
professionalism och kommersialism måste också balanseras” och menar Marklund
”Vågskålen måste luta något mer åt det professionella hållet.” 86
Också Europeiska Kommissionen fokuserade på den inre marknaden för revision. I
Balans 1996 nr 3 kan vi läsa att ”Revisorsrollen i Europa ses över”. FEE hade lämnat en
rapport om revisorers roll till Europakommissionen vilket enligt FARs generalsekreterare
Björn Markland i förlängningen kan innebära de största ändringarna i Europas
85
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Det Nordiska Revisorsförbundet, NRF bildades redan 1931.
Se också Balans 1993 nr 6-7 där ”vågskålen” åter tas upp nu i samband med en ny konkurrenslagstiftning.
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revisorslagstiftning sedan åttonde direktivet (1982). Den digra rapporten var slutprodukten på
det största projekt som FEE genomfört under sin 10-åriga existens. Bakgrunden var i korthet
att EU-kommissionen 1994 tog initiativ till en utredning i syfte att avlägsna eventuella hinder
mot införandet av en inre marknad för revisionstjänster. Utredningen skulle innehålla en bred
och djup översikt av EU-ländernas lagstiftning vad gäller revisorer och revision och gälla
oberoende och oförenlig verksamhet, revisorns roll och ställning och revisorns förhållande till
övriga bolagsorgan, den lagstadgade revisorns skadeståndsansvar, revisionsberättelsens
innehåll, en översikt av professionella regler och rekommendationer, revisionsstandards samt
en analys av olikheter och deras inverkan på inrättandet av en inre marknad för
revisionstjänster. Kommissionen beslöt att ge utredningsuppdraget till MARC-konsortiet,
Revisions- och redovisningsinstitutet i Maastricht. FEE beslöt efter moget övervägande att de
skulle publicera en egen rapport för att ha beredskap inför remissbehandlingen. Det fanns de
som tidigt hade ett intryck av att kommissionen var irriterad över att FEE gjorde en
”skuggutredning.” Hur som helst, skriver Markland (Balans 1996 nr 3), så välkomnade
kommissionen nu rapporten och lovade att beakta vad som framfördes innan grönboken
skrevs. Markland gör en sammanfattning av de slutsatser FEE drar av sin undersökning:
En enkel sammanfattning skulle kunna vara att revisionen är ett sant internationellt yrke.
Branschen har alldeles på egen hand klarat av att harmonisera sina arbetsmetoder […] En annan
slutsats är att de hinder som faktiskt finns för en inre europeisk marknad beror på yttre regleringar
och inte på någon ovilja från professionens sida mot harmonisering […] FEE föreslår ökat stöd för
självreglerande initiativ, så att den pågående utvecklingen mot mer likformiga metoder skall
fortsätta: det är revisorskåren som måste vara ansvarig för metodernas kvalitet [...]
Det får betraktas som en stor framgång för revisorsyrket i Europa att FEE lyckats prestera en så
omfattande rapport med så många av professionens kärnfrågor belysta helt enligt den ursprungliga
tidsramen och dessutom i fullständig enighet, så när som på att den italienska reservationen mot
oberoendedokumentet kvarstår..

FEE föreslår också att en ”kärna” av etiska regler fastställs som är gemensamma för EUländerna. Klart är, menar Markland, att möjligheterna till ett från revisorskårens synpunkt
positivt utfall ser betydligt bättre ut än man hade anledning att räkna med i maj 1994, när
kommissionens utredningsbeslut kom.
Ärendet tas åter upp i Balans 1996 nr 8-9 under rubriken ”Nyheter: EU:s grönbok
efterlyser lagstiftning – men löser inte ansvarsfrågan” när Björn Markland konstaterade att
den studie som gjorts av, MARC och som nu presenteras som EUs grönbok 87 hade tagit starkt
intryck av den undersökning som den europeiska revisorsfederationen FEE gjort. Innan
grönboken släpptes hade den också granskats på hög nivå inom EU-byråkratin och kan anses
som väl förankrad där. Kommissionen menar att det i dag (dvs. 1996) inte finns någon inre
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The Role, the position and liability of statuary auditor within the European Union

155

marknad för revisionstjänster 88 då nationell lagstiftning eller professionella regleringar
hindrar ett gränsöverskridande tjänsteutbud. Det skadar europeiska företags möjligheter att
komma in på den internationella marknaden. Kommission hänvisar till att EU på
redovisningssidan stöder en internationell harmonisering genom IASC i samverkan med
IOSCO och anser att det behövs ett liknande ställningstagande på revisionsområdet:
IFAC har ju genom IAPC skapat ett stort antal internationella standards. Problemet är som vanligt
oron för ett alltför svagt europeiskt (läs: alltför starkt amerikanskt) inflytande. ”EU måste
bestämma sig för om det vill stödja dessa standards och i så fall hur och på vilken grund det
europeiska inflytandet över rekommendationsutvecklingen kan ökas” (Balans 1996 nr 8-9; inom
citattecken hämtat från EU:s Grönbok)).

Kommissionen tar också upp revisionsberättelsens innehåll och menar att med en
lagfäst definition av revision skulle det bli lättare att komma fram till ett gemensamt innehåll i
denna ”Även här åberopar man IFAC:s modellrapport, men flaggar som vanligt för att
”speciella drag” i Europa kan tala för ett annat innehåll” (Balans 1996 nr 8-9). Kommissionen
uttalar också en oro över att de nationella revisionsrekommendationerna som utfärdats, i regel
av professionen själv, inte har status av lag.
Markland tror att FEE i sitt yttrande angående grönboken kommer rikta kritik mot
grönbokens legalistiska synsätt som innebär att revision bör ha en lagstadgad definition och
att nationell revisionsstandards måste lagfästas. Däremot kommer FEE förmodligen att ge
positiva svar på de områden där kommissionen inviterat professionen till utvecklingsarbete på
EU-nivån, inte minst när det gäller etikreglerna. Nämnas bör att det i Revisorslagen SFS
2001:883 § 2 punkt 8 nu finns en definition av revisionsverksamhet.
Europeiska kommissionens anordnade en tvådagarskonferens i Bryssel angående
kommissionens grönbok här drog Professor Mario Monti, den ansvarige kommissionären:
... paralleller med den nya redovisningsstrategi som kommissionen publicerat tidigare i år och
antydde att en liknande lösning kunde bli aktuell på revisionsområdet. Eftersom
redovisningsstrategin innebar en viktig öppning mot internationella standarder skulle detta tala för
en motsvarande öppenhet mot det arbete som bedrivs av IFAC/IASC, en inställning som helhjärtat
stöds av den europeiska revisorskåren (Balans 1997 nr 1)

Monti underströk dock att EU inte kan ge något carte blanche åt internationella normgivare
utan att det europeiska inflytandet är säkrat. FEEs erbjudande om att utveckla en ”kärna” av
etikregler välkomnades, det skulle underlätta revisionstjänster över gränserna i EU. När det
gällde tillsynen uppfattade kommissionen att det finns en allmän enighet om att den bör
88

I Claude Trolliets bok Léxercise de la profession comptable dans FEE,. Behandlas i ett kapitel
liberaliseringen av revisorsyrket. ”Här tar författaren upp de friheter som i större eller mindre utsträckning råder
för den som vill starta en byrå i ett annat EU-land, själv etablera sig i ett annat EU-land, själv prestera
gränsöverskridande tjänster eller prestera sådana tjänster genom en revisionsbyrå. Problemen illustreras med
domstols-praxis”. Den fria rörligheten för tjänster är inte så lätt att genomföra.
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utövas av professionen, men under statligt överinseende. Grönboken var en av källorna till
den nya svenska Revisionslagen 1999 och Revisorslagen 2001 (se kapitel 2).

10.1.2 Utbildningskrav och en gemensam europeisk revisorbehörighet
Viktigt för att skapa en fri marknad för revisorer är att kompetensen är likvärdig bland
Europas revisorer. I kapitel 5 beskrev vi den svenska utvecklingen på området. I detta avsnitt
lyfts EG:s krav på revisorsexamen och på ömsesidigt erkännande av examensbevis fram.
Genom EG:s åttonde bolagsdirektiv ställs gemensamma minimikrav på utbildningen
och ”direktivet om ömsesidigt erkännande av nationella yrkesbehörigheter har efter stor vånda
pressats igenom de beslutande EG-organen” (Balans 1989 nr 6-7). Enligt FEEs jämförelse av
revisorsutbildningarna inom Europa Training for the Profession – A Comparative Study
(1988) håller den svenska revisorsutbildningen en hög standard. Tillsammans täckte
ekonomiutbildningen och basutbildningen inom IREV eller storbyråerna alla de ämnen som
krävdes av EGs åttonde direktiv. I Sverige krävdes fem års praktik, medan tre år är ett
vanligare krav i andra länder. Dock fanns inte någon revisorsexamen i Sverige (jfr. kap 5). I
Balans påpekas att: :
Dagens auktoriserade revisorer uppfyller med råge de kvalifikationskrav EG ställer på personer
som är behöriga att revidera större bolag, om man tillägger att EG kräver att revisorerna ska
genomgå en examen. De godkända revisorerna uppfyller i dag inte EG:s krav – men frågan är, om
de kommer att kunna bli behöriga att revidera mindre bolag? (Balans 1992 nr 6-7) (Vår kursiv).

En väsentlig fråga vid tidpunkten (se kap 6) var om revisionsplikten för småföretag
skulle finnas kvar i Sverige. En annan fråga var om Sverige ska behålla de båda
revisorskategorierna. Om Sverige behåller revisionsplikten för små företag, ansågs det,
kommer även fortsättningsvis de godkända revisorerna att behövas – ”de auktoriserade
kommer helt enkelt inte att räcka till” (Balans 1992 nr 6-7). Frågan om de godkända
revisorerna hade tillräcklig kompetens enligt EG-direktivets behandlades av
Revisorsutredningen som arbetade med Sveriges anpassning till EG:s åttonde direktiv (Balans
1992 nr 6-7). Utredningens slutsats blev, som vi sett tidigare (se kap 2), att lagstadgad
revision endast får utföras av kvalificerade personer, vilket enligt svensk terminologi innebär
auktoriserad och godkänd revisor
Det finns inom EU en grundregel om ömsesidigt erkännande av examensbevis, det
s.k. utbildningsdirektivet, som säger ”att den som genom sitt examensbevis har behörighet att
utöva ett reglerat yrke i hemlandet också skall få utöva det yrket i ett annat land inom EU,
utan hinder av att yrket är reglerat även där”. Men det finns viktiga undantag till denna
grundregel. Ett sådant gäller om det krävs noggranna kunskaper om värdlandets lagstiftning.
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Detta gäller bland annat revisorer. Det här är en fråga som FEE engagerat sig i och Marklund
beskriver hur FEE arbetar med ett sektorsdirektiv för revisionsbranschen, men att ”FEE
konstaterar – kanske med viss resignation – att en gemensam europeisk revisorsbehörighet
förmodligen aldrig kommer att bli verklighet” (Balans 1995 nr 4). Men FEE strävar också
efter att undanröja alla hinder för en individ som samtidigt har behörighet i flera EU-länder. I
detta sammanhang menar den att etikregler bör tillämpas territoriellt. Revisorn ska således
vara bunden av värdlandets regler. Markland lyfter fram olikheter i länderna exempelvis när
det gäller etiska regler för reklam (Balans 1996 nr3):
En belgisk revisor som vill vara verksam i Sverige skall t.ex. få göra reklam för sin verksamhet
utan hinder av det belgiska reklamförbudet som saknar motsvarighet i Sverige.

Frågan om revisorernas kompetens fortsätter att väcka diskussion och under 2000-talet
kommer en ny grönbok där detta är uppe till diskussion. Från svensk horisont är dock läget
”lugnt”, man har konstaterat att man är ”kompetent” och flertalet av de regler som skilt
svenska revisorers villkor från övriga Europas försvinner allteftersom regelverk ändras (se
kapitel 6 och 7). Sammanfattningsvis tycks initiativ till förändring i hög utsträckning flyttas
från nationell nivå till EU-nivån under tidsperioden 1989-2000. Mycket av normgivning och
beslutsfattande sker i Bryssel och Strasbourg och införlivas i svensk lag. FEEs och IFACs
betydelse och inflytande över normgivningen tycks accentueras. FEE och IFAC är stora
organisationer som representerar en stor mängd revisorer, de utgör därför maktfulla röster i
förändringsprocesserna. Det professionella samarbetet kan ses som en strategi för att
åtminstone på denna nivå kunna ha en proaktiv strategi, medan professionskåren i Sverige fått
en alltmer reaktiv roll genom ett stort arbete med att anpassa och översätta regler/standarder
till svenska förhållanden. Det finns på denna internationella nivå en tydlig strävan för
professionens självreglering och det finns en ambition att globalt skapa en normativ
gemenskap. Utvecklingen vad gäller normernas innehåll är något motsägelsefull. Samtidigt
som ett antal väsentliga områden för revisorerna liberaliseras och tidigare förbud byts ut mot
mer principiella situationsanpassade övervägande från revisorns sida, så är standardiseringen
pådrivande i förändringsprocesserna. Med denna bild av internationell, snarare än nationell,
normbildning under överstatlig övervakning och med bas i starka professionella (privata)
organisationer i bakhuvudet är det dags att se på vår andra tidsperiod. Däremot tillkommer
under undersökningsperioden en typiskt ”svenska” regeldiskussioner. Så låt oss ta en titt på
denna.
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10.1.3 Nya åtaganden – ny roll?
I Sverige kom 1994 en promemoria från Riksåklagaren och Justitiedepartementen – Rubicon,
som tar upp brottsutredningar vid konkurser och om syftet att utvidga och förbättra samarbetet
mellan olika myndigheter. De förslag som ges i utredningen som berör revisorer är dels en
ändring i aktiebolagslagen ”att revisor uttryckligen ska vara skyldig att granska och i
revisionsberättelsen uttala sig om företagets löpande bokföring” dels ”rekommendationer att
revisor mer regelmässigt ska användas som utredningsmän vid konkurser” (Balans 1994 nr 67). En nyhet var att även stämmovalda revisorer skulle kunna bli skyldiga att utföra
granskning efter uppmaning från en myndighet, liksom krav på rapportering till myndigheten
vid misstanke om brott.
Det framgår att alla remissinstanser anser att det är viktigt att bekämpa den
ekonomiska brottsligheten, det man inte är överens om är med vilka medel man ska nå målet.
Med hänvisning till revisorns tystandsplikt motsatte sig FAR och SRS en lagstadgad
anmälningsskyldighet för revisorer. Däremot kunde de tänka sig en rätt för revisorer att till
åklagare anmäla styrelse för misstanke om brott. I två EU-länder finns redan
anmälningsskyldighet för revisorer vid misstanke om brott, Frankrike och Nederländerna.
Skyldigheten för svenska revisorer att rapportera brott vidgas ytterligare när EG:s
institutioner den 29 juni 1995 antar det s.k. BCCI-direktivet 89. Innebörden i direktivet är ”att
revisorn åläggs en rapporteringsskyldighet till Finansinspektionen för väsentliga överträdelser
av de författningar som reglerar finansiella företags verksamhet” (Balans 1996 nr 6-7). I
Balans 1998 nr 12 informeras om nya bestämmelser i aktiebolagslagen, som träder i kraft i
januari, som ålägger revisorer en utvidgad handlingsplikt vid misstanke om brott, dvs. från
och med den 1 januari 1999 har en revisor anmälningsskyldighet enligt ABL 10 kap 28-40 §§.
Skyldigheten att rapportera brott är således en ny funktion för svenska revisorer som
mottogs utan någon större entusiasm. Till skillnad från flertalet initiativ under 1990-talet
drevs frågan av nationella politiker och EU var bara initiativtagare när det gällde de
finansiella företagen. I Balans 2002 nr 10 finns två artiklar som ger en tillbakablick på den
anmälningsplikt vid misstanke om brott som infördes den 1 januari 1999. Införandet av
anmälningsskyldigheten kritiserades, som vi tidigare sett av FAR, som befarade att den skulle
komma att förändra revisorsrollen på ett negativt sätt. Anmälningsskyldigheten kritiserades
också av det skälet att revisorer i allmänhet inte har straffrättslig kompetens, vilket skulle
kunna medföra skador och rättsosäkerhet både för företagen och för revisorerna. Urban
Engerstedt FARs föreningsjurist menade att nu (2002) med några års erfarenheter av
89

Direktiv för övervakning av de finansiella institutionerna.
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anmälningsskyldigheten kan hävda att farhågorna var något överdrivna. Därmed inte sagt att
tolkningen

och

tillämpningen

av

bestämmelserna

om

anmälningsskyldighet

varit

oproblematisk Det har utvecklats en praxis, säger Engerstedt, hos landets revisorer som
avviker från vad som torde följa av intentionerna med anmälningsplikten. Revisorerna tolkar
lagens beviskrav ”kan misstänkas” alltför restriktivt och det har visat sig att revisorerna kan
tänka sig att ge styrelsen och verkställande direktören mer än de lagstadgade två veckorna på
sig att åtgärda en brottlig handling. Två veckor är en kort tid. Det händer att revisorn efter två
veckor kan konstatera att företagsledningen har genomfört åtgärder för att eliminera
skadeverkningarna, men inte hunnit ända fram. Dessutom är revisorerna generellt negativa till
lagen.
Att revisorerna saknar tillräcklig juridisk kompetens är riktigt. Kunskaper i straffrätt
har ju av naturliga skäl ingen framträdande plats i utbildningen som leder fram till
auktorisation eller god godkännande. ”Kompetensbristen får nog i praktiken lösas genom onthe-job-training och intern rådgivning på revisionsbyråerna. Revisorerna har också alltid
möjlighet att konsultera externa specialister som advokater och åklagare”(Balans 2002 nr 10).
Engerstedt informerar också om att resultat av samarbetet Ekobrottsmynigeten, EBM, och
FAR/SRS lett till att EBM beslutat att avdela särskilda kontaktpersoner (åklagare) på
myndigheten med vilka anonymiserade underhandsavstämningar kan göras då revisorn
överväger att göra en brottsanmälan.
Ännu

en

lagstiftning

som

påverkar

revisorns

åtagande

följer

med

Mutbrottsutredningens förslag om självreglering inom näringslivet (Balans 2010 nr 8-9). I
utredningens betänkande föreslås en ny näringslivskod för att hjälpa företagen att hamna på
rätt sida om lagen när det gäller gåvor och inbjudningar av olika slag. Den nya koden kommer
att generera nya uppgifter för landets revisorer. Ytterst kommer kontrollen av hur företagen
lever upp till koden att göras av revisorerna. Dessutom innebär en förändring i
aktiebolagslagen som träder i kraft 1 november ett utvidgat ansvar för revisorerna när det
gäller att rapportera misstanke om mutbrott. ”Hitintills gäller det endast vid misstanke mot
styrelseledamot eller vd, men från och med november omfattas samtliga personer inom ramen
för bolagets verksamhet”.
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10.2 Den politiska tillsynen över revisorn
Även om mycket utav den politiska regleringen av revisorer numera sker på europeisk snarare
än nationell nivå, så är tillsynen över revisorn fortfarande en nationell angelägenhet. Länge
skedde den i Sverige inom den privata sektorn, men 1975 togs den över av det statliga
Kommerskollegiet för att tjugo år senare övertas av den nyinstiftade Revisorsnämnden. Nedan
beskriver vi denna utveckling. Fokus ligger inte på tillsynen i sig utan på hur den
professionella föreningen reagerat och agerat gentemot tillsynsmyndigheterna.

