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SAMMANFATTNING

Syftet med min uppsats är att förklara hur omfattande den fristående rådgivningen får
vara utan att revisorn ska uppfattas som beroende av företaget. Vidare ska jag beskriva
hur oberoendet uppfattas av företagsledare och revisorer, vilka områden det är olämpligt
för revisorn att rådgiva inom, samt redogöra för vad företagsledare och revisorer anser
om det nya tillägget i Årsredovisningslagen (ÅRL). För att uppnå syftet har jag gjort
fallstudier, i form av djupintervjuer med två företagsledare samt två revisorer. Resultatet
visar att företagsledarna har stora förväntningar på revisorn. Företagsledarna anser att
den fristående rådgivningen får vara ganska omfattande, för att företaget ska kunna få
all hjälp de behöver. P.g.a. detta anser företagsledarna att det inte finns något olämpligt
område för revisorn att rådgiva inom. Revisorerna sätter däremot en gräns för rådgiv-
ningen med hjälp av de etiska reglerna, och lämnar över de uppdrag som de anser att
någon annan har mer kompetens för att utföra. Det nya tillägget i ÅRL gör ingen nytta
för revisorerna, men företagsledarna får en mer utförlig bild om hur arvodet fördelas
och vad de har betalat till revisorn. Tillägget kan även medföra en konkurrenssituation,
vilket kan leda till missförstånd, eftersom det inte framgår specifikt vad revisorn har
rådgivit om.



ABSTRACT

The purpose of this essay is to explain how extensive independent consulting is allowed
to be, without running the risk that the accountant is considered to be dependent on the
company. Moreover, I will describe how this independence is considered by executives
and accountants, within witch fields it is improper for the accountant to provide con-
sulting, and also give an account of what the executives and the accountants think about
the new addendum in Årsredovisningslagen (ÅRL). For this purpose, I made a case stu-
dy, in the form of in-depth interviews with two executives and two accountants. The
result shows that the executives have great expectations regarding the accountant. The
executives think that independent consulting can be fairly extensive, so that the com-
pany can get all the help that it needs. Accordingly, the executives think that no field is
improper for an accountant to provide consulting in. The accountants, on the other hand,
put a limit for the consulting according to ethical rules and do not get involved in issues
for which there are people who are more competent to perform such specific task. The
new addendum in ÅRL is of no benefit to the accountants, but the executives can get a
more detailed idea of how the fee is allocated and how much they have paid the ac-
countant. The addendum can also lead to competition, which can result in misunder-
standings, because it is not clear what the accountant specifically has been consulting
about.
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1. BAKGRUND

Redan under början av 1900-talet tog debatten om revisorsrollen1 och frågan om revi-
sorns oberoende vid. Revisorns främsta uppgift är att ge en trovärdig ekonomisk infor-
mation om företaget, genom granskningen, och att göra en bedömning av hur styrelsen
och VD:n fullgör sina uppdrag. Revisorn ska vidare vara opartisk och självständig i sitt
arbete, men i takt med att revisorsrollen utvecklas så kan detta oberoende ifrågasättas.
(FAR:s Revisionsbok, 1999, s. 15)

Genom revisorns kompetens, och den kunskap han erhåller genom att granska olika
företag, har det uppstått en större efterfrågan på revisorns rådgivningstjänster. Revisorn
får däremot inte tillhandahålla klienten alla slags rådgivningstjänster. Revisorns obero-
ende ska inte behöva ifrågasättas av någon intressent till företaget. Samtidigt förväntar
sig andra kontraktsparter, som t.ex. aktieägare och långivare, att företagsledningens age-
rande ska granskas av en oberoende revisor. För att göra det möjligt för revisorn att bi-
stå med rådgivningstjänster, utan att förenligheten med den egentliga revisorsrollen ska
ifrågasättas, finns det ett behov av att fastställa standarder för rådgivningen. (Fant,
1994, s. 56)

Revisorns uppgift att vara opartisk och självständig inför varje uppdrag ställer stora
krav på honom, vilket har lett till att det nyligen har gjorts ett tillägg i årsredovisnings-
lagen (1995:1554), ÅRL. Denna ändring trädde i kraft den 1 januari 1999. Tillägget
handlar om att företagen måste redovisa hur mycket av revisorns arvode som är fördelat
på revision, och hur mycket som är fördelat på fristående rådgivning. Denna ändring
bygger på uppfattningen att det är omfattningen av den fristående rådgivningen som har
betydelse för hur oberoende revisorn är i förhållande till det granskade företaget. Det
ska även lämnas en uppgift om arten av fristående rådgivning, detta är en väsentlig upp-
gift för intressenterna. Genom detta tillägg vill lagstiftaren begränsa storleken av den
rådgivning som saknar samband med revisionsutövningen, den så kallade fristående
rådgivningen. (SOU 1999:43, s. 107)

1.1 Problemdiskussion

I revisionsuppdraget finns en skyldighet för revisorn att lämna råd och förslag till för-
bättringar på den granskade årsredovisningen och förvaltningen (revisionsrådgivning),
men den fristående rådgivningen vill lagstiftaren begränsa. Det ökade inslaget av fristå-
ende rådgivning ökar risken för att oberoendet ifrågasätts av intressenterna, eftersom
den kan leda till att förmågan att agera som en effektiv kontrollant minskar. (Bringert,
1984) Frågan som ofta har lett till debatt är huruvida den fristående rådgivningen ökar
revisorns beroende till företaget.