10.2.1 FAR och Kommerskollegium
Idén om att revisionsbranschen borde kunna övervakas genom självreglering har funnits
länge. I Balans nr 1 1989 menar Göran Tidström, ny ordförande i FAR, att det kan övervägas
om inte FAR:s disciplinnämnd skulle kunna ersätta Kommerskollegiets tillsynsverksamhet.
Detta eftersom FAR är en naturlig initiativtagare i utvecklingen och tolkning av innebörden
av god revisionssed och med hitintills positiva erfarenheter från FARs disciplinnämnd.
Härmed sätts tonen för de diskussioner som förekommit i Balans om FAR:s relationer till
tillsynsmyndigheten.
Ett sådant fall finns i Balans 1989 nr 3 under rubriken Öppet brev till FARs styrelse:
tjugo frågor. Kommerskollegiet hade anfört att revisorerna ej uppmärksammat att en klient
inte använt god redovisningssed i sin årsredovisning. FARs styrelse, som också tog upp
ärendet, bedömde dock att god redovisningssed hade iakttagits sådan denna var känd vid
tillfället. Skillnaderna i åsikter medförde att FAR framhöll för Kommerskolleium det
otillfredsställande i att det inte gick att överpröva kollegiets beslut i ärenden av detta slag som
ibland uppfattats som uttryck för god revisionssed. FAR har också vid ett sammanträde
framfört synpunkter på vissa av Kommerskollegiets tillsynsärenden vilket lett till en
överenskommelse om att FAR skulle sammanställa de invändningar av ”principiell och saklig
natur som kan resas mot Kollegiets utslag” (Balans 1989 nr 4).
Även Kommerskollegiets tillämpning av reglerna om förbud mot affärsverksamhet
kritiserades. I Balans 1989 nr 5 menar FARs avgående föreningsjurist Urban Engerstedt, att:
…det ligger nära till hands att dra den slutsatsen att kollegiet anser att revisorsförordningens
affärsverksamhetsbegrepp skall tolkas på ett annat sätt än begreppet affärsverksamhet i allmänhet.
Vad finns det för rättsligt stöd för en sådan tolkning?
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Svaret på frågan krävde, enligt Engerstedt, att man såg till syftet med förbudet, vilket var att
stärka de auktoriserade revisorernas oberoende och självständighet 90. Engerstedt hänvisar till
den auktorisationsutredning, som tillsattes 1970, och den proposition som denna ledde fram
till. I propositionen kom man fram till att det inte fanns skäl att generellt upprätthålla
affärsverksamhetsförbudet, utan det räckte med då gällande jävsregler och yrkesetiska normer
för att stoppa olämpliga revisionsuppdrag, samt att Kommerskollegium borde ha möjlighet att
– om synnerliga skäl förelåg – meddela förbud för revisorer att utöva visst slag av
affärsverksamhet. Förslaget att avskaffa förbudet ledde till debatt såväl inom som utom
riksdagen och näringsutskottet uttalade sig för att behålla anställnings- och rörelseförbuden.
Utskottet framhöll dock att man genom ge möjligheter till dispanser borde förebygga att
förbuden medförde andra begränsningar än vad som motiverades av kravet att auktoriserade
revisorer generellt ska ha en oberoende ställning. Engerstedts uppmanar Kommerskollegiet att
redovisa sin syn på tillämpning av reglerna så att revisorerna vet vad de har att rätta sig efter,
att kollegiet ska låta FAR lämna synpunkter på dessa frågor samt anser att tiden är mogen för
en översyn av revisorsförordningen vad gäller revisionsverksamhetens form och innehåll.
Batteriet mot Kommerskollegium fortsätter i Balans 1989 nr 6-7 när Göran Tidström
kritiserar Kommerskollegiet. Han framför bl a att; handläggarna inom Kommerskollegium,
som har att bedöma huruvida revisorer har följt god revisionssed, över lag saknar erfarenhet
av redovisning och revision. Även om kollegiet har möjlighet att inkalla den särskilda
rådgivande nämnden för revisionsfrågor som består av 16 ledamöter varav 4 är revisorer, så
gör Kollegiet det efter egen bedömning. Kommerskollegium hade exempelvis vid två
tillfällen uttalat kritik mot revisor för att denne inte tillräckligt aktivt uppmanat klienten att
efterleva bestämmelserna i aktiebolagslagen och bokföringslagen. Det kunde tolkas som att
revisorn åläggs ansvar som åvilar styrelsen. Självfallet, utbrister Tidström, kan inte revisorn
ställas till ansvar för att en klient inte följer lagen. ”Han kan endast rapportera om att så inte är
fallet”.
När det gäller vilken typ av verksamhet som är tillåten för revisorer har
kommerskollegiet bl.a. uttalat att utbildningsverksamhet för icke klienter är oförenlig
verksamhet, en åsikt som inte FAR delar. Andra aktuella ärende har gällt vilken verksamhet
en auktoriserad revisor får bedriva som ett led i egen förmögenhetsförvaltning bland annat om
revisorer får göra aktieinvesteringar. Tidström menar att om revisorsyrket ska kunna behålla
90

Engerstedt hänvisar till att i de gamla handelskammarstadgor som före 1 juli 1973 reglerade de auktoriserade
revisorernas verksamt fanns en föreskrift om förbud för revisorer att ”idka handels- eller agenturrörelse eller att
driva eller delta i ledningen av affärsföretag. Syftet med förbudet angavs vara att stärka de auktoriserade.
revisorernas oberoende och självständighet”.
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sin attraktionskraft så får revisorsgruppen inte vara sämre lottade än andra yrkesgrupper vad
gäller investeringar i noterade aktier och i fastigheter. Han riktar också kritik mot vad han
benämner som ”Efterslängar”, dvs. fall där Kommerskollegiet uttalar kritik utan att det åtföljs
av någon disciplinär åtgärd:
Hittills har det inte ansetts vara möjligt att överklaga dylika utslag från kollegiet. Detta är
anmärkningsvärt då denna form av kritik uppfattas som mycket allvarlig av de revisorer som
berörs. Missförhållandet accentueras av att den uttalade kritiken i flera fall varit oklart formulerad.
Här behövs uppstramning! Dessutom bör instrumentet ”kritik utan påföljd” endast användas
undantagsvis och inte som idag för att ge mindre ”efterslängar” i ärenden där revisorn frias.

Avslutningsvis skriver Tidström att kollegiet vidtagit vissa åtgärder efter att FAR lämnat
synpunkter och förhoppningsvis kommer att fortsatta göra detta. Alternativet är att utvärdera
om inte FARs disciplinnämnd i utvecklad form och under kollegiets insyn kan ta över
tillsynsverksamheten på samma sätt som gäller för Advokatsamfundet.
I Balans 1989 nr 8-9 bemöter, Christer Lefrell kommersråd och chef för
Kommerskollegiets näringsrättsliga byrå, tillsamman med Inger Blomberg, avdelningsdirektör
och chef för kollegiets revisorssektion, kritiken. Vad gäller kompetensen inom kollegiet
framför de att det för närvarande finns två jurister och två ekonomer som handlägger
tillsynsärenden och att de två ekonomerna i stort sett har den utbildning som krävs för
auktorisation. De framhåller också att:
Å ena sidan vore det säkert värdefullt att inom huset ha tillgång till befattningshavare med praktisk
erfarenhet. Å andra sidan måste praktik hållas à jour för att vara till varaktig nytta. Med tanke på
myndighetens roll kan det också vara en fördel att stå utanför revisorsintressena. Allmänt gäller ju
för övrigt att en bra fotbollsdomare inte behöver ha varit en bra fotbollsspelare..

Dessutom, menar de, finns ett stort yrkeskunnande och praktisk erfarenhet i den rådgivande
nämnden

och

deras

råd

och

synpunkter

är

av

stort
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När

det
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affärsverksamhetsförbudet är det inte alltid tillräckligt att endast se på verksamhetens art utan
också på dess omfång. Att Kommerskollegium ger kritik utan påföljd har sitt stöd i ett JOuttalande från 1975. Enlig JO överensstämmer det väl med lagens syfte att
Kommerskollegium vid utövandet av sin tillsynsplikt gör uttalanden om en revisors
förehavanden, utan att dessa utmynnar i varning eller annan påföljd. Samtidigt påtalar
författarna att stor möda läggs på formuleringar, men självfallet kan misslyckande ibland ske.
I de fall som diskuterades som ”efterslängar” ovan, t ex, var syftet inte kritik av revisorerna
utan förtydligande av god revisionsplikt. De framför också att det vore egendomligt om
samstämmiga uppfattningar alltid skulle föreligga mellan revisorernas intresseorganisationer
och kollegiet.
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Kommerskollegiets roll 91 ifrågasätts också utifrån en rättssäkerhetssynpunkt. ”Såsom
systemet nu är uppbyggt fungerar kollegiet i realiteten som lagstiftare, åklagare och domstol.
Detta är inte ett tillfredställande system” (Balans 1990 nr 12; se också Per-Olof Hemmer i
Balans 1993 nr 5). Ett förslag som framförs är att när en utredning är färdigställd och
Kommerskollegium funnit befogat intresse av att få saken prövad, skulle ärendet kunna
överlämnas till ett helt fristående organ, som här väljs att kallas för ”revisorsnämnden”. En
sådan nämnd skulle ha myndighetsstatus och dess ledamöter bör förordnas av regeringen
(Balans 1990 nr 12). En konsekvens av debatten var att FARs styrelse år 1991 tillsatte en
arbetsgrupp för att utarbeta ett förslag till en enhetlig tillsyns- och disciplinorganisation. År
1992 presenterades rapporten ”En enhetlig tillsyns- och disciplinorganisation för
auktoriserade och godkända revisorer” (Balans 1992 nr 12). Förslaget, som FARs styrelse
ställde sig bakom, innebar bl.a. att både Kommerskollegiets och FARs disciplinära
verksamhet skulle övertas av ett nytt organ, Revisorsnämnden och att nämnden skulle få
formen av en stiftelse med staten, FAR och SRS som huvudmän.
Den statliga Revisorsutredningen lade 1993 fram sitt betänkande Revisorerna och
EG (SOU 1993:69), där utredningen undersökt såväl olika alternativa myndigheter som
privata alternativ för tillsyn över revisorn 92. Parallellt med denna utredning utredde
Statskontoret Kommerskollegiets näringsrättsliga verksamhet. De båda utredningar kom fram
till olika förslag. Revisorsutredningen förordade antingen en myndighetslösning baserad på
Kammarkollegium eller PRV. Statskontoret förordade i första hand en lösning baserad på
självreglering och ”pekade t.o.m. uttryckligen på att detta kunde ske med utgångspunkt i
FARs stiftelseförslag (Balans 1994 nr 3). Regeringen utgav en proposition där
Kommerskollegium behandlas utan tillsyn över revisorer. Vad gäller revisorerna, menade
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Revisor kan av Kommerskollegium dömas till två olika disciplinstraff: varning eller indragen

auktorisation/godkännande. FARs sanktioner har inte den kraft som Kommerskollegiet har. Även en revisor som
är utesluten ur FAR kan ju trots det verka som revisor (Balans 1990 nr 12).
92

Nämnas bör att EGs direktiv medger att auktorisation och tillsyn kan administreras av någon annan än en

statlig myndighet. ”FAR har nämnts som en möjlig kandidat.” Frågan är ny och FAR har inte ännu gjort några
officiella ställningstaganden, men Björn Markland, FARs generalsekreterare säger spontant ”att han inte är
förtjust över tanken på FAR som ensam auktoriserande och kontrollerande instans:” Det har, menar han, ett
egenvärde att FARs medlemmar är frivilligt anslutna […]. Samma organisation bör inte både utöva
myndighetskontroll och ge kollegialt stöd och vägledning.” (Balans 1992 nr 6-7).
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regeringen, att möjligheterna att finna en privat lösning för auktorisationen, godkännandet och
tillsynen bör prövas ytterligare:
Regeringens generella utgångspunkt är enligt propositionen att det varken är rimligt eller förenligt
med en effektiv marknadsekonomi att staten genom sina myndigheter tar på sig ett ansvar som
bättre och på ett mera flexibelt sätt kan skötas av näringslivet självt. Som argument för
självreglering nämns att närheten till marknaden och de berörda aktörerna bör kunna öka
effektiviteten i verksamheten. (Balans 1994 nr 3)

Det påpekas också att en privat lösning undanröjer problemet med dubbel tillsyn och att en
självreglering inte fråntar staten ansvaret för att följa hur regelsystemet tillämpas och
fungerar: ”Ett privat system förutsätter att statsmakterna beslutar om rättsreglerna och har
inflytande på tillämpningen.” Regeringen föreslår ”att den nya organisationen skall träda i
kraft den 1 januari 1995, och att tillsynen fram till dess skall ligga kvar hos
Kommerskollegium.” År 1995 ersattes Kommerskollegium av Revisorsnämnden (RN)). Innan
den nya organisationen trädde i kraft skedde dock ett byte av riksdagsmajoriteten. Istället för
en privat lösning blev därmed lösningen ett statligt organ för tillsyn av revisorerna. Även detta
organ kallades Revisorsnämnden (RN).

10.2.2 FAR och Revisorsnämnden
Enligt revisorslagen (2001:883) som trädde i kraft 1 jan. 2002 och som ersatte Lag om
revisorer 1995:528 93 ska Revisorsnämnden (RN) ansvara för att god revisorssed och god
revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt.” I förarbetena till bestämmelsen uttalas att
avsikten är att den goda seden på området, liksom hittills, ska utvecklas bl.a. genom
rekommendationer och liknande uttalanden från revisorsorganisationerna men att RN, i
egenskap av statens organ på revisorsområdet, genom föreskrifter, uttalanden och beslut i
enskilda ärenden ska ansvara för att normeringen på området utvecklas på lämpligt sätt. RN
får härigenom tolkningsföreträde vad gäller innehållet i god revisorssed och god
revisionssed.”:
Den nya övervakningsorganisationens ställningstagande kommer snart i konflikt med
FARs. RN tolkar bland annat reglerna om indirekt ägande av revisionsbyråer annorlunda än
Kommerskollegium gjorde. I Balans 1996 nr 8-9 skriver man:
Revisorsnämnden har nyligen med avvikelse från äldre praxis tolkat RevL så att personer som i
och för sig är behöriga att äga revisionsbolag inte kan utöva ägande indirekt, dvs. genom ett annat
revisionsbolag. Denna restriktion innebär inskränkningar i näringsutövningen som bl.a. hämmar
möjligheten att konkurrera med andra kunskapsföretag om kvalificerade medarbetare.
Restriktionen har ingen betydelse för skyddet av tredje mans intresse och har såvitt bekant inte
93

I Lag om revisorer 1995:528 föreskrevs att nämnden skall i sin verksamhet utveckla och främja god
revisorssed. I Revisorslagen föreskrivs i stället ansvar för att både god redovisningssed och god revisorssed
utvecklas på ett ändamålsenligt sätt..

165

varit avsedd i lagstiftningsarbetet inför RevL. Lagen bör därför ändras så att indirekt ägande
möjliggörs inom ramar som motsvarar dem som gäller direkt ägande.

FAR krävde därför att lagen borde ändras och erbjöd sig att bidra med branschkunskap mm i
förändringsarbetet. Man påpekar att Revisorsnämndens beslut inte var enhälligt, utan en
reservation hade lämnats av två medlemmar. FAR påminner också om att Europeiska
kommissionen gjort en utredning av olikheter i EU-länderna med det uttalade syftet att
identifiera

onödiga

hinder

för

en

inre

marknad

för

revisionstjänster.

Liksom

revisorsprofessionens europeiska och internationella organisationer eftersträvar FAR fri
konkurrens både inom enskilda länder och över gränserna. ”FAR har därför under senare år
målmedvetet avvecklat sådana egna regler som kunnat ha konkurrensbegränsade effekter,
t.ex. reklambegränsningsreglerna och det s.k. direktackvisitionsförbudet.” FAR motiverar
också sin framställan till Näringsdepartementet med: ”Orsaken är att Revisorsnämnden […]
numera tillkännagivet att en ny tillämpning av de föreskrifter som myndigheten själv utfärdar
kommer att gälla med omedelbar verkan”(Balans 1996 nr 8-9).
Även i frågor om jäv och oberoende visade det sig att FAR och Revisorsnämndens
åsikter skilde sig åt (Balans 1999 nr 5): I Balans 1999 nr 10 återges FARs remissvar till
betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (SOU 1999:43). Här skriver
man:
På förslag av Revisorsutredningen – ett förslag som hade överlämnats till utredningen av FAR –
ersattes affärsverksamhetsförbudet därför i RevL av den nuvarande bestämmelsen i 15 §. Där
förbjuds verksamhet som ”kan rubba förtroendet” till revisorernas opartiskhet eller självständighet.
Som utredningen beskriver har emellertid även denna bestämmelse kommit att tillämpas restriktivt
av Revisorsnämnden. Redan att det finns risk för att förtroendet rubbas i något enskilt
revisionsuppdrag har ansetts tillräckligt för att förbjuda en verksamhet.

I Balans 2000 nr 4 ställer sig FARs föreningsjurist Anders Strömqvist frågan: ”Vart
är Revisorsnämnden på väg?” Detta då nämnden gett ett negativt förhandsbesked på en
förfrågan om det var möjligt för en revisor att ordna kurser i ekonomi och affärsutveckling för
egna klienter. Det framhålls i artikeln att Kommerskollegiet på sin tid uttalat att utbildning av
klienter i ämnen som dvs. revision, redovisning, organisation och skatter – ”får anses utgöra
ett naturligt led i en revisors arbete med att höja redovisningsstandarden mm. i
klientföretag”. Däremot tilläts inte utbildningsaktiviteter som vände sig till grupper utanför
den egna klientstocken. Kommerskollegiets ställningstagande väckte förvåning och irritation
inom revisorskåren. FARs numera nedlagda disciplinnämnd menade att god revisorssed var
ett dynamiskt begrepp och att gränsen mellan tillåten och otillåten utbildningsverksamhet inte
var avpassad till rådande förhållanden. Disciplinnämnden bedömde att ”risken för att
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revisorskårens eller enskilda revisorers oberoende ställning generellt sett skulle rubbas av att
revisorer och deras byråer bedriver utbildningsverksamhet inom revisorns kompetensområde
var försumbar, oavsett om utbildningsverksamheten vände sig till befintliga klienter eller till
andra målgrupper.” Kommerskollegiet backade något och godtog utbildning av icke-klienter i
marknadsföringssyfte

under

vissa

särskilt

angivna

förutsättningar.

Därefter

har

tillsynsmyndigheten och revisionsbranschen levt i relativ harmoni i denna fråga fram till nu,
när RNs ordförande, som sades ovan, lämnat ett negativt förhandsbesked till en godkänd
revisor som vill anordna kurser för sina klienter inom ämnesområdena ekonomi och
affärsverksamhet:
Beslutet innebär att staten, låt vara genom en ny myndighet, ändrar en tidigare ståndpunkt som
varit till förmån för revisorskåren, och detta utan någon som helst dialog med kåren och till synes
också utan någon närmare analys av vad hotet mot oberoendet egentligen består i och än mindre
någon analys av konsekvenserna för revisionsbranschen och näringslivet om beslutet skulle
komma att efterlevas.

Strömqvist menar att tillsynsmyndighetens hanterande av frågan inte uppfyller grundläggande
rättssäkerhetskrav p.g.a. att ”gällande rätt” blir oförutserbar för den enskilde revisorn och
dennes byrå.
I Balans 2000 nr 3 kan vi läsa om att Riksdagens revisorer, RR har granskat
Revisorsnämnden, RN i rapporten Revisorsnämnden – en tillsynsmyndighet (1999/2000:4.)
Genom de intervjuer som gjorts hade framkommit kritik mot nämndens bristande erfarenhet
av branschen. ”I stort sett genomgående framfördes att Revisorsnämnden inte riktigt förstår
hur revisorerna arbetar” konstaterar RR” (Kursiv i original). FAR instämmer i allt väsentligt
i rapportens slutsatser och tillstyrker RR:s förslag. FAR föreslår att RN fråntas beslut i
disciplinärenden och att sådana beslut överförs till en fristående disciplinnämnd med en
oberoende lagfaren domare. Ett skäl till detta är att FAR ser det som svårt för en organisation
att vara neutral i sina bedömningar av god sed om man samtidigt är den som utvecklar god
sed.
Resonemanget utvecklas under rubriken ”De flesta remissinstanser lovordar
Riksdagens revisorers rapport om RN” i Balans 2000 nr 5, där fler av remissvaren angående
Riksdagens revisorers rapport redovisas. Rapporten påpekar att det är viktigt för tillsynens
effektivitet att Revisorsnämndens verksamhet utgår från tydliga lagar. De flesta
remissinstanserna instämmer i detta:
Det är bara FAR och SRS som påpekar skillnaden mellan den lagstiftning som reglerar
tillsynsmyndighetens arbete (som måste vara tydlig och rättssäker) och den lagstiftning vars
efterlevnad skall granskas i tillsynen (där den goda yrkesseden, ett nödvändigtvis diffust begrepp,
måste bli en tung rättskälla).
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Vad gäller det senare säger sig FAR veta att tillsynsmyndigheter gärna vill stödja sig på
detaljerade förhållningsregler, ”black lists”. Men varken god revisionssed eller god revisorssed
lämpar sig för det. Sådana regler blir ytliga eller omfattande. Exempel från bland annat USA
avskräcker, säger FAR, som också pekar på Revisorsnämndens tendens till strikt bokstavstolkning
(t.ex. i frågan om indirekt ägande). Detaljerade regler tjänar sitt ändamål ännu sämre om de
tillämpas med en okänslig bokstavstolkning utan blickar på syftet, säger FAR. SRS ser stora
nackdelar med detaljerade regler och konstaterar med tillfredsställelse att
Revisionsbolagsutredningen föreslår att gällande rätt även i fortsättningen skall baseras på god sed

Riksdagens revisorer menar att det för en effektiv tillsyn krävs att det inom tillsynsområdet
finns ett stort förtroende för tillsynsorganet. Att tillföra fler kvalificerade revisorer till
nämnden är ett sätt att skapa ett sådant förtroende. Som nämndes ovan är de revisorer som
intervjuats av RR skeptiska till Revisorsnämndens praktiska erfarenhet och hävdar att det är
för få revisorer i nämnden och det finns oroande tecken på att tilltron gentemot RN sviktar.
FAR vet att citaten i rapporten inte är isolerade meningsyttringar, och instämmer därför i
förslaget om utökat antal kvalificerade revisorer i nämnden. SRS instämmer också i att antalet
revisorer bör utökas i nämnden.
Revisorsnämnden själv uttalar sig även här försiktigt, men påminner om att det vid
lagstiftningsarbetet fanns de som menade att revisorer inte alls skulle ingå i nämnden.
Sammantaget fann regeringen att det borde ingå två revisorer. Revisorsnämnden tycker sig av
rapporten kunna få intrycket att det enbart är de kvalificerade revisorernas uppfattningar som skall
tillmätas betydelse. Dessa får dock inte överskugga betydelsen av andra lika viktiga intressenters
förtroende, menar nämnden.

Det är nu dags att återvända till den externa obligatoriska kvalitetskontroll som kom
att stå i fokus i slutet av 1990-talet. Vi nämnde då att en EU rekommendation kom 2001 om
kvalitetskontroll, och att FAR:s system för kvalitetskontroll inte uppfyllde alla de krav som
rekommendationen ställde. FAR och SRS samarbetade och utvecklade en modell som de
hoppades Revisorsnämnden skulle godta (Se 9.4). Detta gjorde Revisornämnden RN inte
”utan vill ha en egen kvalitetssäkring utöver möjligheten att påverka innehåll i riktlinjer,
checklistor och anvisningar”: Bo Ribers, ordförande i FARs kvalitetsnämnd, berättar ( Balans
2003 nr 3):
RN vill också veta vilka uppdrag som granskats av kvalitetskontrollanter samt namn på alla de
revisorer mot vilka det riktas anmärkning, inte bara de som i avanonymiserad form lämnas till RN.
Dessutom vill RN veta vilka ärenden som kvalitetskontrollstyrelsen fått för bedömning om ärendet
ska vidare till RN och vilket beslut kvalitetskontrollstyrelsen tagit i dessa fall.
– Efter anmodan vill RN också ha fullständig dokumentation från utförda kvalitetskontroller.
– Det är betydande krav och önskemål som RN har och vi har kommit fram till att dessa inte är i
enlighet med FARs roll, avslutade Bo Ribers.

De olika ståndpunkterna till trots kom en överenskommelse till stånd mellan
Revisorsnämnden FAR och SRS. I Balans 2003 nr 11 redogör Per-Olof Andersson,
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ordförande i Svenska revisorsförbundet, Anders Malmeby, ordförande i FAR och Peter
Strömberg, Revisorsnämndens direktör för en sådan överenskommelse.
Vi har identifierat tre viktiga ingångsvärden för att genomföra [EU:s] rekommendationen. Det
första är att medlemsstaterna skall se till att de personer som utför lagstadgad revision skall
omfattas av ett kvalitetssäkringssystem som skall klara av att kvalitetskontrollera alla revisorer
inom en sexårsperiod. Detta kan bygga på en kontroll antingen av aktiva revisorer (peer review)
eller av anställda kontrollanter (monitoring). Övervakningen kan utföras av ett branschorgan eller
en tillsynsmyndighet. Det andra ingångsvärdet är att kvalitetskontrollsystemet måste stå under
Revisorsnämndens tillsyn för att uppfylla både rekommendationens och den svenska
lagstiftningens krav. Detta grundar sig på att rekommendationen riktar sig till medlemsstaterna och
innehåller ett krav på offentlig övervakning och det i Sverige är Revisorsnämnden som är
tillsynsorgan för de revisorer som avses med rekommendationen. Det tredje ingångsvärdet är att
det av rekommendationen följer att det skall finnas en direkt koppling mellan den kvalitetskontroll
som utförs och det disciplinära påföljdssystemet. (Balans 2003 nr 11)

Överenskommelsen vilar på fyra grundläggande element:
•

Den kvalitetskontroll som utförs av FAR och SRS med avseende på sina ledamöter är
anpassad till och uppfyller de krav på innehåll och genomförande som
rekommendationen ställer.

•

Revisorsnämnden

kvalitetssäkrar

de

kvalitetskontroller

som

organisationerna

genomför.
•

Revisorsnämnden kommer inte att lägga sådana uppgifter som den fått del av i sin
kvalitetsgranskning till grund för discipliningripande mot enskilda revisorer eller
byråer.

•

Organisationerna anmäler till Revisorsnämnden när de upptäcker mycket allvarliga
eller upprepade brister i en kontrollerad revisors verksamhet.

Den sista punkten innebär att om kvalitetsnämnden hittar så allvarliga brister hos en ledamot
att det kan leda till upphävande av legitimation eller om bristerna kvarstår efter en
”omkontroll” så ska Revisorsnämnden vidtalas.
Detta innebär att organisationernas kvalitetskontroll liksom tidigare sker av FARs
respektive SRS kvalitetsnämnder. Vad som är nytt är att det läggs till ett element av statlig
tillsyn eller kvalitetssäkring av den kontroll som utförts av organisationerna, bl.a. för att
uppfylla kravet på offentlig tillsyn. För de revisorer som inte är med i FAR eller SRS
kommer en kvalitetskontroll ske i Revisorsnämndens egen regi. Egeninitierade ärenden kan
uppstå genom Revisorsnämndens Systematiska Uppsökande Tillsyn (SUT). SUT ärenden är
inriktade på särskilda riskgrupper, exempelvis revisorer med väldigt många uppdrag eller
revisorer som inte är med i FAR eller SRS. Ärenden kan också initieras genom media,
anmälningar från myndigheter (särskilt skattemyndigheterna), ekobrottsmyndigheten,
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kronofogdemyndigheter, konkursförvaltare och besvikna revisionsklienter och borgenärer 94.
(Ibid).
Mycket av diskussionerna kring kvalitetskontrollsystemet har som vi sett gällt
Revisorsnämndens kontroll över kontrollsystemet. Anonymitet kontra transparens tycks också
ha varit en kärna i förhandlingarna (jfr Erlingsdottir & Jonnergård 2006:83). Att frågan är
känslig visas då Dagens Industri, DI börjar publicera Revisorsnämndens utslag i
disciplinärenden och namnger varnade revisorer. Tydliga reaktioner väcks då bland en del av
landets revisorer. DI:s chefsredaktör Hasse Olsson berättar att flera hört av sig och undrat
över detta. Han menar att ”Självklart kan man diskutera om det är riktigt att skriva ut namn
även på de revisorer som fått varning och erinran.” DI har dock gjort valet att göra detta för
att för att vara till nytta för företagen genom att berätta om sådant de ska se upp med (Balans
2000 nr 1).
Sammanfattningsvis kan sägas att då det gäller det externa kvalitetskontrollsystemet
som först initierades och implementerades av FAR efter EU-kommissionen rekommendation
och överenskommelsen med Revisorsnämnden utvecklades till en form av övervakad
självreglering. När det gäller FAR:s relation till tillsynsmyndigheten (Både
Kommerskollegium och Revisorsnämnden) har den stundtals varit minst sagt kritisk utifrån de
beskrivningar som gjorts i Balans. Nu var det dock inte bara den politiska kontrollen som
kritiserades, utan även hur de stora redovisningsföretagen tagit makten över delar av
regleringen. En förflyttning från professionell självreglering till reglering via de stora
redovisningsföretagen låg nämligen i luften.

10.3 Kritik av maktfulla normgivare
Under den tidsperiod som vi studerar framkommer också en viss explicit kritik mot dem som
uppfattas dominera standardiseraringen och normgivningen. Det gäller bland annat de stora
redovisningsföretagens engagemang inom normgivning. I Balans 2001 nr 2 ställs frågan: Har
de stora revisionsbyråerna helt tagit greppet om branschens utveckling?” Ett samarbete
mellan 23 stora byråer har etablerats inom ramen för International Federation of Accountants,
94

Det redovisas också att under år 2002 avgjordes 69 ärenden angående godkända revisorer och 77 ärenden

angående auktoriserade revisorer samt ett ärende angående ett registrerat revisionsbolag. Nämnden fattade 49
beslut om disciplinär åtgärd: nio upphävanden, (det var sju godkännande och två auktorisationer som
upphävdes), 31 varningar och nio erinringar. De vanligast förekommande bristerna var bristfällig dokumentation
och otillräckliga revisionsinsatser.
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IFAC kallat för Forum of Firms . ”Starten för Forum of Firms är ännu ett viktigt steg i den
plan IFAC förra året antog för att kunna stärka sin roll som en global normgivare, som
självreglerande organ och som representant för branschen” menade IFAC-presidenten
Tsuguoki Fujinuma. De första sju företag som kom i gång med Forum of Firms var:
PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte & Touche Tohmatsu, Ernst & Young International
och Arthur Andersen. Dessutom har Grant Thornton och BDO International varit med från
början (Karl Ernst Knorr från tyska BDO 95 är ordförande), vilka också hjälpte till att
finansiera verksamheten under startskedet. Knorr menar att många är entusiastiska och vill
sätta så full framåt som möjligt. Men det finns avvikande åsikter som bl.a. pekar på en annan
organisation - Global Steering Committe, GSC redan finns. De består av samma sju företag
som den ursprungliga kretsen i Forum of Firms, men har funnits under betydligt längre tid
och har sina rötter i en motsvarande europeisk organisation för storföretagen; European
Contact Group:
Den här globala kommittén har beskrivits som hemlighetsfull och mäktig; här har t.ex. de sju stora
låtit sina representanter ta kostnaderna för ganska många diskreta möten runt om i världen och för
ett kontor i London.

I Balans hänvisar man till den engelska tidningen Accountancy Age som citerar en ”källa nära
GSC” som säger:
Nu är det inte längre de nationella instituten som leder utvecklingen, nu är det de stora
firmorna som gör det. De sju stora har 80 procent av alla klienter, och de har nu fått ett
grepp om normgivningen på olika områden. Vad blir nästa steg?

Andra liksom FEE-presidenten Göran Tidström ser det som en styrka att de stora byråerna
väljer att arbeta inom de befintliga organisationernas ram.
EU sällar sig dock till kritiska rösterna över koncentrationen inom branschen när EU
släpper en grönbok om revision ”Lessons from the crises” (Balans 2010 nr 4). Denna inleds
med att det är dags att syna revisionen. Ingen ska tro att det bara är ett politiskt utspel. Dan
Brännström FARs generalsekreterare säger (Balans 2010 nr 11):
EU-kommissionen är beredd att vidta drastiska åtgärder för att bryta upp koncentrationen kring
Big 4.
-EU-kommissionen vill backa bandet till Big 8, men hur kan vi förhindra att det inte blir Big 4
igen, om det är vad marknaden vill ha? Vi kan inte hålla på att veva bandet fram och tillbaka.

Öppen kritik riktades också mot EU:s Grönbok om bolagsstyrning vid en konferens som
anordnades av Far och SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle med temat ”Svensk
95

BDO International, är det femte största revisionsbyrånätverket i världen.
BDO International har sammanlagt ca 47 000 medarbetare i 119 länder. Nätverket grundades
1963 och har sitt nav i Bryssel. (http://sv.wikipedia.org/wiki/BDO_International)
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bolagsstyrning ifrågasatt (Balans 2011 nr 6-7). EU-kommissionens representant Matthias
Schmidt-Gerdts, handläggare vid EU-kommissionen som var med på denna konferens, betonade
att grönboken är ett diskussionsunderlag, det finns inte några färdiga förslag. ”Den svenska
panelen lät sig dock inte bevekas, utan tog tillfället att med Matthias Schmidt–Gerdts skicka sin
kritik tillbaka till Bryssel”. Några exempel på kritik var: bristande empiriskt underlag och
otydlighet vad gäller vilka problem kommissionen ville lösa. I samma nummer av Balans
återknyter Anna-Clara af Ekenstam, till seminariet och menar att seminariet gav ett klart budskap
till representanten för EU-kommissionen nämligen ”om enigheten i Sverige om att
bolagsstyrningen i svenska företag måste få utvecklas enligt vad som är bäst utifrån de svenska
företagens specifika förutsättningar"(Balans 2011 nr 6-7).
Sammanfattningsvis tycks initiativet ligga kvar på EU-nivån under tidsperioden. FEE
och IFAC är fortsatt väsentliga för standardsättningen som växer kraftigt i omfång, men också
vad gäller detaljeringsnivå och de landvinningar som reglering via principer som gjordes på
1990-talet tycks förloras. De stora redovisningsföretagen stiger fram som aktörer inom
regleringen. Ett visst ökande nationellt engagemang kan också märkas, nu när chocken av
EU-anslutningen gått över. Svenska staten behåller förvaltningsrevision och implementerar
åtagande för revisor att rapportera brott och det svenska näringslivet protesterar högljutt när
EUs grönbok inte passar in i den nationella mallen.

10.4 Summering och analys
I förra kapitlet (se 9.6) såg vi två strategier som Far använt för att få inflytande över
utvecklingen inom revisionsområdet: dels proaktivitet och dels angrepp mot tillsynen som
utövats över revisorerna organisation. Dessa strategier kan ses som svar på den institutionella
press som Far upplevt under tidsperioden, dvs. påverkan från aktörer och händelser utanför
den professionella föreningen. I det här kapitlet har vi mer explicit försökt definiera vad som
orsakat den institutionella pressen och vilka aktörer som på olika sätt påverkat Far och
varandra. Den i särklass väsentligaste händelsen från svenskt perspektiv har varit anslutningen
till EU och mycket av det som följt har sedan skett som en följd av EU-reglering eller som ett
sätt att få inflytande över denna. Det har också funnits ansatser av t ex svenska staten att gå
egna vägar, men då inom EU-regleringens ram (dvs. inte i motsättning till dessa). De aktörer
som varit aktiva är förutom EU, svenska staten, FEE och IFAC. Dessutom har de stora
redovisningsföretagen skapat egna organisationer som aktivt verkat för att påverka
revisionsbranschens reglering och utveckling.
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Institutionell press kan utövas antingen genom att olika reformer och idéer sprids och
accepteras frivilligt eller genom ett legalt tvång. Ett typexempel på frivillig spridning såg vi
till kapitel 9, där vi beskrev hur FAR tog initiativet till en obligatorisk kollegial
kvalitetskontroll. Idén om kollegial kvalitetskontroll kom ursprungligen från USA och spred
sig efterhand som ett mode över världen under 1980-talet. (Erlingsdottir & Jonnergård
2006:71). Ju mer en idé spridit sig desto större är sannolikheten att en organisation accepterar
och adapterar den institutionella pressen till förändring (Oliver 1991:169). Som Erlingsdottir
och Jonnergård visat så fanns inom FAR redan på 1970-talet en intern diskussion om
”kvalitetskontroll i efterhand”, men då fanns ingen acceptans för modellen. År 1990, dvs. då
kvalitetskontrollmodeller spridits över världen återkom frågan på FARs agenda och det är
denna diskussion vi följt i Balans (jfr. 9.4). Här görs bland annat jämförelser med de
professionella föreningar”som kommit längre”. Oliver menar att:
When institutional rules or norms are broadly diffused and supported, organizations will be
predicted to acquiesce to these pressures because their social validity is largely unquestioned.
Rules and norms that are very broadly diffused tend to preclude organizational resistance because
they "take on a rulelike status m social thought and action" (Covaleski & Dirsmith, 1988: 562). In
the face of very widely shared and taken-for-granted understandings of what constitutes legitimate
or rational behavior, organizations will conform largely because it does not occur to them to do
otherwise (Oliver 1991:169).

Den spridning av kvalitetskontrollmodeller som skett under 1980-talet kan därför i sig ses
som en anledning till att modellen till sist accepterades och implementerades av FAR. Men
som framgått anför FAR:s styrelse också att, med tanke på utvecklingen inom EU och den
situation som rådde i Sverige, var det nu som självregleringens framtid avgjordes, vilket också
gör att utvecklingen av kvalitetskontrollmetoden kan tolkas som en strategi mot institutionell
press genom att föregripa en extern reglering.. När en sådan extern reglering kom från EU,
fick själva kvalitetskontrollen ligga kvar som FAR och SRS uppgifter, men under statlig
övervakning.
I tabell 10:1 och 10:2 nedan sammanfattas några av de influenser som vi lyft fram i
det här kapitlet och förra kapitlet i de dimensioner som vi tidigare använt i kapitel 4 fyra och
kapitel sex. Följer vi ”hur- kolumnen” så ser vi att den domineras av regleringar eller
utvecklingar av sådana. Det är alltså framför allt via reglering som influenser kommit till den
svenska professionen under tidsperioden. Det är alltså ofta ett element av tvång i de influenser
som den svenska professionen möter. Vem, dvs. vem som reglerar, liksom scenen där reglerna
utformas och diskuteras varierar mer, men åtminstone under den första tidsperioden
dominerar EU som scen. Det innebär också att FEE kliver fram som en stark part vid sidan av
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EU. För IFAC gäller det att skapa en gemenskap mellan internationella intresseföreningar
(främst IOSCO) och verka för professionella normer globalt.
Den internationella dominansen innebär inte att svenska staten varit passiv. Snarare
tycks man utnyttjat sig av två olika strategier. När det gällde definitionen av kvalificerade
revisorer i början av tidsperioden så valde staten att utnyttja det tolkningsutrymme som 4:e
direktivet gav i frågan om vem som var kvalificerad revisor och innefattade såväl
auktoriserade som godkända revisorer till denna grupp. Att på detta sätt hitta ”utrymme” för
egen reglering inom EU:s ram tycks vara en andra strategi som staten tillämpat. Vi finner det
också när det gäller revisors anmälningsplikt för ekonomiska brott. De olika strategierna som
aktörerna använder ska diskuteras mer ingående i nästa kapitel. Detta ska vi avsluta genom
att fundera lite mer den roll de stora redovisningsföretagen spelar.
Tabell 10:1 Influenser 1989-2000
Vad
Vem

Hur

Scen

Skäl

Tolkning a EU:s 4:e
direktiv till svensk
lag
Reglerna ska gälla i
det land revisorn är
verksam
Utveckling etiska
normer

Anslutningen
till EU

Harmonisering till
EU

Europeiska
professionen

Önskan om ökad
rörlighet

Globala
professionen

Önskan om
normative
gemenskap
Affärsintresse

Def av
kvalificerade
revisorer
Rörlighet inom EU

EU
Svenska staten

Globala etiska
normer

IFAC

Liberalisering av
rådgivning mm

FEE
EU kommissionen
EUkommissionen
FEE
IOSCO
IFAC

Omreglering

EU-regionen

Omreglering, stöd
för IFACs standards

EU-regionen

Harmonisering inom
EU

Samarbete om
normer

Globala regler för
noterade företag

Revision av
miljöredovisning

EU

Standarder för
miljöredovisning

FEE, senare
IFAC

EU-regionen

Professionell
utveckling

Anmälningsplikt
för brott

Svenska staten
(EU)

Beslut om
granskning av
miljöredovisning
Utveckling av
standard för revision
av miljöredovisningar
Revisorn blir legalt
skyldig att anmäla
upptäckta brott

Globala
intresseföreningar
EU-regionen

Sverige
svenska
professionen

Politisk vilja att
minska brott

Grönbok 1996
harmonisering av
revision
Revisionsstandard

FEE

Styrkta miljöredovisningar
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Tabell 10:2 Influenser 2001-2011
Vad
Vem
Uppdatering RS
Ökad
detaljeringsgrad
standarder
Anmälan från
revisor gälldande
ek brottslighet
Kritik mot stora
företags makt

Kritik mot
grönbok 2011

Hur

Scen

Skäl

IFAC
FARSRS
IAASB (IFAC)
EU

Översättning av
nya standarder
Omreglering mot
detaljregler

Svenska
professionen

Utvärdering av
implementering
av reform
Debatt

Från global till
lokal
Globala
professionen
EU-regionen
Svensk
professionsintern arena
Professions-intern
arena

Utveckling nya
normer IFAC
Företagsskandaler
ställde nya krav på
reglering
Uppföljning av
lagstiftning

Röster inom
professsionen

EU
Svenskt
näringsliv

Lobbying

Svenska
näringslivet

Redovisningsföretagen hade
skapat egna
organiationer
Nya regler stämde
ej med svensk
bolagsstyrning

10.4.1 En spekulation om de stora redovisningsföretagen
I slutet av den period vi studerat började en kritik riktats mot de stora internationella
multidisciplinära redovisningsföretagen. En fråga som ställdes i samband med att 23 stora
byråer har skapats inom ramen för IFAC och det nya organet Forum of Firms (FoF) var om
dessa stora redovisningsföretag tagit över greppet om branschens utveckling? Förutom FoF
hade de sju största 96 av dessa företag sedan tidigare ett samarbete på pan-Europeisk nivå i the
European Contact Group och (åtminstone tidigare) i Global Steering Committé, GSC.
Alla dessa grupper har visat intresse för och samverkat med olika reglerare inom
revisionsområdet . En engelsk källa menar i Balans 2001 nr 2 att det nu är de stora firmorna
som leder utvecklingen och som har fått grepp om normgivningen på olika områden. Frågan
ställs: ”Vad blir nästa steg?”
Vårt material tillåter oss inte att göra någon grundläggande analys av de stora
redovisningsföretagens inflytande över bilden av revisorn i Sverige. Frågan är dock för
väsentlig för att nonchalera och vi väljer att mer spekulativt försöka göra vissa jämförelser
med en analys av framväxten av de stora redovisningsföretagen som gjorts av Greenwood &
Suddaby (2006) (inflytandet behandlas under 11.3). Deras artikel: Institutional
Entrepreneeurship in Mature Fields: The Big Five Accounting Firms behandlar the Big Five i
Canada och US: Arthur Andersen, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG,
PricewaterhouseCoopers (dvs. fem av de sju som kom i gång med Forum of firms).
96

PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte & Touche Thomatsu, Ernst & Young International, Arthur
Andersen, Grant Thornton och BDO International.
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Författarna menar att det var dessa stora internationella redovisningsföretag som initierade
den multidisciplinära praktiken, MDP. Att detta gällde även i Sverige har vi sett i
diskussionen om MDP i kapitel sex och sju. Frågan är då varför dessa stora och väletablerade
organisationer utvecklar en sådan verksamhet och hur de kan påverka branschen.
Enligt Greenwood och Suddaby (2006) fanns det fyra drivkrafter för att utveckla
MDP. Den första Adverse Performance är kopplad till det ekonomiska intresset, det var helt
enkelt ett sätt att tjäna mer pengar: ”indicating an increasing contradiction between
conformity to the traditional institutional logic of exclusively providing accounting services
and adoption of a new logic that emphasized opportunities for providing multidisciplinary
services” (Ibid. s. 37). Men det var inte bara att man kunde tjäna pengar utan också att
möjligheten uppstod i samarbetet med de stora internationella klienterna som gjorde det
intressant. Det var alltså ett sätt att utöka samarbetet med klienten och på så sätt binda dem
närmare, boundary briding, som var en andra drivkraft. Klienterna sa:
’Fix that problem’. And we think that’s in the public interest’. The same theme runs through the
annual reports of the association, which repeatedly proclaimed it was the ’duty’ of the profession
to respond to clients by broadening the services offered. (Ibid s 37)

Genom kontakterna med de stora klienterna lärde sig de stora redovisningsföretagen
alltså vilka konsultmöjligheter som fanns. The Big Five blev transnationella. I takt med att
omfattningen av klienter i olika länder växte blev det nödvändigt med nya processer och
strukturer, exempelvis i form av specialisering. ”Formal knowledge management systems
were constructed, intended to transmit experience across global firms” (Ibid. s. 38). En
förskjutning av såväl arbetsuppgifter som inkomstkällor vad Greenwood och Suddaby kallade
”boundary misalignment” skedde, samtidigt som regleringen låg kvar på lokal nivå.
Förändringarna innebar att centrum flyttades från lokala kontor till internationella firmor:
But – and this is a key point – the regulatory structures of the profession remained geographically
fixed at the provincial level, creating misalignment between the evolving organizational form of
the Big Five firms, as they became isomorphic with their international clients, and the stable and
much more localized jurisdiction of the profession established almost a century earlier (Ibid . 38).

Stannar vi upp ett tag och jämför med debatten i Balans kring MDP i kapitel sex och
sju finner vi båda likheter och skillnader. Likheterna är att utvidgningen av personalgrupper
inom revisions- och redovisningsföretagen leddes av de stora redovisningsföretagen.
Skillnaden är att denna utvidgning av personalgrupper åtminstone initialt motiverades med att
det behövdes för att kunna göra goda revisioner och att man senare motiverade ökande
konsultverksamhet med att de nyanställda specialisterna måste ha något roligt att göra. Då ska
man komma ihåg att de stora svenska redovisningsföretagen är kopplade till och delar av de
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globala företagen som Greenwood och Suddaby (2006) beskriver. Det är svårt att avgöra om
den svenska debatten bara är retorik, eller en egen logik eller en logik som samlevde med den
logik som fanns globalt. Att ett ekonomiskt intresse fanns i såväl Sverige som globalt, dvs. en
ökande kommersialism, har ju varit en röd tråd genom våra beskrivningar,
Det fanns dock enligt Greenwood och Suddaby (2006) en inbyggd konflikt i
utvecklingen av MDP. För de stora redovisningsföretagen var fortfarande professionen viktig,
man ville vara medlem i professionen och det var viktigt att upprätthålla professionens
integritet. De sökte aktivt legitimitet för en multidisciplinär praktik genom att delta i debatten
inom professionen. Det fanns alltså en institutionell press på de stora företagen att följa den
professionella logiken. En fråga som Greenwood & Suddaby ställde var varför denna
institutionella press inte gjorde att dessa stora elitfirmor höll sig till den förhärskande
professionella logiken. Författarna skilde på institutioner som formella regler som tvingande
processer och institutioner som internaliserade kognitiva scheman spridda genom normativ
socialisering. De fann att båda formerna av institutionell press underminerades av
resursasymmetri mellan reglerare och the Big Five. Denna resurs asymmetri ses som en fjärde
drivkraft för utvecklingen:
The ability of the professional association to regulate the Big five was severely constrained not
only by the asymmetry in technical capability, but also by asymmetries in political and financial
resources. In Canada, as of 2001, the Big Five comprised approximately 22 percent of the
accounting profession (excluding retired members) and employed 55 percent of accountants
working in accounting firms. Inevitably, this scale of membership is an important political
resource should the Big Five wish to exercise influence within the profession. On issues such as
the multidisciplinary practice, the accounting profession followed the Big Five firms, not the other
way round (Greenwood & Suddaby 2006:39).

Det här är en diskussion som vi känner igen från diskussionerna i Balans om
inflytande inom Far. Här har något inlägg varit kritiskt mot koncentrationen av branschen,
som då hade lett till att de tre största revisionsbyråerna sysselsatte (55%) av FARs knappt
2000 auktoriserade revisorer. En sådan dominans ställer stora krav på dessa ”drakars”
agerande om det inte skall kännas meningslöst för övriga 45% av kåren att vara
medlemmar(se kapitel 8). Frågan var också uppe när en sammanslagning av FAR och SRS
var aktuellt år 2000. SRS menade att inflytandet från de små byråerna måste säkerställas och
då så inte skedde accepterades inte förslaget till prospekt och stadgar. När det senare sker en
sammanslagning mellan FAR och SRS år 2006 påpekade SRS ordförande att han hoppades på
att den nya organisationen bl.a. skulle bli stark på lokalplanet. Han önskade med andra ord en
decentraliserad organisation. Den utveckling som följer pekar, dock i riktning mot en
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centralisering inom Far. En utveckling som förmodligen reducerar inflytande från de revisorer
som är anställda vid de mindre revisorsföretagen.
När man går igenom var de ledande aktörerna inom Far är anställda finner man ofta
att de kommer från de stora redovisningsföretagen. Tidigare har detta framför allt berott på att
FAR inte betalat ut arvode till sina förtroendevalda utan detta betalats av revisions- eller
redovisningsföretaget 97. Det innebar att företaget måste ha resurser för att avvara en (oftast
högt uppsatt) person för arbete i den professionella föreningens namn. Att
redovisningsföretagen gjort detta talar också för den vikt man lagt vid engagemang i Far. Det
innebär att vi kan utgå från att de stora företagen haft stort inflytande över utvecklingen inom
Far, men däremot kan vi inte dra slutsatsen att de därmed därför bara arbetat enbart för de
stora företagen. Tidigare forskning (Jonnergård 2012) visar ett hänsynstagande även till de
mindre revisionsföretagens önskningar och behov.
Normer förs vidare exempelvis genom träningsprogram. Inom the Big Five skedde
denna träning inom den enskilda firman, vilket betyder att deras professionella exponerades
för och socialiserades in i firmans värden, inte för professionens. De hade också nödvändiga
resurser för en extensiv ”in-house” träning på global nivå, menar Greenwood och Suddaby
(2006). I Sverige finns en tudelning, där IREV sköter mycket av de mindre
revisionsföretagens utbildning mellan de stora redovisningsföretagen har ”in-house” träning.
Insocialiseringen till yrket sker därför i första hand i ’företagets namn’, dvs. primärt lär man
sig att identifiera sig med exempelvis KPMG eller Ernst & Young, inte med
revisorsprofessionen (Agevall & Jonnergård 2012:148). I kapitel tre såg vi att särskilt
revisorer inom de stora företagen kopplade sina värderingar till sin organisation snarare än sin
profession. Som vi sett har detta också lyfts fram i Balans som farhågor för att revisorers
identitet kan komma att kopplas till firmorna mer än till professionen och att revisionen får
mindre status.
Greenwood & Suddaby (2006) tar också fram en annan faktor, nämligen att the Big
Five agerade som ett kollektiv. Det är här som kopplingen till analysen av det här kapitlet
finns. I Greenwood och Suddabys Canada möttes folk från the Big Five varje månad för
”review” av relationerna med reglerare och med professionen. I det här kapitlet har vi för
första gången (i den här boken) hört om motsvarande möten på europeiska och internationell
nivå. En oro för att dessa resursstarka jättar inte bara ska agera inom de professionella
föreningarnas ram utan självständigt hävda sina intressen finns alltså. Ett fenomen som
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Suddaby och Greenwood i en senare artikel (Suddaby, Cooper & Greenwood 2007) har
beskrivit under så starka rubriker som ”Shifting governance: from local monopoly to global
cartels” och ”Erosion of professional governance”.
Det har dock vidtagits åtgärder för att motverka utvecklingen. Efter Enron-skandalen
och Arthur Andersens kollaps minskade de ”stora” till Big 4, och frågor ställdes nu om
revisorers oberoende i multidisciplinära praktiker. Det blev ett ramaskri bland politiker och
the Sarbanes-Oxley lagstiftningen antogs (Greenwood & Suddaby 2006). Och den senaste
grönboken från EU (Balans 2010 nr 4) innehöll åtgärder för att minska koncentrationen och
de största redovisningsföretagens makt.
Så en hypotes är att de stora redovisningsföretagen är en väsentlig aktör för att
påverka utvecklingen som vi tyvärr inte helt kunnat skärskåda med vårt material eller fånga i
detta kapitel. Vi återkommer till detta i det avslutande kapitlet.
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Kapitel 11 Och det blev en tummetott – Bilden av revisorn
över tiden
I detta avslutande kapitel gör vi två mer sammanfattande analyser. Den första analysen gäller
en successiv förändring av den professionella kollektiva identiteten, dvs. hur den kollektiva
självbilden av ”revisorn’” så som den tecknats i Balans förändras över tiden för studien. Den
andra analysen syftar till att fånga FAR:s roll i denna utveckling

11.1 Hur skisseras den professionella identiteten över tid?
I detta avsnitt kommer vi att driva tesen att i den bild som ges av yrkesidentitet hos individer
som genomför revisioner har identiteten som revisor förlorat i dominans relativt andra delar
av dessa personers yrkesidentitet och då framför allt hos de personer som är kopplade till stora
redovisningsföretag. Det här behöver inte medföra att sämre revisioner utförs, utan att fokus
inom yrket har förändrats så att (i) revision ses som en produkt bland andra, tonvikten har
alltså gått från personen revisor till produkten revision, (ii) andra produkter och
produktområden har ökat i dominans vilket har lett till en branschglidning med
lönsamhetskriterier som bas för val av verksamhetsområden, (iii) för de stora
redovisningsbyråerna talar också mycket för att redovisningsbyrån, inte revisionsprofessionen
är det främsta identifikationsobjektet. Sett ur ett historiskt perspektiv har man gått från att
vara ”personprofession” till att bli ”organisationsprofession”(organizational profession, jfr.
Evetts 2010) 98.
Punkterna talar för framväxten av bilden av ett nytt yrke, eller en reprofessionalisering av ”gamla” revisorer till ”nya” revisorer/rådgivare. Denna utveckling
startade inte under den tidsperiod som vi undersökt, utan har sannolikt funnits som en av
många tendenser inom branschen redan tidigare, t ex kan man se ett materiellt uttryck för att
gå från personprofession med välkända revisorer som flaggskepp, till organisationsprofession,
när de större revisionsföretagen slutade att ha grundarens/den stora revisorns namn i sitt
företagsnamn (se Wallerstedt, 2009). Utvecklingen är inte heller absolut i den meningen att
alla revisorer har genomgått den. Den svenska revisionsbranschen är heterogen och villkoren
varierar såväl när det gäller klienter som arbetsuppgifter och karriärvägar för revisorer som
arbetar i mindre företag eller i större revisionsföretag (Evans & Honold, 2007; Elg,
98

Evetts (2010) talar om yrkesprofession och organisationsprofession. Vi har här valt personprofession då Evetts
begrepp yrkesprofession inte har samma innehåll som det vi åsyftar här.
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Jonnergård & Månsson 2006; Elg & Jonnergård, 2011). Det är viktigt att påminna om att det
vi speglat i den här rapporten inte är praxis bland revisorer, utan hur branschen speglats i
tidskriften Balans.

11.1.1 Från person till produkt
I artikeln ”The future of occupation and expertise in the age of organization” diskuterar den
amerikanska sociologen Abbott (1991) framtiden för professionell kunskap när organiserandet
av professionella går från enskilt yrkesutövande till organisationsbaserad verksamhet. Enligt
Abbott innebär utvecklingen att den professionella kunskap som tidigare primärt varit kopplad
till yrkesutövaren, nu kan innefattas i tre former: internaliserad hos yrkesutövaren; som
strukturellt intellektuellt kapital materialiserat i olika expertsystem; och som inbyggd i
produkten i sig. Ofta, säger Abbott (1991, s 23ff) så har produktifieringen ursprungligen
kontrollerats av professionen, men som alla andra produkter blir produkter byggda på
professionell kunskap utsatta för kommersiella krafter och ”… potentially at the disposal of
lay entrepreneurs…”. Vad gäller kunskap som materialiseras i expertsystem så sker detta ofta
inom organisationer där de professionella arbetar och på så sätt är de inte lika ”öppna” för
kommersialisering av personer utanför professionen. Dock, enligt Abbott (1991) så innebär de
ofta en fördelning av expertkunskapen vilket innebär att den kunskap som systemen bygger på
är ”mixed”, kopplade till olika professioner, snarare än en. Abbott (1991, s 25) skriver:
Even where such mixed DOELs [division of expert labour] originate in internal [organizational]
ones, however, their control often passes from the originating profession, a process long evident in
hospitals and startlingly evident today in the fission between accountants and consultants in the
great accounting firms.

Var kunskap lokaliseras påverkar således möjligheterna att behålla makten över
kunskapen och därmed innebär förskjutningar i bärare av kunskap också förändringar i den
traditionella synen på vad en profession gör och hur denna kan legitimera sig själv.
Förskjutningar i var kunskapen finns är också kopplad till hur den yrkesverksamma
skiljer på sin personliga identitet, sin professionella identitet (dvs. hur den yrkesverksamma
ser på sig själv) och professionsidentiteten (dvs. professionens kollektiva identitet, jfr. Heggen
2008). Abbotts (1991) slutsats är att professionella går alltmer från att vara primärt kopplade
till professioner och professionella normer till att bli expertpersonal under dominans av stora
organisationer. När det gäller revisorerna i Sverige hävdar Larsson (2007) att revisorns
identitet och legitimitet varit nära kopplad till revisorn som professionell person. I slutet av
1800-talet var det främst revisorns personliga omdöme, karaktär och trovärdighet som var

181

basen för revisorns legitimitet. Det privata och det professionella flöt alltså samman till ett.
Över tiden skedde dock en institutionalisering av revisorsrollen vilket innebar en frikoppling
mellan person och roll. Enligt Larsson skedde detta genom att vissa värden som oberoende,
kompetens och tystandsplikt, artikulerades och antingen preciserades som del av en
rollbeskrivning för en revisor (yrkesman ej privatperson) eller blev del av ett program, dvs.
standardiseras i övergripande handlingsprogram för verksamheten. Exempel på artikulering
av revisorsrollen är utvecklingen av utbildning och kompetenskrav och exempel på
artikuleringen av program t ex den utveckling av revisionsstandards som vi beskrivit i kapitel
9. Larsson visar att utvecklingen mot roll och program inneburit en stabilisering av revision
som förtroendeskapande på kapitalmarknaden. Mycket av det vi sett i våra analyser är en
spegling av Larssons (2007) beskrivning av utvecklingen av svensk bolagsrevision. Tillägget
är dock att avpersonaliseringen fortsatt ännu ett steg, dvs. yrkesrollen har alltmer gått över till
att bli det som Larsson kallar program och att revision i än högre grad blivit en programmerad
aktivitet. Genom detta har revisionen fått en mindre dominerande roll i den professionella
identiteten, likväl som i professionsidentiteten. Åtminstone om man ska lita på Balans.
Det finns framför allt två områden som stöder denna tes. Det första är utvecklingen
av oberoendebegreppet. Av analysen i kapitel fyra framkommer att i och med analysmodellen
släpper man kopplingen mellan revisor som yrkesman och oberoendet. Istället öppnar man
upp för en koppling mellan revisionssituationen och oberoendet. Genom dokumentationen i
analysmodellen programmeras analysen och görs transparent och standardiserad i fall där
oberoendet ifrågasätts av utomstående. Samtidigt skapas här en frihet för yrkesutövaren. Är
oberoende situationsberoende, tillåter man samma aktör att vara både oberoende och beroende
avhängande av situation.
Det andra området är utvecklingen av revisionsrekommendationer som över tiden går
från RP till RS till ”nya” ISA. En utveckling som också lett till att flera
bedömningssituationer har artikulerats och blivit till regler. Som beskrivits i analysen till
kapitel 9 så har detta inneburet en allt ökande standardisering och en utveckling mot mer
stängda regler. Programmeringen av revisionsmetodiken är alltså stark. Detta har sannolikt
stötts av den utveckling av datoriserat stöd och expertsystem som har skett inom
revisionsföretagen (men inte diskuterats i Balans i högre utsträckning). I Abbotts (1991)
termer kan man dra slutsatsen att den professionella kunskapen i hög utsträckning nu finns
lagrat i expertsystem. Lägger man därtill att de stora revisionsföretagen byggt upp
imponerande expertavdelningar (”helpdisks in London”) för att kunna stödja revisorn när
besvärliga redovisnings- och revisionsproblem dyker upp, så stärks intrycket av revisorn som
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en utförare av den professionella kompetens som finns inbyggd i olika revisionsstandards och
expertsystem inom de större företagen.
Denna utveckling överensstämmer i stort med hur en produktifiering av
kunskapsintensiva tjänster går till. Enligt Greenwood och Suddaby (2001) krävs för en
produktifiering av kunskapsintensiva tjänster först en kodifiering, dvs. att den individuella
erfarenheten kan konverteras till något som kan lagras, förflyttas och återanvändas.
Kodifiering måste i ett andra steg abstraheras till relativt enkla ikoner eller mönster, t ex
checklistor, som gör det möjligt för juniora medarbetare att genomföra tjänsten. Det krävs
också att produkten (tjänsten) ska kunna översättas till olika organisatoriska kontexter för att
en kommersialisering ska kunna ske. I fallet revision kan standardiseringen av
arbetsprocesserna ses som en teknik som möjliggör denna översättning.
Programmeringen av revision är naturligtvis inte total, det finns fortfarande
situationer där revisorns bedömningar är väsentliga. Dessutom varierar tillgången till
expertavdelningar mellan revisionsföretag. Slutsatsen av diskussionerna i Balans blir dock att
bilden av revisionen i allt högre grad kopplats från revisorn som person och därmed har dels
revisorn fått möjlighet att agera i fler yrkessituationer än tidigare och dels har den
professionella kunskapen i hög utsträckning flyttat från revisor till expertsystem och
produktifierats. Evetts (2010:136ff) kommenterar denna utveckling:
An emphasis on internal as well as external markets, on enterprise and economic contracting, are
changing professionalism. In tendering, accounting and audit management, professionalism
requires practitioners to codify their competence for contracts and evaluation […] ’Professional
work is defined as service products to be marketed, price-tagged and individually evaluated and
remunerated; it is, in that sense commodified’.

11.1.2 Från revisionsbransch till MDP-bransch
I spåren av ”avpersonaliseringen” av revisionen har vi kunnat iaktta en branschglidning.
Denna har analyserats mer i detalj i kapitel sex och sju och ska bara sammanfattas här. Bakom
branschglidning finns främst två orsaker, dels en kommersialisering av branschen, dels en
internationalisering och diversifiering av revisorsföretagen. Kommersialiseringsprocessen har
skett inom ramarna för lagar och regleringar och alltså haft en motpol i en utveckling av
regleringen på området. Internationaliseringen och diversifieringen inom revisionsföretagen
har inneburit att de företag som FARs medlemmar är knutna till har förändrat inriktning vilket
i sin tur har haft effekt på medlemskapet i och den organisatoriska utvecklingen av FAR.
För att sätta utvecklingen till MDP i ett sammanhang bör man relatera den svenska
revisionsbranschen till jämförbara branscher i andra länder. I Sverige har licensieringen
traditionellt gjorts av revisorer och exklusivitet har uppnåtts genom affärsverksamhetsförbud
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med bas i reglering av revisorsrollen i början av 1900-talet. Licensiering av revisorer växte
också fram tidigt i våra nordiska grannländer och i en del av den kontinentala Europa. När det
gäller den anglosaxiska världen, dvs. USA och England m. fl. har licensiering däremot gällt
”Chartered Public Accountants” slarvigt översatt till licensierade redovisningsexperter.
Licensieringen är alltså bredare och har lett till att de organisationer som byggts för
professionen innehåller såväl revisorer, som ekonomichefer, som redovisningsexperter etc.
Verksamhetsområdena inom de företag som de professionella tillhör har också tidigare blivit
bredare än inom den traditionella svenska revisionsbyrån. När svenska revisionsföretag
fusionerade med internationella partners så hamnade man således i en kontext där profession
och verksamhet hade en annan bredd än i Sverige och när FAR började samarbeta
internationellt inom t ex IFAC, som i mycket har en anglosaxisk grund, så var medlemskapet i
dessa organisationer bredare än det var inom FAR.
MDP-byråer har växt fram ur de globala revisionsföretag som formerades under
1980-talet. Ursprungligen talade man om ”the Big Eight”, dvs. åtta globala jätteföretag inom
revision med kontor i flertalet länder. Med tiden reducerades dessa genom fusioner till ”the
Big Six” (1989) som sedan blev ”the Big Five” under 1990-talet. Efter redovisningsföretaget
Andersens kollaps i samband med Enron-skandalen (2002) krympte antalet till dagens ”the
Big Four” 99. De globala revisionsföretagen var strukturerade så att de hade partnerföretag 100
över hela världen. I slutet av 1980-talet och början på 1990-talet ökade konkurrensen på
revisionsmarknaden och det började bli svårt att upprätthålla de lönsamhets- och tillväxtsiffror
som företagen haft tidigare. Enligt Greenwood och Suddaby (2006: 37) skapade omsorgen om
lönsamhet och tillväxt en dynamisk motivation inom företagen för en utvidgning av
produktutbudet till Multiprofessionella tjänster (se kapitel 10.3).
Multiprofessionella tjänster dök dock inte upp som en blixt från klar himmel i slutet
av 1980-talet. Greenwood och Suddaby (2006:35) daterar introduktionen av
multiprofessionella tjänster i globala redovisningsföretag till mitten av 1980-talet. Som vi
beskrev i kapitel 10.3 så låg bland annat klientrelationer och klientbehov hos de
multinationella storföretag som the Big Five reviderade bakom utvecklingen. Enligt
Greenwood och Suddanby avslutas denna första expansiva period 1997 då ett av företagen
expanderade in på marknaden för juridiska tjänster genom att etablera en advokatfirma.
99

För en beskrivning av hur företagen kommit in på den svenska marknaden och påverkat strukturen på
branschen, se Wallerstedt, 2002.
100
Att det var ”partnerföretag” och inte dotterföretag beror dels på traditionen att organisera företag för
professionell verksamhet i form av kollegialt samägande; dels på nationella lagar kring revision som ofta, t ex i
Sverige, innebar begränsningar i vem som får äga företagen. Ännu i dag är stora MDP-byråer ofta organiserade
som partnerföretag även om hierarkin inom dessa företag liknar den i andra företagsformer.
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Härigenom blev man inte bara multiprofessionell när det gällde tjänster utan även när det
gällde etablerade professioner (jfr. kap 7.4). Det kan tilläggas att MDP visat sig skapa en
mycket expansiv marknad. Medan såväl revision (något mer än 6 miljarder) och
skatterådgivning (något mer än 2 miljarder) låg mer eller mindre stilla vad gäller omsättning i
USA mellan 1990 och 1997, så ökar konsultverksamheten från cirka 2 miljarder till något mer
än 5 miljarder under tidsperioden (Antle, 1999: 67). Utvecklingen av MDP-byråer leddes
alltså av de stora företagen i branschen och mycket talar för att de nationella professionella
organisationerna för revisorerna och revisionsföretagen helt enkelt hakade på (se 10.3.1).
Mot denna bakgrund kan man se utvecklingen av revisorsrollen i kapitel 6. När ny
teknologi och nya trender krävde ny expertis av revisorerna finns i början valet att
vidareutbilda revisorerna (se kap 5) eller att anställa experter till stöd i revisionsprocessen.
Som beskrivits ovan så åtminstone i de större företagen fanns de internationella kopplingarna
den senare lösningen (experter) redan prövad och accepterad. Genom inkluderande av andra
experter inom revisionsföretaget blev dock diversifiering, dvs. rådgivning på andra område än
de kopplade till revisionen, möjlig och önskvärd. Det innebär såväl en demografisk som
kompetensmässsig förändring av strukturen inom företagen. Man måste ju dessutom motivera
experterna genom att ge dem intressanta utmaningar. De nya arbetsuppgifterna som därmed
skapades krävde inte bara en utveckling av en ny praktik utan också att de nya tjänsterna
såldes. Försäljning av de nya tjänsterna blev därför allt viktigare. En statusförändring skedde
inom de stora redovisningsföretagens ramar.
Det kan vara viktigt att notera att inkluderingen av andra experter än revisorer i de
stora redovisningsföretagen inte framstår som konfliktfull i Balans. Snarare är det en lösning
på problem. Skeptisk blir man först när revision förlorar i status relativt andra tjänster (se
nästa avsnitt). När man i Balans talar om vidareutbildning för seniorer (se kapitel 5) eller
revisorn som specialist (se kapitel 6) så är det inte en direkt kritik mot branschutvidgningen.
Det framstår som rimligt att utbildningen av seniorer är ett sätt att hantera FARs uppgift som
stöd och identitetsskapare av sina medlemmar. 1999 är visserligen majoriteten av revisorerna
anställda vid stora eller medelstora företag, men 95% av revisionsföretagen (23% av alla
auktoriserade revisorer) hade fortfarande inte fler än fem revisorer anställda (Wallerstedt
2001). Den heterogenitet som fanns inom branschen motiverade således både lösningen
utbildning av enskilda revisorer från mindre revisionsföretag inom t ex IT och uppbyggnad av
stora expertavdelningar på de stora revisionsföretagen.
När FAR 2001 ombildades till FAR, Föreningen för Revisionsbranschen, så följer
man däremot, helt i enlighet med vad Greenwood och Suddaby (2006) föreslår i citatet ovan,
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utvecklingen inom MDP-byråerna. Det är alltså en branschlogik, snarare än en
professionslogik som ligger bakom att man öppnar sin organisation även för andra experter än
revisorer. Branschlogiken har i sig två rötter: dels en kommersiell logik, utvidgad rådgivning
har visat sig vara lönsam; dels en verksamhets- eller kompetenslogik. Om utvidgningen av
rådgivning som Greenwood och Suddaby indikerar (2006: 38) beror på att revisorer genom
sitt arbete kan identifiera behov av tjänster hos klientföretag som andra grupper kan ha svårt
att identifiera är det logiskt att man söker utveckla denna verksamhet och skaffa kompetensen
inom de ramar man traditionellt befunnit sig inom. Att inkludera de nya ”experterna” blir
därmed naturligt, även om det gör att den (revisions-) professionella profilen blir mindre
framträdande.
Naturligtvis tar de nya grupperna av experter rum inom FAR, skam vore det annars.
Vi har löpande (se särskilt kapitel sju och åtta) sett hur FAR på olika sätt utvecklar sin
verksamhet för att stödja kompetensutveckling och legitimitet hos de nya experterna. Genom
samgåendet med SRS 2006 blir också inslaget av medlemmar som arbetar med revision och
redovisning i mindre företag större och kräver uppmärksamhet. Detta sammanfaller i tiden
med de första diskussionerna om avskaffandet av revisionsplikt för mindre företag och redan
2007 börjar FAR SRS att diskutera hur man kan stödja sina medlemmar när/om detta sker.
Som vi följde i analysen av kapitel sju så innebar detta att man först preciserade ”revisorns
verktygslåda” till ett antal skilda tjänster, dvs. man skapade ”multiprofessionella” tjänster av
en ”professionell” tjänst genom att ”strippa” den och därefter utvecklade man ett antal tjänster
och sätt att se på tjänster som gjorde att den gamla medlemskåren av småföretagsrevisorers
kompetens kunde ompaketeras och marknadsföras under de nya marknadsvillkoren. Det
framstår som rimligt att den ”produktutveckling” som skedde under senare delen av 2000talet underlättades av att FAR tidigare släppt in de stora företagens experter. MDP var inget
främmande utan kunde utnyttjas för att stödja såväl gamla som nya medlemsgrupper.
Sammanfattningsvis kan sägas att FAR under tidsperioden gått från den
professionella organisationen FAR till branschorganisationen Far, motiverad av de
ekonomiska intressena hos sina medlemmar, med den regulativa utvecklingen såväl som en
gräns som en drivkraft för förändringarna i sin framträdelseform. Det skulle dock vara
missvisande att helt se Fars utveckling som en spegling av de stora redovisningsföretagen.
Snarare initierade de stora redovisningsföretagen MDP inom FAR, men när detta väl
etablerats användes MDP som en lösning på de problem som de medlemmar
(småföretagsrevisorerna) stötte på när deras legala marknadsmonopol förändrades.
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11.1. 3 Från personprofession till organisationsprofession
På samma sätt som det finns olika bärare av professionell kunskap (Abbott 1991) har
organiseringen av den professionella verksamheten varierat. Traditionellt och då speciellt i
den Anglosaxiska kontexten har professionella varit egenanställda. Deras identitet har varit
nära kopplad till yrkesutövandet, dvs. professionen, snarare än till någon organisation. När det
gäller revisorerna i Sverige var detta vanligt under tidigt 1900-tal och istället för att organisera
sig i byråer hände det att olika revisorer hyrde lokaler tillsammans för att få ekonomi i sin
verksamhet (FAR 75 år; Wallerstedt 2009). När revisorerna började organisera sig i
företagsform liknade detta var Greenwood et al (1990) kallat för P2 organisationer där de
professionella gemensamt ägde företaget, kollegialt fattade beslut och ofta jobbade
självständigt gentemot klienter. En ökande konkurrens tillsammans med avregleringar,
teknologiförändringar och globalisering medförde dock krav på nya former för organisering
(Brock 2006). Enligt Brock (2006) har detta lett till ”the Global Professional Network”organisationen (GPN) som karaktäriseras av en ökad betoning på företagsamhet och
managerialism, ökad utnyttjande av formella nätverk och organisationsstrukturer, individuella
belönings- och uppföljningssystem, ökad styrning från toppnivåerna i företaget, ökad
globalisering och MDP. Enligt Brock är inte de professionella företagens utveckling
homogen, utan fortfarande finns P2 firmor, särskilt bland professionella med en lokal
förankring och marknad. Det finns också så kallade ”Managed Professional Business” där
man behållit kollegialiteten men med ett ökat inslag av företagets styrsystem och
belöningssystem (Cooper et al 1996). Här anser Brock (2006) att flera av de medelstora
professionella företagen befinner sig. GPN reserverar Brock (2006) till de allra största
företagen. Denna bild bekräftas av Mueller et al (2011) som identifiera de stora
redovisningsföretagen (the Big 4) som Professional Service Firm (PSF) företag där
management tagit över definitionen av verksamhet och karriärvägar.
När det gäller de bilder av professionen som visas i Balans under tidsperioden 19892011 kan man säga att den alltmer går ifrån revisorn som person till revisorn som del av en
företagsorganisation. Detta är en naturlig följd av den diskussion som vi hade i förra avsnittet
om branschglidning. En profession består av individer, en bransch av affärsverksamhet. Det är
också en naturlig följd av utvidgningen av FAR till ”all expertpersonal på revisionsföretagen”.
Redan tidigt har dessutom (se kapitel 6) ledande personer inom FAR konstaterat att det hade
varit enklare om revisionsuppdragen var kopplade till revisionsföretag snarare än revisor.
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Att revisorn blir organisationsmedlem ses dock inte bara som positivt. Det finns en
oro dels för professionens status, dels för att andra arbetsuppgifter (främst försäljning) ska
skymma sikten för de professionella. Evetts (2010: 137) skriver generellt om detta fenomen:
Professional service work organizations are converting into enterprises in terms of identity,
hierarchy and rationality. Possible solutions to client problems and difficulties are defined by the
organization (rather than the ethical codes of the professional institution) and limited by financial
constraints.
The commodification of professional service work entails changes in professional work relation.
When practitioners become organizational employees then the traditional relationship of
employer/professional trust is changed to one necessitating supervision, assessment and audit.

Mot slutet av perioden tycks dock revisionens och revisorns dominans minska i
artiklarna i Balans. Nu diskuteras att rådgivning, inte revision ska öppna dörrarna för nya
affärsmöjligheter och även om revisorn är högst upp i ”Förtroendehuset” (se kapitel 7) ska
klienten in genom dörren och upp genom trappan innan de når dit. Revisorn har blivit en
”organizational man”.

11.2.4 Utvecklingen av bilden av revisorn
Innan vi sammanfattar hur bilden av revisorn förändrats i tidskriften Balans över tiden kan det
vara klokt att försöka precisera vad det är vi analyserar. Är det den funktion som revision
spelar i samhället, dvs. det som ursprungligen motiverade att revisorerna fick status som
profession (jfr. Parsons 1939)? Eller är det den professionella revisorn, dvs. den person som
utför revisionen och dennes yrkesroll? Ett tredje alternativ är att vi är ute efter hur branschen
framställs. Detta har delvis gjorts ovan och vi kommer därför att här fokusera det andra
alternativet ”den professionella revisorn”. Men innan vi gör det ska vi kort diskutera hur
bilden av funktionen revision utvecklats över tiden.
I sin klassiska beskrivning av professioners funktion i samhället konstaterar Parsons
(1939) att en professionells status bygger på att de genomför en funktion som kräver specifik
kunskap och som övriga i samhället, klienter och myndigheter, därför måste känna förtroende
för. Som vi sa inledningsvis definieras och definierar sig ofta revisorskåren som försäljare av
förtroende. I revisorns fall är det produkten ”revisionsberättelse” som materialiserar det som
förtroende visas för. Vi har här och där i texten nämnt revisionsberättelsen men det kan
konstateras att i stort har man lämnat revisionsberättelsen orörd under tidsperioden. Det som
har förändrats i utformningen av rapporten är snarare kopplat till utvecklingen på
redovisningsområdet än krav från olika intressenter om en annorlunda försäkran. Numera ska
revisorn uttala sig om redovisningen ger en ”rättvisande bild”, vilket i sin tur är kopplat till att
det numera är lagstiftat att redovisning ska ge en rättvisande bild. Själva materialiseringen av
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revisorns arbete har alltså kvarstått relativt oförändrad. Så frågan är om bilden av
revisionsberättelsen har lämnats lika oförändrad som dess formella form.
En första utveckling som kan skönjas i Balans är hur revisionsberättelsen
kategoriseras till sin karaktär över tiden. Från att från början vara relativt exklusivt
”revisionsberättelse” förs det till den vidare kategorin ”intyg” alternativt ”bestyrkande”.
Detta

medger

en

retorik

där

professionens

funktion

går

från

”försäkran

av

redovisningsinformation” till en mer allmän produktgrupp av bestrykandeuppdrag.
Revisionsberättelsen har dock fortfarande en särställning då den är legalt reglerad. Den har
alltså en legitimitet som inte automatiskt följer med övriga bestyrkandeuppdrag. När den
legalt reglerade marknaden minskar genom minskad revisionsplikt döps revisionsberättelsen
om till ”redovisningsrapport” men ges bilden av att ha samma funktion som
revisionsberättelsen.
En andra utveckling som vad gäller revisionsberättelsen kan skönjas i Balans är
basen för dess existens. I början av perioden framstår revisionsberättelsens existens som
relativt oproblematisk. Den är lagstiftad. Över tiden växer diskursen om att den dessutom är
nyttig (för det företag som revideras) sig allt starkare. Denna tanke har naturligtvis funnits
alltid, men den uttrycks på olika sätt tydligare i diskussionerna från ungefär år 2000. Det
framstår som om detta görs som en del av en internationell diskurs, även om den får en lokal
förankring och blir lösningen på ett lokalt problem i och med förändringen av
revisionsplikten. Revisionen som ”nytta” är en förutsättning för att se revisionen som en
efterfrågestyrd vara. Detta är också en aspekt av revisionsberättelsen som växer i styrka över
tiden. Man kan säga att det finns tendenser till att revisionsberättelsen i diskussionerna går
från att vara en reglerad vara till allas fromma till en efterfrågad produkt. Lättad suckar man
när revisionsplikten avskaffas, att man aldrig mer ska behöva höra att revisionen är något
nödvändigt ont. Kategorisering som ”bestyrkande”-produkt gör också att man kan förvänta
sig att den bör efterfrågas dvs. säljas till en kund efter dennes behov, snarare än vara direkt
kopplad till informationsbehovet hos ett antal olika intressenter.
Hur man ser på den efterfrågade ”bestyrkande”-produkten hänger också samman
med vem den är till för. Här dyker rätt sent i perioden begreppet ”reasonable and informed
third party” upp. Begreppet bör vara hämtat från de normverk som finns för redovisning där
man bland annat statuerar att den externa redovisningsrapporten ska vara utformad så att de
kan begripas av just ”reasonable and informed third party”. Inom redovisningsregleringen
motsvaras detta av den ”kunnige investeraren”. Vi har inte i vår berättelse sett var denna
diskussion hamnar när det gäller revision, detta framstår som ett område som inte slutit sig
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kring någon entydig tolkning ännu. Däremot framstår det som om den tidigare rätt självklara
bilden från FARs intressentmodell, med revisorn (revisionsberättelsen) i centrum och alla
intressenter, inklusive företaget rund om har börjat omtolkas.
Mitt i allt detta är alltså den produkt som revisionen utmynnar i, dvs.
revisionsberättelsens form relativt oförändrad. Den tycks fast förankrad i regelverk och den
tystnadsplikt som revisor har gentemot klient. Det är alltså inte produkten i sig som
förändrats, utan snarare möjligheterna att se den på delvis förändrat sätt som ökat.
Så, hur har då bilden av revisorn förändrats i tidskriften Balans över tiden? Med
utgångspunkt i Friedsons idealtyp (2001: 127) av professioner som redogjordes för i kapitel
tre, kan vi dra ut några dimensioner som framstår som viktiga. Definitionen lyder:
•

ett specialiserat arbete officiellt erkänt och som anses ha sin grund i teoretisk och
diskretionär kunskap och erfarenhet och därmed ges en speciell status på
arbetsmarknaden,

•

det innebär en exklusiv jurisdiktion, en exklusiv beslutsrätt inom ett specifikt område
skapat och kontrollerat genom förhandlingar mellan olika yrkesgrupper,

•

den professionellas position är skyddad genom de kvalitetskriterier som skapas inom
yrkesgruppen,

•

professionen bygger på ett formellt akademiskt utbildningsprogram och

•

den professionelle karaktäriseras av en ideologi som försäkrar viljan att göra ett gott
arbete snarare än önskan om ekonomisk vinning.

Den första punkten innebär att tre dimensioner som är viktiga är (i) hur man ser på
den teoretiska kunskapen (ii) hur man ser på den diskretionära kunskapen och erfarenheten
(iii) hur statusen för revisorn förändras. Den andra punkten innehåller dimensionen (iv)
verksamhetsområdets exklusivitet och dess gränser gentemot andra verksamheter. Från den
tredje punkten kan vi dra ut beteendenormer i vårt fall (v) hur man sett på oberoende och (vi)
vad som belönas och lyfts fram som gott arbete. Den fjärde punkten faller i vår analys in
under (i) ovan och den femte gäller inställningen (vii) till vad som anses som gott arbete och
inställningen till lönsamhet och ekonomisk vinning. I denna punkt lägger också Freidson
(2001) in (viii) etik.
Större delen av dessa dimensioner har diskuterats löpande i texten. I diskussionen är
det främst förändringarna som lyfts fram, men det finns en del som talar för att det finns en
stabilitet inom dimensionerna också. Dimensionerna hänger nära samman och påverkar
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varandra. När det gäller de två första dimensionerna (i) hur man ser på den teoretiska
kunskapen och (ii) hur man ser på den diskretionära kunskapen och erfarenheten så är dessa
intimt sammankopplade (se kapitel 5; kap 8 och kap 9). Relationen mellan dem vid krav för
auktorisation har länge varit reglerat och när perioden börjar gäller diskussionen hur man ska
kunna försäkra sig att de som söker auktorisation verkligen har skaffat sig kunskap och
erfarenhet under lärlingsperioden, dvs. hur försäkrar man att en integrering av de båda
kunskapsformerna skett? Genom revisorsexamen löser man detta problem och man kan
därmed säga att försäkran för en relevant kunskap vid inträdande i yrket har skapats.
Tillsammans med omregleringarna inom området som EU-anslutningen medför blir de båda
dimensionerna mer eller mindre utbytbara. Ett extra år på universitetet medför att man kan gå
upp på revisorsexamen med ett års mindre praktik. I extremfallet kan man helt utbildas inom
revisionsföretagen och behöver alltså inte ha en grundexamen från högskola, om man bara
klarar revisorsexamen.
Samtidigt så minskar utrymmet för bedömningar genom en standardisering av
revisionsprocessen. När Revisionsprocessen byts ut mot Revisionsstandards för att sedan
bytas ut mot ”nya” ISA så går man från en mer principbaserad till en mer detaljreglerad
revisionsprocess. Att lära sig bedömningar framstår dock fortsatt som viktigt, vilket bland
annat diskussionerna om mentorers roll (se kap 5) pekar på. Frågan är dock vad för sorts
bedömningar det handlar om. I Gunilla Eklövs (2001) avhandling får läsaren följa avancerade
bedömningar och diskussioner vid revision av immateriella tillgångar. Här framstår det klart
att mer erfarna revisorer förhandlar med företagsledare i bedömningsfrågor. Enligt den modell
av produktifiering av service som Greenwood och Suddaby (2001) skapar så kommer en
produktifiering av revision att automatiskt innebära att bedömningar skjuts uppåt i
organisationen till mer seniora medlemmar och skapar ett behov att skapa nya områden för
”bedömningar” när allt mer av produkten kodifierats. Detta för att kunna behålla status och
utveckla marknaden för avancerade produkter. Man kan också tänka sig att arten av
bedömningskunskap förändras över tiden, t ex att man går ifrån bedömningar av
företagssituationer till bedömningar av när kompetens behöver hämtas in från andra håll inom
revisionsföretaget för att genomföra ett uppdrag (jfr. Broberg 2013). Vilken typ av
bedömningar som görs och hur de utvecklats diskuteras sällan i Balans. Istället framstår
bedömningar som en ”svart låda”, de finns, de är betydelsefulla, men ingenting som kan
preciseras eller bedömas av personer utanför kåren. Här följer Balans beskrivning av
”beprövad erfarenhet” nära beskriviningen av professioners beprövade erfarenhet i Friedsons
idealtyp. Däremot kan konstatera att vem som ska ha beprövad erfarenhet utvidgas över tiden.
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Från att exklusivt diskuterats som del av revisionsprofessionen under 1990-talet görs
uttalande som innehåller såväl revisorer som redovisningsexperter i slutet av perioden.
Att ha en kompetens som gör att man kan göra bedömningar av komplexa situationer
är enligt Parsons (1939) ovan själva grunden till att professioner genom sina funktioner får
status i samhället. Den tredje dimensionen (iii) hur statusen för revisorn förändras är alltså
beroende av och en del av synen på revisorernas kunskapsbas. När man diskuterar status
måste man samtidigt ställa sig frågan; status i vems ögon? I fråga om revisorernas status finns
(minst) tre olika betraktare; status i samhällets ögon; status i professionens ögon och status i
revisionsföretagets (arbetsgivarens) ögon. I diskussionerna i Balans kan man framför allt se
drag av de två senare betraktarna, medan status i samhällets ögon framstår som en mer
generell ambition hos Balans och FAR.
Synen på revisorn i professionens och revisionsföretagets ögon är naturligt
sammankopplade genom att samma personer som ingår i professionen och är aktiva i FAR
också är partners (ägare av) i revisionsföretaget. Vi har i kapitel fyra, sex och sju redogjort för
de diskussioner som förts kring revision och då konstaterat bland annat att en förskjutning har
skett i synen på revisionens dominerande funktion för professionen och revisionens status
kontra andra arbetsuppgifter (försäljning och konsultverksamhet) inom revisionsföretaget. Det
innebär att statusen har en nära koppling till dimensionen (iv) verksamhetsområdet
exklusivitet och dess gränser gentemot andra verksamheter.
Och verksamhetsområdet har utvecklats. Detta är en av de tydligaste förändringarna
över tiden. I kapitel sju, åtta och nio har vi diskuterat detta och drivkrafter bakom
förändringarna. Generellt kan sägas att revisorn har gått från en egen ”exklusiv professionell”
till en ”legal exklusivitet” inom en profession med ett större arbetsfält. Revisionen har blivit
produkt bland andra, medan nya produkter och experter som utför detta har gjort sitt inträde
hos revisionsföretagen. Ett tecken på detta ser vi i utvecklingen av ”oberoendebegreppet” som
situationsberoende som beskrevs i kapitel 5. Samtidigt har FAR vidgat sina gränser till att
först innesluta de nya experterna, senare revisorer av småföretag. Tillsammans med
minskningen av revisionsplikten har detta medfört att Far – troligen för att skydda sina
medlemmar och sin egen position (se längre ner) - även inom den professionella föreningen
poängterat revisionens betydelse i relation till andra tjänster och specialiteter.
Det medför också att dimensionerna i idealtypen för en profession (vi) vad som
belönas och lyfts fram som gott arbete, (vii) vad som anses som gott och inställningen till
lönsamhet och ekonomisk vinning och (viii) etik påverkats i Balans beskrivningar av revisorn.
Hur revisorn gör ett gott arbete är relativt stabilt över tiden (precis som revisionsberättelse
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ovan), den stora skillnaden där är att revision gått från yrke till produkt (se ovan), däremot
innefattas numera fler funktioner i det som räknas gott arbete. För att avgöra vad som är gott
arbete används de instrument som tidigare utvecklats av professionen, dvs. normer för etik
och standards för arbetets utförande. Här kan man tala om inte bara en vidgning av vad som
Far och arbetsgivare innesluter i sin organisation utan också en legitimering som bygger på
tidigare etablerade processer för revisorsprofessionen. De nya ramarna definieras som
”förtroendeuppgifter” och inom detta kan relativt olika funktioner befinna sig och bedömas
som goda. Kärnvärdena ”professionalism”, ”etik och moral” och ”engagemang” (jfr. kap 4)
kan användas som bedömningsnormer även för den utvidgade professionen. Således är de
etiska normerna numera yrkesnormer för all expertpersonal inom redovisning- och revision,
inte etiska normer för revisorer och legitimering diskuteras för andra grupper som exempelvis
redovisningsrådgivare.
Utvidgningen speglar sig också i en ökad kommersialism. Detta framträder i de
diskussioner om professionens yttre gräns som beskrivs i kapitel sju, men också i de
diskussioner som förs om arvodets utformning (se t ex kapitel 6.5). Att ta betalt för sin
marknad). Här måste vi åter konstatera att vi kan säga att kommersialiseringen fått ökad
betoning, men att de bilder Balans ger inte lika tydligt talar om att de professionella värdena
försvinner 101. Det finns också en oro i diskussionen att kommersialismen ska göra att de
professionella värdena försvinner. Den oron kan ses materialiserad i att revisionen blir en
produkt. I kodifieringen av produkten följer en kodifiering av vissa professionella värden, t ex
oberoende i form av analysmodellen. Med andra ord har normer externaliserats och gjorts
mätbara. Här kan åter uppmärksammas tendensen att avnämaren smalnat av från
”intressenter” till ”rimligt kunnig tredje part”. Den norm om ”samhällsnytta” som
professionellt arbete bygger på enligt Freidson (2001) tycks om inte vara på väg ut åtminstone
ifrågasättas.
I tabellen nedan sammanfattas de förskjutningar i Balans bild av Revisorn som vi
kunnat iaktta över tiden. Lägg märke till att det är förskjutningar i betoning, sällan totala
förändringar. Det fanns en tid innan vår studie började och det kommer förhoppningsvis att
finnas en fortsatt utveckling nu när vi sätter punkt. Sammanfattningsvis kan sägas att medan
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Det pågår en debatt inom vetenskapssamhället huruvida professionella värden kan existera i de kommersiella
MDPn. Medan statistiska undersökning har hitta professionella värden inom dessa organisationer (för en
genomgång se Suddaby, Gendron & Lam, 2009), visar mer etnografiskt inriktade studier på en normupplösning
och tydlig betoning på kommersiella värden (se t ex Anderson-Gough et all 2005; 2000; Colveski & Dirsmith,
1998; Dirsmith et al 1997). Enligt viss forskning distanserar de professionella sig från konflikten
profession/kommersialism genom att hitta strategier att distansera sig från revisionsföretaget samtidigt som de
lydigt genomför sina överordnades order (Kosmala & Herrbach, 2006). Sista ordet i denna fråga är därmed långt
ifrån sagd.
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den bild av revisorn som visas ut mot samhället så kvarstår de ”traditionella” professionella
dragen. När det gäller den professionsinterna debatten har dock bilden av revisorn gått från att
vara en egen profession till att vara en funktion av flera för vidare profession. Detta kan
antingen ses som en avprofessionalisering; genom produktifiering har revision i viss
utsträckning förlorat sin exklusivitet och de normer och bedömningar som tidigare
karaktäriserade yrket har externaliseras. Det kan också ses som en re-professionalisering där
domänen för yrkesgruppen ”revisorer” vidgats och arbetesuppgifterna blivit flera. Denna bild
av en re-professionalisering innehåller ett monopol som bygger på kunskap om företags
problem och ett försteg framför andra konsulter när det gäller att lösa dessa, snarare än ett
legalt monopol via revisionsplikt. Den bygger också på en vidare, men kanske också mer
diffus, kunskapsbas och mer mångskiftande normer och värderingar när bedömningar skall
göras.

194

Tabell 11:1 Förskjutningar i bilden av revisorn
FRIEDSONS IDEALTYP

OPERATIONALISERAT I FÖRSKJUTNING MOT
BALANS

Grund i teoretisk dikretionär

Teoretisk kunskap

kunskap och erfarenhet … speciell
status på arbetsmarknaden

Nedtonas och jämställs med
erfarenhet

Beprövad erfarenhet

Fortsätts att betonas utan
precisering (mystifiering)

Status

Relativiseras då revision går från
egen kategori till ”bestyrkandeuppdrag”, produktifieras och
jämställs mer med andra
expertgrupper.

Formellt akademiskt

Teoretisk kunskap

utbildningsprogram
Exklusiv jurisdiktion

Nedtonas då professionsintern
utbildning betonas

Verksamhetsområdets xklusivitet

Behåller ”juridisk exklusivitet”

och dess gränser gentemot andra

förlorar professionell exklusivitet

verksamheter

till ett löpande utvidgat
verksamhetsområde

Kvalitetskriterier

Oberoende

Går från personlig bedömning till
standardisering och
situtationsbedömning

Vad är gott arbete

Kvalitetssäkring via
dokumentkontroll (se kap 9)
Externalisering och standardisering
av etiska principer

Ideologi med vilja att göra gott

Vad som anses som gott och

Ökad betoning på kommersialism

snarare än ekonomisk vinning

inställningen till lönsamhet och

och revision som efterfrågestyrd

ekonomisk vinning

produkt

Insocialisation och oberoende mm

Internationella standards och viss

regler

relativisering via

Professionell etik

situationsbedömning

11.2 Vilken roll har FAR haft i utvecklingen?
En naturlig fråga att ställa sig när man diskuterar förändringar i bilden av revisorn är vilken
roll FAR har spelat för detta. I kapitel tre diskuterades att den professionella föreningen har
tre roller; två inom mot medlemmarna dvs. identitetsskapande och disciplinerande och en utåt
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mot samhället som aktör för att stödja professionens status och självreglering (jfr..
Greenwood et al 2002; Jonnergård, 2012). I diskussionen av debatten i Far har Fars agerande
löpande beskrivits (se särskilt kapitel 9 och 10), men inte i lika hög grad som identitet hos
profession och bransch (se ovan). När vi nu ger oss på att reflektera över FARs roll i
utvecklingen så blir det alltså mer spekulativt och vi bygger härvidlag på fler och andra källor
än ovan.
I förra kapitlet definierade vi några av de aktörer som påverkat den utveckling som
Far har mött på olika sätt. Vi konstaterade att den vanliga källan till förändringar var
regelförändringar, antingen legala eller via självreglering av professionen. Hur förändringarna
introducerades och hur olika parter reagerade på förändringarna varierade dock. Oliver (1991)
har genom att kombinera resursberoendeteori med institutionell teori identifierat fem olika
strategier som organisationer kan anta som respons på konformitetskrav från den
institutionella omgivningen: De fem identifierade strategierna kan ses som en skala från
acceptans till ökande av aktivt motstånd. I korthet innebär de olika strategierna följande:
Accepterande av en förändring: En organisation kan medvetet eller omedvetet i olika
utsträckningar acceptera en förändring då de normer som förändringen bygger på är tagna-förgivna för organisationen. De ingår i organisationens ”vana” (habit) att göra så. Man kan också
göra en ”imitation”, genom att medvetet eller omedvetet härma olika innovationer. Detta kan
t ex vara fallet när olika modeller blir ”moden”. Man kan också vara ”tillmötesgåendet”
(compliance) och medvetet lyda och införliva förändringen. Tillmötesgående är med andra
ord mer en aktiv handling än vana och imitation. Här, menar vi ingår också en uttalad vilja att
införliva de institutionella kraven.
Kompromiss kan användas om en organisation är utsatt för konflikterande
institutionella krav eller om förväntningarna eller om dess mål är inkonsistenta. Här kan
organisationen välja taktikerna att föra en ”balansering” eller jämkning av de olika
konflikterande kraven, att ”lugna ned” (pacifying tactic) genom att på olika sätt försök blidka
de institutioner som ställer krav på organisationen, samt ”förhandling” (bargaining) som är
en mer aktiv form av kompromiss genom förhandling med reglerande auktoriteter.
Undvikande (avoidance) är när organisationen försöker undvika att anpassa sig till
influenserna. Det kan ske genom att organisationen försöker ”att dölja” (concealing) att man
inte anpassat sig eller att man särkopplar (buffering) de interna aktiviteterna och den bild
man t ex genom ritualer som ger förtroende visar utåt. En mer dramatisk respons är att ”fly”
(escape) dvs. att organisationen gör exit från den domän där pressen finns.
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Utmaning (defiance) är en mer aktiv form av motstånd. Tre taktiker är här: att
”avvisa” (dismissing) institutionella regler och värden, ”att trotsa” (challenge) eller genom att
mer intensivt och aggessivt gå till ”angrepp” ( attack).
Manipulering är den mest aktiva nivån av motstånd till institutionella krav och
förväntningar. ”[I]t is intended to actively change or exert power over the content of the
expectations themselves or the sources that seek to express or enforce them” (Ibid. s. 157).
Tekniker här är att “co-optera”, “att påverka” (influence) samt ”att kontrollera” institutionell
press och evaluering, vilket innebär specifika satsningar för att etablera makt och dominans
över externa reglerare. Lobbying är exempelvis ett sätt att försöka manipulera regler som
påverkar organisationen Ett sätt annat exempel är att föregripa en reglerare (som exempelvis
FAR:s utveckling av ett kvalitetskontrollsystem), liksom byggande av koalitioner/ föreningar.
Oliver skriver (1991:166f)
Threats to autonomy are also likely to invoke a variety of manipulative strategies, such as active
efforts to co-opt the threatening constituent […] Organizations also may manipulate or attempt to
control institutional standards or demands that are expected to inhibit discretion. For this reason,
many professions and associations attempt to become politically involved in setting the standards
or shaping the regulartory policies that threaten to curtail their latitude for action.

Olivers typologi kan användas för att identifiera hur de aktörer vi lyft fram i det här kapitlet
har agerat gentemot varandra och vilka roller de har haft. Vi kommer att applicera typologin
av strategier som strategier mellan institutionella reglerare, dvs. mellan professionen och
andra institutionella reglerare. Avsnittet bygger i stor utsträckning på kapitel 10, men har
också hämtat inspiration från övriga kapitel.

11.2.1 Strategier hos olika aktörer
I bokens olika kapitel har vi mött ett antal olika aktörer med olika strategier för att formellt
påtvinga förändringar på andra. EU och svenska staten har lagstiftande funktioner och även
om EUs reglering sker i form av rekommendationer och statens i form av föreskrifter så kan
de alltid upphöjas till lag. IFAC, FEE och Far har givetvis inte denna möjlighet. Däremot är
EU och stat beroende av de professionella föreningarna för att få smidig implementering och
för att erhålla facklig kompetens. Professionen å sin sida värnar om såväl självreglering som
professionens kommersiella framtid. Aktörerna har alltså alla motiv till att inte bara påverka
utan också påverkas. Så låt oss se lite närmare på de strategier som de olika aktörerna använt.
EU
EU är lagstiftande. Man har därför teoriskt ingen anledning att utnyttja någon strategi för att
påverka andra att följa deras beslut. Så enkelt är dock inte verkligheten. EU:s reglering syftar
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till skapandet av en inre marknad och vi har sett att man tar kommersiella hänsyn i sin
reglering, t ex vad gäller omfattningen av rådgivningstjänster. Man sökte också aktivt
samarbete med professionen, bland annat talade man i mitten av 1990-talet om att skapa en
underkommittté till Kontaktkommittén. Modellen man följer här hämtades från
redovisningsområdet där man skapat underkommittéer för såväl myndighetspersoner (ARC)
och näringsliv/profession (EFRAG). 102 Organiseringen av redovisningsnormer hade inneburit
en viktig öppning från EUs sida mot internationella redovisningsstandarders. Detta talade för
en motsvarande öppenhet mot det arbete kring revision som bedrevs av IFAC/IAASC.
Kommissionären underströk dock att EU inte kunde ge något carte blanche åt internationella
normgivare om inte det europeiska inflytandet var säkrat. En tolkning här menar vi kan vara
att professionen bjuds in för samarbete och representation i den tänkta underkommittén är en
form av manipulering genom co-optering från Kommissionens sida. Den öppenhet som
antyds mot internationella standarder inom revisionsområdet villkoras genom kravet på att det
europeiska inflytandet måste säkras, vilket kan vara exempel på en kontrollstrategi gentemot
professionen som institutionell reglerare. Kommissionen uttalar också, enligt texterna i
Balans, att en lagfäst definition av ”revision” skulle underlätta att få ett gemensamt innehåll i
revisionsberättelsen. Även här hänvisas till IFACs modellrapport samtidigt som speciella drag
i Europa kan komma att tala för ett annat innehåll. En liknande ståndpunkt från
Kommissionens sida finns då det gäller tillsynen, där den uppfattar att det finns en allmän
enighet om att tillsynen bör utövas av professionen, men under ett statligt överinseende. En
tolkning är att Kommissionens ambition är att skapa en övervakad självreglering.
Svenska staten
Precis som EU är svenska staten lagstiftande, man är också ansvarig för att de regler som EU
beslutar om implementeras i det svenska normsystemet. Implementeringen ger en viss
möjlighet för staten att tolka de nationella förutsättningarna i ljuset av EUs reglering. Ett
exempel på detta ser vi vid inträdet i EU när Balans uttalar att de godkända revisorerna inte är
kvalificerade enligt EUs utbildningskrav. När EU-lagstiftningen implementeras i Sverige är
dock tolkningen hos lagstiftarna att de godkändas kvalificering räcker. Det framstår som
troligt, även om det inte framgår i materialet, att här har skett kompromiss via förhandlingar
eller balansering av olika tolkningar av EUs kompetenskrav. Ett annat sådant exempel ser är
förhandlingarna mellan Revisorsnämnden och FAR och SRS när det gäller implementeringen
av kvalitetssäkringsrekommendationen från EU (se kapitel 10). Vi har också sett att staten är
102

Den organisatoriska strukturen för utveckling av redovisningsnormer inom EU är minst sagt komplicerad och
vi hänvisar till Nilsson 2010 för en närmare beskrivning
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aktiv inom de områden där EU ännu inte reglerat. Reglerna om revisorers skyldighet att
anmäla brott är typiskt ett sådant område. Man kan säga att staten utnyttjat en exit strategi,
genom att acceptera EUs reglering men istället vara aktiv på de områden som EU inte gör
anspråk på.
Svenska staten kan alltså inte undvika att implementera EUs regler Däremot kan man
genom tolkningar, förhandlingar och definition av domäner skapa strategier för nationell
lagstiftning och särart.
FEE
FEE är en pan-europeisk organisation för revisorerna. Gentemot EU representerar man
revisorernas intresse och har den praktiska revisions- och redovisningskompetensen.
Gentemot de nationella organisationerna representerar man ett sätt att samordna sig både vad
gäller professionell utveckling och vad gäller påverkan inom EU. Att FEE har utnyttjat sin
kompetens i proaktivt syfte inom EU visas bland annat av FEEs utveckling av analysmodellen
för oberoende, som sedermera blev modell för EU-reglering. Det kan tolkas som en
manipuleringsstrategi, genom att föregripa och genom att kontrollera institutionell press från
EU som reglerare. FEE är alltså ingen oviktig institutionell reglerare. Harmoniseringen av
oberoendereglerna anses som väsentliga för att undanröja hinder för gränsöverskridande
revisionstjänster och för en effektiv inre marknad. Lagstiftning och harmonisering av regler är
en drivande kraft för möjliggörande av den fria marknaden och professionen är positiv. FEE
och FAR vill istället för nationella särregler bygga vidare på de minimiregler som EU väntas
fastställa, vilket vi tolkar som accepterande i form av tillmötesgående, dvs. en uttrycklig vilja
att införliva de institutionella kraven från EU.
EUs och FEEs intresse sammanfaller dock inte alltid och EU visar bland annat
genom att ge utredningsuppdraget om europeiska revisionsbranschen till MARC-konsortiet att
man är medveten om detta. FEE startade då en egen utredning för att ha beredskap inför
remissbehandlingen, men som av Kommissionen tycks ha uppfattas som en
”skuggutredning”. FEE framhåller i sina slutsatser att revisionen är ett internationellt yrke och
att branschen på egen hand klarat av att harmonisera sina arbetsmetoder. De hinder som ändå
finns för en inre europeisk marknad beror på yttre regleringar och inte på någon ovilja från
professionens sida mot harmonisering. FEE föreslår ökat stöd för självreglering.
Kommissionen å sin sida menar att nationell lagstiftning och professionella regleringar
hindrar ett gränsöverskridande tjänsteutbud. FEEs agerande här kan delvis tolkas som att
utmana (trotsa) EU, men också som en strategi för att skapa ett underlag för en kompromiss
(förhandling) kring revisorernas roll.
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När det gäller FEEs strategier gentemot sina medlemsföreningar, i vårt fall Far så
framstår man som stödjande i disciplineringen och identitetsskapandet inom Far och som en
förstärkning som Far vill lyfta fram på den svenska arenan. I de bilder vi får av FEE är
organisationen alltså ett stöd för Fars strategier att agera på förändringar, snarare än en press i
sig. Har FEE någon gång denna roll så sker det utanför Balans pärmar.
IFAC
IFAC är en global organisation för revisorerna. IFAC spelar därmed delvis på ett annat
spelfält än tidigare diskuterade organ. Man har som sådan att värna om självregleringen och
den normativa gemenskapen mellan revisorer. IFAC:s Code of Ethics som i sina huvuddrag
påstås accepterade över hela världen är exempel på det senare. Enligt Code of Ethics gäller
det att leverera förtroende och att göra revision till en klart ”definierad produkt”. Uttrycket
”definierad produkt” visar att också IFAC ser revision som en vara bland andra.
IFAC har i självregleringens namn producerat ett stort antal uttalanden och
rekommendationer och genom IAASB skapat standarder för revision ISA som kontinuerligt
förnyas, kompletteras och korrigeras 103. Under den period vi studerat har IFAC uppmanat EU
att bestämma sig för om det vill stödja dessa standards och i så fall hur och på vilka grunder
det europeiska inflytandet kan ökas. IFAC är angelägen om att EU:s medlemsstater godtar de
internationella revisionsstandarderna ISA. Om medlemsstaterna fattar ett sådant beslut på
nationell nivå skulle det kunna ”underlätta för EU att godta ISA.” En sådan uppmaning till
medlemsstaterna kan, menar vi, ses som ett sätt att försöka skapa koalitioner.
Även på det globala spelfätet söker IFAC koalitioner. IFAC och International
Organization of Securities Commissions, IOSCO har under den studerade tidsperioden
påbörjat ett intensivt samarbete. En särskild grupp inom IFAC lade förslag för att få IOSCO
att godkänna ISA för internationellt bruk. Receptet var öppenhet i utvecklingsarbetet,
inflytande från icke-revisorer och högsta kvalitet. Genom sin koalition med IOSCO skulle
IFAC inte längre bara vara en symbol för professionens vilja till internationell harmonisering,
utan också vidga sitt inflytande när det internationella regelsystemet utformas. Styrka får man
också av man är ett internationellt organ och när den goda revisionsseden kommer från IFAC
kan det vara mindre lockande för nationella tillsynsorgan eller för en lagstiftare att utveckla
egna regler. IFACs standardssättning kan därmed tolkas att ha som syfte att föregripa
reglering från andra institutionella reglerare. Enligt vår tolkning härigenom
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När det gäller standarder finns flera pådrivande aktörer framförallt inom miljöredovisning och miljörevision
exempelvis ISO, EU och dess Eco- Management and Audit Scheme, EMAS, FEE, och FN:s expertgrupp för
internationell standardisering inom revision och redovisning, men där vårt empiriska material är mycket
begränsat inte tillåter någon ingående analys.
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koalitionsbyggande och föregripande väsentliga strategier för IFAC. Dels strävar IFAC för att
ha kontroll över institutionella standarders och dess innehåll, dels för att erhålla makt och
därigenom nå en dominerande roll gentemot andra institutionella reglerare.
FAR
I fokus för vår rapport har Far befunnit sig. Far har gått från att vara professionell organisation
för revisorer till branschorganisation för revisions- och redovisningsbranschen. Under denna
process har vi sett organisationen använda flertalet av Olivers strategier. Vid utveckling av t
ex Revisorsexamen (se kapitel 5) agerade FAR proaktivt och gick i bräschen för utvecklingen
i Sverige genom att införa examinationer i egen regi. Revisorsexamen fanns då redan i de
flesta länder. Det var en modell som således redan var spridd och acceptansen, för modellen
var stort. Examen i sig kan ses som en imitation och tillmötesgående. Dessutom kan FARs
initiativ tolkas som ett sätt att föregripa en utifrån kommande reglering, en reglering som
annonserades i Balans år 1992, nämligen att EG kräver att revisorerna ska genomgå en
examen. Genom Lag om revisorer, SFS 1995:528, §4 punkt 4, flyttades dock revisorsexamen
från FAR till Revisorsnämnden.
Ett exempel på en kompromissstrategi såg vi när det gällde revisionsplikt för mindre
företag. Detta är en strategi framför allt riktat in mot medlemmarna. Det är uppenbart att det
ursprungligen finns olika åsikter om revisionspliktens vara och icke vara men med tiden som
omdefinierar FARSRS såväl behovet av revision som marknaden för sina medlemmars
produkter. Detta kan ses som ett sätt att få en balansering av olika intressen. Gentemot staten
kan man sedan ha en accepterande (tillmötesgående) strategi. En annan kompromisstrategi
finner vi i förhandlingarna med Revisorsnämnden om implementeringen av EUs
kvalitetssäkringsrekommendation. Här är motparten dock RN, inte medlemmarna.
I kapitel tio pekade vi på att Far emellanåt utmanat tillsyningsmyndigheterna genom
öppen kritik mot deras verksamhet. På samma sätt avslutades 10.3 med att Far tillsammans
med resten av svenska näringslivet explicit kritiserade EUs nya grönbok för bolagsstyrning.
De strategier vi finner här är utmaning, dels genom att avisera ett hot om avvisande
kombinerat med angrepp eller attack.
Sammanfattningsvis ger Olivers (1991) typologi ett sätt att se ett mönster i hur olika
organisationer har agerat (se tabell 11:2 nedan). Samtidigt så kan vi konstatera att man ofta
ser mer än en strategi i en organisations handlande. Typologien är alltså inte uteslutande. Det
finns säkert en och annan läsare som hajat till vid läsningen och sagt ”men vänta nu, man kan
ju tolka det så här istället”. Typologin är också begränsat av vilket material man har, i vårt fall
artiklarna i Balans. De visar med naturlighet upp framför allt professionens gemensamma
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intressen och processer. Med det materialet som bas ser vi indikatorer på att manipulation är
en vanlig strategi på internationell nivå, medan svenska staten lärt sig manövrera i de
utrymmen som EU lämnat tomma. Med det större material vi har om FAR kan vi också
definiera fler och annorlunda strategier här. Från vårt perspektiv innebär resultaten att det är
två dimensioner av betydelse för inflytande över reglering och utveckling av bransch som bör
utvecklas vidare nämligen vilken makt de stora företagen har och hur nätverken mellan
organisationerna ser ut.

Tabell 11:2 Strategier av olika institutionella reglerare
Institutionella
reglerare
EU
FEE

IFAC

Staten
FAR

Strategier

Riktade mot

Manipulering
Kooptering och kontroll
Manipulering
Föregripande och kontroll
Accepterande
Tillmötesgående
Manipulering
Koalitionsbyggande
Koalitionsbyggande

Internationella
professionsorganisationerna

Undvikande
Exit från den domän där den
institutionella pressen finns
Acceptans
Tillmötesgående
Manipulering
Föregripande

EU
EU
EU
Tillsynsmyndigheter
Lagstiftare
EU

EU
EU
Nationell lagstiftare

Kompromiss
Balansering
Förhandling

Medlemmar
Revisorsnämnden

Utmaning
Avvisande
Attack

EU
Revisorsnämnden

11.2.2 Nätverk och makt inom revisionsbranschen
Den bild man får ovan kan ge intryck av att det är relativt avskilda organisationer som agerar
gentemot varandra. Så är inte fallet. Tvärtom är det ett nätverk där de olika organisationerna
på olika sätt är insnärjda med varandra. Man kan säga att revisionsbranschen är ett högt
institutionaliserat fält där aktörerna är väl inbäddade med nära relationer till varandra. När det
gäller att skapa institutionell förändring antar man ofta att detta enklast görs av aktörer som är
relativt perifera i sammanhanget, t ex nykomlingar på en marknad. När det gäller
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revisionsbranschen tycks däremot förändringen ske inifrån, initierades bland annat av de stora
företagen och därmed av aktörer ”inbäddade” i fältet. Att vara i korstryck mellan
institutionella reglerare etc. och inbäddade aktörer påverkar naturligtvis FAR:s agerande, dess
organisering och dess strategier. Med andra ord fanns det en institutionell press till förändring
såväl inom FAR som utanför FAR. Därmed inte sagt att det är särskilt enkelt att uttyda vad
som är ”inom” eller ”utanför” eller var i fältet FAR befinner sig. I figur 11:1 har vi försökt att
– i förenklad form – beskriva det nätverk som FAR befinner sig inom. Vi vilar tungt på
Humphrey et al (2009: 814 104) när det gäller beskrivningen av de stora redovisningsföretagens
nätverk. Det är dock värt att betona att det här är den bild vi fått när vi gått igenom
tillgängliga källor inte en offentlig bild given av revisorerna själva.
Figur 11:1 Nätverk för Far och revisionsbranschen
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Kompletterat med e-mail conversation med professor Anne Loft, 2012-06-07; 2012-06-08.
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I figuren representerar de ”spretiga” figurerna den institutionella omgivning som de olika
organen och organisationerna arbetar mot och tillsammans med. De ovala figurerna
representerar professionella föreningar och fyrkanterna organisationer som domineras av
företagen och då framför allt de fyra stora redovisningsföretagen. Om vi börjar på den
internationella nivå så representeras professionen där av IFAC som Far är medlem av och får
röstestyrka i via sitt medlemskap i nordiska revisionsföreningen. IFAC i sin tur arbetar mot
och tillsammans med andra globala organ som t ex IOSCO som är organisation för världens
börsövervakare. Globalt spelar också de stora revisionsföretagen en stor roll (jämför Cooper
& Robson, 2006). Efter Asienkrisen på mitten av 1990-talet initierade de stora företagen en
organisation kallad Global Steering Committee (GSC) för att ha ett organ från vilket de kunde
förklara revisionsfallisemang och påverka regleringen internationellt (Humphrey et al 2009:
814). GSC omvandlades efter Enron-skandalen 2002 till Global Public Policy Committee och
vidgade sin skara av deltagare till internationella regelstiftare och akademiker 105. Enligt
Humphrey et al (2009: 814) ställde organisationen in sina möten 2009 och vi har haft svårt att
hitta några spår av organisationens aktiviteter efter det 106.
De stora företagen stöder också IFAC på olika sätt och inom ramen för detta
samarbete startades ”The Forum of Firms” (FoF) som består av de största
redovisningsföretagen i världen (21 st) och Transnational Audit Committee (TAC) som är
FoF executiva arm och representerar FoF i IFAC (op.cit). FoF är en fristående organisation
som har till syfte att (FoF Constitutions s 2, http://www.ifac.org/about-ifac/forum-firms):
… to promote consistent and high quality standards of financial reporting and auditing practices
world-wide. The Forum will bring together firms which perform transnational audits and involve
them more closely with IFAC’s activities in audit and other assurance-related areas thereby
supporting IFAC's mission…

För att bli medlem i FoF krävs att företaget har internationella revisionsuppdrag och att man
då använder IFAC olika standarder. Rösträtten inom FoF är differentierad så att de fyra största
företagen bland grundarna (KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte & Touche Tohmatsu,
Ernst & Young International, Arthur Andersen 107, Grant Thornton och BDO International) har
105

Detta motsägs dock på PriceWaterhouse websida i samband med att man presenterar rapporten “Determining
Fair Value of Financial Instruments under IFRS in Current Market Conditions” då man skriver att : ”The Global
Public Policy Committee (GPPC) of the six largest international accounting networks comprises representatives
of BDO International, Deloitte, Ernst & Young, Grant Thornton International, KPMG and
PricewaterhouseCoopers, and focuses on public policy issues for the profession. Organisationens varande är
därmed oklar. http://download.pwc.com/ie/pubs/determining_the_fair_value_of_financial_instruments.pdf
hämtad 20120604.
106
Det betyder dock inte att organisationen behöver har försvunnit bara för att de inte publicerat sina aktiviteter
på nätet. Det betyder bara att de inte längre offentligt annonsera sig verksamhet.
107
Arthur Andersen upplöstes i samband med Enron-skandalen 2001 och det är alltså bara fem kvar av de
ursprungliga medlemsföretagen.
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de högsta av sex röster/11% av rösterna, medan de två mindre av grundarna ska ha det högsta
av två röster/3% av rösterna. Övriga medlemmar har en röst var. FoF löpande verksamhet och
samarbetet med IFAC sköts av TAC. TAC består av sju medlemmar (och sju suppleanter).
Två av dessa kommer från de ursprungliga grundarna av FoF medan resten (enligt
konstitutionen daterad sep 5, 2011) utses bland övriga medlemmar.
På internationell nivå påverkar och påverkas Far alltså direkt av IFAC genom
medlemskap och indirekt av FoF och TAC genom att de stora företag, som ett antal av Fars
medlemmar är arbetar inom, är deltagare i dessa organ.
FoF är modellerad efter European Contact Group (ECG) som skapades 1993 av de då
sex stora företagen inom revisionsområdet (PriceWaterhouseCooper, KPMG, Ernst & Young,
Arthur Andersen, BDO och Deloitte) och de fem kvarvarande är fortfarande aktiva inom
organisationen. På deras web-sida kan man läsa att organisationens funktion är att:
The ECG actively monitors and engages in professional, regulatory and legislative issues that
contribute to the efficient functioning of the EU capital markets.
(http://www.europeancontactgroup.eu/about.php).

Och att man ha två prioriterade verksamhetsområden:
(A) To support a regulatory environment that promotes the sustainability and growth of the audit
profession and enhances the underlying financial reporting model.
(B) To engage with legislators on issues which facilitate the delivery of high quality audit and
related services across the EU. By working to improve the integrity of the capital markets we seek
to benefit investors and other stakeholders. (http://www.europeancontactgroup.eu/priorities)

I punkt (B) ingår bland annat att “Explaining the multi-disciplinary business model
for audit firms”. Även på Europanivå har således de stora företagen skapat organisation för att
få möjligheter att föra fram sina åsikter.
På Europanivå finns ju också FEE som vi har mötte ovan. FEE är en non-profit
organisation med 45 revisorsorganisationer från 33 europeiska länder som medlemmar. Allt
som allt representera FEE 700000 redovisningsexperter och revisorer. De beskriver sin
uppgift så här :
FEE’s objectives include analysing and contributing to professional, regulatory and public policy
developments of relevance for the profession, ensuring Member Bodies’ timely information and
offering leadership in representing the profession. FEE also promote cooperation between its
Member Bodies. In representing European accounting profession, FEE recognize the public
interest. FEE is also a regional organization, a member of IFAC, International Federation of
Accounting.
(http://www.fee.be/aboutfee/default.asp?library_ref=1&category_ref=1&content_ref=82).

På pan-nationell nivå har således Far direkt inflytande på denna nivå genomi FEE.
Den omgivning som man möter här och försöker påverka är framför allt EU och alla EU:s
underorgan.
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Slutligen har vi då den svenska miljön där Far agerar gentemot svensk regelstiftare
och gentemot näringslivet. Det är också här som Far möter sina medlemmar, anställda i såväl
stora som små företag och försöker att skapa förutsättningar för dessas och organisationens
överlevnad.
Summa summarum är det ett komplicerat nätverk av privata, offentliga och
professionella organisationer som Far påverkar och påverkas av. Nätverket är inte helt lätt att
kartlägga och vill vi reservera oss för att den bild vi gett är förenklad och möjligen föråldrad
på någon punkt (det här är ett område i ständig förändring). Mängden av skilda organisationer
på olika nivåer som på olika sätt försöker påverka reglering och utveckling av olika branscher
är dock inte unik för revisionsbranschen utan kan ses på många andra områden, t ex energi,
bank och telecom. Ofta ses det som en följd av den avreglering som skedde under 1980-talet
och inom offentliga sektorn som en följd av att ”New Public Management” (NPM); ideologin
att offentlig sektor bör styra med metoder som liknar dem inom privata sektorn, t ex
decentralisering, privatisering, marknadsprissättning etc., spred sig under 1980- och 1990talet. Forskare började tala om ett skifte från ”the positive state” till ”the regulative state” (t ex
Majone, 1997; Eberlein & Grande 2005) eller ”decentered state” (t ex Black 2002). Medan
”the postivite state” innebär att staten styr genom omfördelningar och makroekonomiska
instrument täcker de senare begreppen den nya situation som uppstått i avregleringarnas
kölvatten där staten styr via att sätta spelregler och övervaka snarare än lag och budget. De
avregleringar som skett har också lett till att framväxten av ett antal mer eller mindre
fristående expert- och övervakningsorgan, samt självregleringsorgan av olika slag. Reglering
sker därmed inte enbart inom riksdag och departement utan genom att olika parter med olika
kompetenser och resurser på olika sätt samverka i framtagandet och implementeringen av
olika regelkomplex. Hancher och Moran (1987) kallar detta för att reglering sker inom olika
regulativa utrymmen (regulatory space) för de frågor som ska regleras. Inom utrymmet
samverkar olika intressenter (eller motverkar varandra) i mening att få regler anpassade till
sina egna intressen i så hög grad som möjligt och om möjlig få inflytande över regler och
tillämpning av reglerna. Alla de organisationer som vi beskrev för revisionsbranschen ovan är
alltså potentiella deltagare i sådana regulativa utrymmen för reglering inom branschen. Det
nätverk och samarbeten dessa skapat tillsammans med de professionella föreningarna och
internationella regelstiftare betecknar Loft, Humphrey & Turley (2006) som ”coordinated
network governance”. Att Far påverkats av sin position i nätverket framstår som rätt naturligt.
I det följande ska vi något utveckla hur det här nätverket påverkat Far och organisationens
agerande.
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11.2.3 Institutionell press utifrån
Med institutionell press utifrån menar vi de tryck till förändringar som Far utsatts för från
omgivningen utan att själva agera som förändringsagent. De mest tydliga formerna för sådant
tryck är när statliga eller överstatliga organ stiftar lagar. Men det kan också vara att skapa
förutsättningar för Fars arbete. Ett exempel på detta är att vi sett att FEE (som vi här väljer att
se som skilt från Far) vill stärka bilden av en profession med många discipliner och menar att
det finns ett behov av att skydda detta faktum inte minst på områden som skatterådgivning
och rådgivning i affärsrätt. Här finns alltså ett tydligt stöd för den linje Far valde. EU har för
sin del menat att det är ”not a viable solution” att begränsa revisorernas rätt att ge andra
tjänster åt revisionsklienter och att revision är en del av den inre marknaden. Ett annat
exempel är att IFAC vill göra revision till en klart definierad produkt. Åter finns alltså
institutionell press utifrån som stöder för Fars linje. Det betyder att maktfulla institutionella
reglerare på detta sätt tillsammans påverkar inriktningen mot MPD och mot att revisionen
produktifieras och kommodifieras, dvs. den blir en vara bland andra.

1.2.4 Institutionell press inifrån
Institutionell press inifrån är då den press till förändringar som förmedlas via Fars
medlemmar. Här spelar t ex skillnader mellan olika medlemsgrupper roll. Vi kan här
återknyta till ett inlägg i Balans som gällde att koncentrationen av branschen har lett till att de
största revisionsbyråerna sysselsätter 55% av FAR:s medlemmar. Denna dominans ställer,
enligt artikeln, krav på dessa ”drakars” agerande inom FAR om det ska kännas meningsfullt
för resterande 45% att vara medlemmar i FAR. En sådan fördelning av FAR:s medlemmar
visar på att de stora redovisnings- och revisionsföretagen har politiska resurser för att påverka
FAR inifrån och det framstår också som om revisorer anställda på de stora företagen är
mycket aktiva på höga poster inom FAR (jfr. Greenwood och Suddaby 2006). Tidigare
forskning har också visat att FAR tenderar att lyssna på medlemmar från de stora
revisionsföretagen innan beslut, men sedan anpassa implementeringen av besluten så att även
medlemmar från mindre revisionsföretag kan leva med denna implementering (Jonnergård,
2012).
Inflytandefrågorna var också aktuella när FAR och SRS diskuterade sammanslagning
i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet och de tycks ha haft en avgörande betydelse för
att det då inte blev någon sammanslagning mellan de båda organisationerna. SRS ville
nämligen att de små byråernas inflytande skulle säkerställas, vilket FAR ansåg var olyckligt
att skriva in i stadgarna. År 2005 när frågan om en sammanslagning mellan organisationerna
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återkommer i Balans, finner vi ingen explicit diskussion om inflytandefrågorna. Det fanns
dock en diskussion vad gäller kulturskillnader i de båda organisationerna och om
struktureringen skulle vara centraliserad eller decentraliserad. Då sammanslagningen av
organisationerna sker uttalar SRS ordförande att han hoppas att den nya organisationen FAR
SRS skall bli stark på lokalplanet och att han också gärna ville se fler kvinnor på olika poster i
organisationen. År 2011 diskuteras de lokala verksamheterna och lokalföreningarna står inför
genomgripande förändringar. Det förslag som är aktuellt är att lokalföreningarna och dess
styrelser ska avlastas, egentligen avvecklas, vilket i så fall innebär en centralisering inom Far.
Detta bör också innebära att revisorer på mindre lokala revisionsbyråer få färre tillfällen att
göra sin röst hörd.

1.2.5 Institutionell press utifrån och inifrån
Men hur är det då med de företagsanknytna pan-nationella och internationella organen som vi
beskrev ovan. Påverkar inte de Far? Frågan har diskuterats i t ex Balans 2001 där den
explicita frågan ställs om de stora revisionsbyråerna helt tagit greppet om branschens
utveckling. Bakgrunden är tillkomsten av Forum of Firms (FoF). FEE-presidenten Göran
Tidström med flera ser det som en styrka att de stora byråerna väljer att arbeta inom de
befintliga organisationernas ram. Från IFAC:s perspektiv innebär det givetvis stöd från de
stora företagen ökade politiska resurser i kampen för att få en roll som global normgivare.
Kritiken som framförs gäller, enligt vår tolkning, vilka effekter det kommer att få för
inflytandefrågorna inom IFAC. Som vi såg ovan är det de stora redovisningsföretagen som
initierat såväl FoF som tidigare GSC och genom detta ”dubblat” sitt inflytande inom det
regulativa utrymmet, dels som företag, dels som professionella och som medlemmar i t ex
Far. Särskilt GSC beskrivs i Balans som mäktig och hemlighetsfull och deras representanter
ska ha finansierat många diskreta möten runt om i världen samt ett kontor i London 108.
Multi-nivå organiseringen mellan de stora företagen har sin motsvarighet i dessa
företags interna organisering. Brock (2006) benämner denna interna organisering som ”the
Global Professional Network”- organizationer, (GPN) (jfr. Mueller et al 2011). De är ägda av
nationella partners, varav några av dessa är internationella partners och huvudägare av
företagen. Dessa sist nämnda äger de nätverk som finns ovanför den nationella nivån som
exempelvis huvudkontoret i USA och den tidigare nämnda Helpdisk i London. På så sätt
bildas en överlappande och hierarkisk organisering med vidföljande formella nätverk. Dessa

108

Detta kontor låg inom Athur Andersens kontorslokaler och försvann följdenligt när Andersen upplöstes.
Enligt obekräftade källor har det dock återuppstått.
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GPN karakteriseras också av ett utökat utnyttjande av formella nätverk, en ökad betoning på
företagssamhet och managerialism, dvs. en ökad toppstyrning från toppnivåerna i företaget.
Verksamhetsformen för de stora GPN visar också på att de är transnationella, vilket innebär
en position bortom en geografisk styrning (boundary misalignment) (Greenwood & Suddaby
2006) 109. Boundary misalignment is also associated with widening resource asymmetry
between regulatory agencies and elite organizations, enabling the latter to overcome coercive
pressures (Ibid. s. 42). Det finns resursasymmetri, menade Greenwood & Suddaby både vad
gällde teknisk kapacitet, och politiska och finansiella resurser. Att det föreligger
resursasymmetri framgår också i den kritik som framförs i Balans. De stora redovisnings- och
revisionsfirmorna har 80 % av alla klienter, vilket ger dem politiska resurser och att de sju
stora har reellt med ekonomiska resurser framgår av att de är beredda att hjälpa till med
finansieringen av verksamheten Forum of Firms.
En tolkning som inte borde vara alltför kontroversiell är att de sju stora redovisningsoch revisionsföretagen som här beskrivits har ett stort intresse av att skapa sig en position
inom IFAC som ju är en kraftfull institutionell reglerare, dvs. på liknande sätt som de vill
arbeta inom professionen på nationell nivå vill de arbeta inom IFAC. Nätverksuppbyggnaden
gör också att samma person kan ta positioner på flera nivåer i ett nätverk. Göran Tidström
vars röst vi ju fått höra i flera av rapportens kapitel är t ex såväl nationell partner (Sverige)
och internationell partner i PriceWaterhouseCooper, har varit ordförande i FAR, har varit
ordförande i FEE och är ordföarande i IFAC. Naturligtvis tar en sådan man med sig åsikterna
från de olika organisationerna och nivåerna (nationell, pan-nationell och internationell) och
har inflytande över de ställningstaganden som tas av dessa organisationer. Tidström är
exceptionellt framgångsrik, men i mer eller mindre omfattning följer denna typ av
överföringar av åsikter med alla aktörer som har mer än en nätverksposition.
Person- och verksamhetskopplingarna mellan de olika företagsdominerade organen
och professionella föreningar som Far medför att de företagsdominerade organen (och de
internationella professionella föreningarna) kan utöva press såväl utifrån mot Far som inifrån
inom Far. På motsvarande sätt kan Far försöka påverka dessa organisationer. Är det kanske
det som kan förklara Fars organisering?

109

Något som också kan förklara FEE:s förslag till att etikregler bör tillämpas territoriellt, dvs. att revisorn ska
vara bunden till värdlandets regler. Exempelvis ska en belgisk revisor verksam i Sverige kunna få göra reklam
för sin verksamhet trots förbudet i Belgien. Det kan ses som en relativisering och externalisering av etiken för
revisorerna, i kontrast till en av revisorer internaliserad normgemenskap.
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11.2.6 FAR:s förändrade organisering – en fråga om makt utåt
FAR:s utveckling på nationell nivå kan beskrivas som en resa från en proaktiv till en reaktiv
roll. Även om FAR ofta haft strategier för att förekomma institutionell press utifrån
exempelvis från EU vad gäller extern kvalitetskontroll har resultatet blivit en form av
övervakad självreglering. Tron på att nationella standarder och särregler är möjliga upphör
över tid. Det blev istället viktigt att påverka genom den överlappande organisering/nätverk
som finns med FEE och IFAC, dvs. att ha representanter inom dessa stora organisationer. Vi
har sett exempel på hur centrala aktörer i FAR också haft centrala positioner i dessa
organisationer. Det är organisationer som genom sin storlek/styrka också har politiska
resurser bl.a. i mötet med EU som är en kraftfull institutionell reglerande aktör. Det är också
ett sätt att slå vakt om professionens självreglering nu på en internationell nivå.
I början av vår undersökningsperiod lyfts omstruktureringen och fusionerna till stora
företag fram. Drivkraften bakom utvecklingen till MDP anges vara klienternas krav på
utveckling av specialisttjänster (jfr Greenwood & Suddby 2006). Skälen för fusionerna anges
också vara att kunna ge klienterna bättre service. Det behövs resursstarka lokala enheter med
duktiga revisorer och experter på skatter, företagskonsultation och annat. Det anges också att
omstruktureringar på internationell nivå kan vara en katalysator för en utveckling i den
riktningen. Här torde såväl de stora internationella klientföretagen och de stora internationella
redovisnings- och revisionsföretagen som EU fungerat som katalysatorer. Därtill kommer
FEE och IFAC som båda är viktiga institutionella reglerare.
Nämnas bör att det i Balans också framförts tveksamheter vad gäller
förändringsinriktningen. Färre och större byråer kan innebära att synen på kåren som en
profession blir mindre påtaglig och revisorernas identitet kan förflyttas från den professionella
kåren till byråerna. Revisorsyrket som profession måste därför ständigt framhållas. Vi har
också sett hur tveksamheter och ambivalens funnits i Balans vad gäller den ökande
kommersialiseringen och att spänningen mellan kommersialism och professionalism måste
balanseras och att vågskålen måste luta mer åt professionalism. Problemet är att det är svårt
att begränsa den ökande konkurrens som skett bl.a. pga. konkurrenslagstiftningen. Den
begränsar möjligheterna för såväl FAR som för tillsynsmyndigheten att påverka den pågående
utvecklingen mot en ökad kommersialism. Vi har också sett inlägg om att den
multiprofessionella praktiken kan gå för långt, att man inte längre sysslar med revision och
tvivel har framförts om revisorn klarar av oberoendet om byrån ska göra allt. Som nämndes
tidigare gör koncentrationen inom branschen att ”drakarna” agerar så det blir meningsfullt för
Fars övriga medlemmar att stanna inom Fars ram. Fördelning av FAR:s medlemmar visar på
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att de stora redovisnings- och revisionsföretagen har politiska resurser för att påverka FAR
inifrån, vilket också Greenwood och Suddaby (2006) lyfte fram i sin artikel. Där menar de att
”the accounting profession followed the Big Five, not the other way round” (Ibid s. 39). Det
är, som vi sett, också den utveckling som tycks ske i Sverige.
FAR lyfter år 1998 fram behovet av att se över organiseringen av den professionella
föreningen och öppna organisationen för de experter som var verksamma framförallt inom de
stora redovisnings- och revisionsfirmorna. Rekommendationer såsom etiska riktlinjer,
utbildning och fortbildning måste omfatta de nya grupperna av experter. De strategier som
FAR utvecklade handlar, enligt vår tolkning, om att skaffa sig makt. För att vara en maktfull
aktör har både representationsbredden och antalet medlemmar stor betydelse. Detta, menar vi,
blir en drivande kraft för FAR:s strategier och organisering. Genom att öka antalet
medlemmar både till antal och bredd skulle FAR skaffa sig ökade politiska resurser i mötet
med andra institutionella reglerare. FAR vill kunna presentera sig utåt som en maktfull aktör.
Det blir viktigt med en branschorganisation som speglar verkligheten ute på fältet och som
kan tala med en röst. Det gäller att vara proaktiv nu på internationell nivå.
Vi har i kapitel 8 Organisering av den professionella föreningen följt utvecklingen
från FAR ”Föreningen Auktoriserade Revisorer”, till nya Far - Föreningen för
revisionsbranschen, där organisationen öppnade för medlemskap för nya grupper. Vi har sett
den komplicerade och långa process som ledde fram till en sammanslagning med Svenska
Revisorssamfundet, SRS och den nya organisationens benämning FAR SRS, som till sist blev
Far.
FAR SRS öppnar för medlemskap även för redovisningskonsulter verksamma inom
redovisningsbyråer, dvs. utan koppling till revisionsföretag. Det gör att medlemsantalet ökar
från 4000 till ca 5500.
Vi har också funnit att bildandet av olika sektorer varit en strategi för att skapa
politiska resurser genom: att öka medlemsantalet, för att göra den professionella föreningen
stark i remiss- och lobbyarbete och för att förbereda för samarbete som ytterst syftar till
sammanslagning med en annan organisation. Antalet experter ökar liksom antalet ledamöter
från 2500 år 2003 till 6100 år 2010. I FAR SRS version 3.0 skrivs uttryckligen att en
komplett branschorganisation ska byggas och den interna organisationen indelas i en mer
marknadsanpassad indelning: små företag, stora företag skatt och rådgivning. En viktig fråga
som lyftes fram var att FAR SRS skulle leda processen från lagstadgad till efterfrågestyrd
revision och tydligt presentera branschens utbud av tjänster och produkter. Vad man kan
konstatera är att Far i viss mån har identifierat om sin plats och roll i nätverket och nu agerar i
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en kontext av internationalisering och i den kommersialism som finns på alla nätverkets
nivåer. Storlek och utvidgning är viktiga aspekter av detta.

11.3 Och vad bryr sig revisorn om detta?
Med undantag för avsnittet ovan bygger denna rapport på material från tidskriften Balans.
Huruvida detta speglar revisorers vardag idag eller speglas i revisorers vardag är en öppen
fråga. Det framstår dock som rimligt att de utvecklingstrender som vi läst om i Balans
påverkat revisorernas vardag på olika sätt. Småföretagsrevisionen är inte längre lagstiftad,
genom oberoendelagstiftning etc. har nya rutiner för revision införts, kommersialismen har
ökat och det har uppstått ett nätverk av internationell reglering som nog känns främmande för
många revisorer. Hur detta påverkar vardagen kan vi dock inte ge några svar om, men vill
utveckla en av förändringarna lite mer, nämligen den ökande dokumentationen och
dokumentstyrandet som de senaste årtiondena fört med sig. Vi har i rapporten bland annat
följt hur god revisionssed och god revisorssed allt mer gått från öppna regler till mer
detaljerade standarders. Det har både inneburit att revisorn är allt mer styrd av standarder och
koder och att allt mer krav på dokumenteringen av revisionen finns. Skälen har varit många;
att öka kvaliteten på revisionen, att stävja missbruk, att undvika juridiska processer och
skadestånd etc. Nämnas bör att det i slutet av vår undersökningsperiod (åren 2006-2011) lyfts
fram ett visst explicit motstånd mot mängden standarder och dokumentationskrav. Det
framhålls bl.a. att revisorernas viktigaste arbetsredskap är huvudet. Datorer och annan teknik
är till föga hjälp om revisorn inte kan se problem, möjligheter och risker i företagen. En
revisor ska kunna framföra ett tydligt ställningstagande utan att hänvisa till någon helpdisk i
London. Överreglering minskar revisorernas manöverutrymme och måste stoppas. En annan
fråga som också väckts är vem som egentligen är beredd att ta ansvar om reglerna visa sig
vara dåliga. Vikten av personligt ansvar lyfts fram och därmed hoppet på
revisorsprofessionens återkomst. Värt att nämna är att kritiken här också förs fram av centrala
aktörer i FAR SRS (generalsekreteraren och ordföranden för FAR SRS). I analysen i kapitel 9
utgick vi från två dimensioner av autonomi: handlingsfrihet och handlingsförmåga. Och vi
tolkade den oro som framfördes vad gäller överregleringen som en begränsning av
handlingsfriheten, utan en handlingsfrihet skulle frågetecken om relevansen i revisorernas
revision uppstå. Vår tolkning var också att det fanns oro för vad som kan hända med
revisorernas kunskapsbas då kontextfria högt preciserade standarder ska följas.
Eller med andra ord: Finns det risk för att revisorerna kan tappa tidigare vunnen
kontextberoende erfarenhetskunskap, dvs. kan det leda till en begränsning även av den andra
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dimensionen av autonomi - revisorernas handlingsförmåga. Det skulle betyda att revisorernas
kunskapsbas skulle påverkas negativt och kanske t.o.m. innebära en avprofessionalisering
genom att professionell ”tyst” kunskap utmanas och standardiseras genom artificiella
beslutssystem (Jfr t.ex. Benner 1984, Hall 2012:204). Var kunskapen placeras torde ha
betydelse också utifrån dessa dimensioner av revisorers autonomi.
Det här är minst sagt väsentliga frågor för revisorsprofessionen och för revisionens
trovärdighet. Det är de frågor vi kommer att ägna vår nästa rapport åt.
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Appendix 1
Förkortningar med förklaringar
AICPA = American Institute for Certified Public Accountants, amerikansk professionell
förening för de personer som blivit certifierade som kvalificerade revisorer eller
redovisningspersonal, sk CPAs.
ARC = Accounting Regulative Committee, en grupp med tjänstemän från olika EU-länder
som stöder Kommissionen i beslut om redovisningsstandarder.
BCCI = EU-direktiv för övervakning av finansiella institutioner.
BFN = Bokföringsnämnden (statlig)
CPA = personer som blivit certifierade enligt amerikanska (US) standards för kvalifierade
redovisnings- och revisionsuppdrag. Innefattar men är vidare än de svenska licensieringarna
av revisorer
EBM = Ekobrottsmyndigheten
EFAA = den europeiska organisationen för revisorer som reviderar mindre företag. Från
Sverige var vid tidigare SRS medlemmar i EFAA
EG = Europeiska gemenskapen, användes under en period istället för EU
EU= Europeiska unionen
FEE = Fédération des Experts Comptables Européens, samarbetsorganisation för alla
professionella föreningar för revisorer i Europa.
FAR = Föreningen Auktoriserade Revisorer
Far = Namn på branschorganisationen för redovisnings- och revisionsbranschen
FAR SRS = Namn på FAR efter sammanslagning med den andra svenska revisorföreningen
SRS
FoF = Forum of Firms, en organisation kopplad till IFAC för de stora redovisningsföretagen
för att gynna god redovisnings- och revisionssed.
FRC = Financial Reporting Council; brittisk oberoende tillsynsmyndighet av företagens
rapportering och styrning
GSC = Global Steering Committee, organisation för de stora redovisningsföretagen för att
samordna deras lobbyverksamhet etc. på global nivå. Oklar status.
IAASB = International auditing and assurance board, underorganisation till IFAC som bland
annat framställer internationella revisionsstandards.
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IASB = International Accounting Standard Board. Stiftelse med representation från
profession, näringsliv, akademi och reglerare som är ansvarig för utgivandet av internationella
redovisningsstandarders.
IAS = International Accounting Standards, de internationella redovisningsrekommendationer
som gavs ut av IASC
IASC = International Accounting Standards Committee, tidigare underkommitté inom
IFAC, ansvarig för redovisningsstandarders. Uppgiften har övertagits av stiftelsen IASB.
IESBA = International Ethics for Professional Accountants, IFACs etikkommitté som
framställer internationella etikregler för redovisning- och revisionsbranschen
IFAC = International Federation of Accountants, den internationella samarbetsorganisationer
för professionella föreningar för revisorer. Bildades 1976.
IFRS= International financial reporting standards, redovisningsrekommendationer som ges ut
av IASB
IIA= The Institute of International Auditors, Internationell branschorganiation för
internrevisorer. Internrevisorernas förening är den svenska branschorganisationen för dessa.
IOSCO = International Organization of Securities Commissions, internationell
samarbetsorganisation för nationella reglerare av börser.
IREV = Institutet för Revisorsutbildning. FAR och SRS gemensamma utbildningsbolag
ISA = International standards of auditing, internationella standarders för revision, görs av
IFACs underorganisation IAASB
ISAE = International Standard on Assurance Engagements, internationella standarder för
bestyrkandeuppdrags, görs av IFACs underorganisation IAASB
ISAR= Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of
Accounting and Reporting (ISAR) FN:s expertgrupp för revision och redovisning med
uppgift att gynna transparens och finansiell stabilitet hos företag.
ISQC = International standard on quality control, IFACs standard för kvalitetssäkring av
företag som utför revision och andra bestyrkande-tjänster, uppdaterades 2009.
MDP = multidisciplinary practices, revisionsföretag med flera olika specialister anställda på
svenska flerkompetensbyråer.
MDP= multidisciplinary partnership, företag där professionella från olika professioner är
anställda och ägare.
NRF = Det Nordiska Revisorsförbundet, samarbetsorgan för nordiska revisionsföreningar.
Bildades 1931 och räknas som en röst inom t ex IFAC.
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Reko = Svensk standard för redovisningstjänster, ramverk för god sed för
redovisningstjänster. Utgavs första gången av Far 2008 och utges nu i samarbete mellan Far
och Sverige Redovisningskonsulters Förbund (SRF)
RevR 209 = Revisionsstandard för granskning av styrelsen och verkställande direktörens
förvaltning
RN = Revisorsnämnden, statlig myndighet och övervakningsorgan för svenska revisorer
sedan 1995.
RP = Revisionsprocessen, tidigare standard för revision i Sverige (1990-tal), byttes mot RS.
RR = Riksdagens revisorer, organ för revision av statlig myndighetsutövning.
RS = Revisionsstandard i Sverige, i stort en översättning av ISA. Har varit obligatorisk sedan
2004.
RSV = Riksskatteverket
SEC= Security and exchange committee, USAs övervakningsorgan för aktiemarknaden
SRF = Sveriges Redovisningskonsulters Förbund
SRS = Svenska Revisorssamfundet organisation som framför allt organiserat godkända
revisorer, bildades 1899.
TAC = Transnational Audit Com
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Appendix 2
Vem är vem inom FAR , FARSRS och Far?
Generalsekreterare och VD
Brännström, Dan
generalsekreterare, FAR, FARSRS
Damberg, Margareta
bitr generalsekreterare, FAR
vice generalsekreterare, FAR
Markland, Björn
generalsekreterare, FAR

2003 - ff
1992
2004-ff
xxxx-2003

Marin Johansson

VD i SRS

1998

Förbundsjurister
Urban Engerstedt

förbundsjurist

Anders Strömqvist
Helene Agélii,

förbundsjurist
föreningsjurist hos FAR SRS

- 1989
20001997
2010

Övrig FAR-personal
Lars-Gunnar Larsson

teknisk sekreterare

2005

Ordföranden
Göran Tidström
Olof Herolf
Staffan Gavel
Leif Lundfors
Thomas Thiel
Ingvar Pramhäll
Mats Fredricson
Anders Malmeby
Lars Träff
Peter Clemedtson
Svante Forsberg
Anders Bäckström

ordförande FAR
ordförande FAR
ordförande FAR
ordförande FAR
ordförande FAR
ordförande FAR
ordförande FAR
ordförande Far
ordförande FAR SRS
ordförande FARSRS
ordförande FARSRS
ordförande Far

19891991
1993
1996
19971999-2000
2001-2002
20032005
2007 -2008
2009-2010
2010-

Klas-Erik Hjort
Per-Olof Andersson

ordförande SRS
ordförande SRS

1998
2003

Vice ordföranden
Mats Fredricsson
Maria Östman,
Lotta Jörensson

vice ordförande FAR
vice ordförande FAR SRS
vice ordförande FAR SRS

19999
-2009.
2010

Kommittéordförande
Åke Danielsson

revisionskommittén

1997
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FAR SRS policygrupp för regulatoriska frågor
Fars sektion för stora företag
FAR SRS revisionskommitté
vice ordf. I Fars sektion för stora företag
revisionskommittén
regelkommittén
etikkommittén
Anders Hult
arbetsgruppen för intern styrning o kontroll
Ulf Nankler
v ord Fars kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet
Anna-Karin Norberg,
ordförande i utbildningskommittén
Ulla-Britt Nordin
revisionskommittén
Bo Ribers
revisionskommittén
Bo Svensson
FAR SRS disciplinnämnd
Eva Törning,
kvalitetsnämnd för redovisningsverksamhet
Bo Åsell,
FAR:s referensgrupp för förenklingsfrågor
Bo Åsell,
ordf. i Fars grupp för små och medelstora företag
Carina Bergman Marcus FARs etikkommitté
Carina Bergman Marcus, ordförande i FAR SRS policy grupp för etik
Gunnar Widhagen
FAR:s examensråd
Peter Strandh
rådgivningssektionen
Susanne Sundvall,
FAR SRS referensgrupp för finansiella företag
Reidar Peters
FARs kommitté för offentlig verksamhet

2009
2011
2007
2011
2010
2000
2001
2011
2011
1999
1993
1990
2007
2011
2005
2010
2005
2010
1995
2009-2010
2008
1991

Kommittémedlemmar
Björn Bäckvall,
Ulf Nankler,
Lars Olle Larsson
Sten Eriksson
Karin Engblom
Lennart Svensson

ledamot i revisionskommittén
vice ordf. kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet
samrådsgruppen för miljöfrågor
ledamot i FAR SRS revisionskommitté
sekreterare regelkommittén
ledamot disciplinnämnden

2010
2011
2007
2007
1998
1991

Andra funktioner
Martin Johansson
Anders Holm
Dan Brännström

verkställande direktör SRS
ordförande IREV
styrelseordförande IREV

199819902001

Internationella organ
Göran Tidström
Fermin del Valle
John Gruner
Bertil Edlund

ordförande IFAC
ordförande IFAC
generalsekreterare IFAC
ordförande IFAC

2010
20081999
1990

Göran Tidström

rep för de nordiska länderna i IFAC

2008

Jacques Potdevin
Göran Tidström
Jens Röders´

ordförande FEE
ordförande FEE
ordförande FEE

2008
2000 - 01
2004

Anna-Clara af Ekenstam
Sten Ericsson
Björn Flink,
Bo Hjalmarsson,
Anders Holm
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John Hagary

generalsekreterare FEE

Lars-Olle Larsson

representant för Far i FEEs Arbetsgrupp
för miljöfrågor
2008

Terje Grön

generalsekreterare i den norske
Revisionsförening

Kommerskollegium och Revisorsnänden
Henrik Åkerlund
Kommerskollegium
Göran Raspe
Revisorsnämnden

1992

2000

1993
2008
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