När det gäller oberoendet är det främst revisorns och företagsledningens relation som är
av betydelse. Dessa parter har ett ömsesidigt intresse av att maximera sin egen välfärd
genom att använda konsulttjänster. Företagsledarna vill få sitt redovisningsbeteende
verifierat och vill bli förordade ansvarsfrihet för sitt agerande. De vill även använda
revisorn som rådgivare om den förväntade nyttan överstiger kostnaden. Revisorn har en
stor kunskap om många typer av företag, och ofta en lång erfarenhet inom området; det

                                                          
1 Om inget annat sägs avses med revisorn fortsättningsvis externrevisorn.
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skulle därför vara synd om inte företaget kunde nyttja dessa egenskaper hos revisorn till
sin egen fördel. (Fant, 1994, s. 88)

Revisorn har däremot ett intresse av att tilltron till hans tjänster upprätthålls, eftersom
det garanterar en fortsatt efterfrågan på hans tjänster. För att tilltron ska upprätthållas
måste revisorn följa de lagar och den praxis som finns, samtidigt som han vill maximera
sin egen välfärd. (Ibid.) Det gäller för revisorn att göra en bedömning av vad som är
tillåtet inför varje uppdrag, samt hur denna bedömning kan komma att påverka honom
själv i sitt arbete. Till sin hjälp har revisorn därför de etiska reglerna att gå efter. Dessa
regler ger en fingervisning om hur revisorn ska uppträda inför varje rådgivningsupp-
drag. Om revisorn följer dessa regler kommer allmänhetens förtroendet mot honom,
som revisor,  att bevaras. Det kan därför vara intressant att fråga företagsledare och re-
visorer vad de anser om det nya tillägget i ÅRL. Ger det ett bättre underlag för att be-
döma revisorns förhållande till det granskade företaget? Har företagsledare och reviso-
rer olika syn på de fördelar och nackdelar som det nya tillägget kan skapa?

Enligt Lars Bo Langsted2 bör revision och all rådgivning kombineras för att klienterna
ska få snabbare tillgång till kvalitativ rådgivning, samtidigt som det preventiva värdet
ökar. Om revisorn förbjuds att rådgiva om det han själv ska kontrollera bör han således
inte komma med förslag till förbättringar av årsredovisningen. Han bör inte heller lämna
råd om ett mer effektivt internt kontrollsystem. Däremot menar Langsted att lagstiftaren
vill förbjuda all rådgivning som inte direkt är relevant för årsredovisningen, nämligen
finansiering, produktion och organisation. (Langsted ingående i Strömqvist, 1999) Det
verkar som om det är fullt tillåtet att lämna rådgivning i de områden där revisorn kon-
trollerar sig själv mest, medan det är förbjudet att rådgiva där kontrollen av eget arbete
endast är indirekt.

Andra intressenter, såsom aktieägare och långivare, anser att det borde finnas antingen
renodlade revisorer eller rådgivare, annars kan inte revisorn uppfattas som oberoende.
Dessa två roller bör inte blandas ihop och kombineras. (Hall, 1999) Det förefaller som
om det finns många olika åsikter om hur oberoendet uppfattas. Det är därför intressant
att undersöka hur företagsledare och revisorer ser på oberoendet, samt hur långt rådgiv-
ningen får gå utan att revisorn kan anses som oberoende.

Den fristående rådgivningen kan främst medföra två olika hot mot oberoendet. Det ena
är hotet mot egenintresset; att revisorn uppfattas som alltför involverad i företagets affä-
rer. Det andra hotet är att den fristående rådgivningen kan leda till att revisorn måste
granska sina egna råd. Detta kan i sin tur även leda till att han får en alltför intim affärs-
relation till kunden, självgranskningshotet. Den fristående rådgivningen ger dock en del
fördelar för de små och medelstora företagen, som inte har en egen företagsekonomisk
kompetens inom företaget. Om dessa företag inte får tillgång till revisorns kompetens i
rådgivningen kanske de försöker lösa dessa problem på egen hand, vilket kan medföra
sämre lösningar. (Holmquist, 1999)

Det är svårt att dra exakta gränser för vad som är tillåtet och otillåtet med avseende på
fristående rådgivning. Det beror i hög grad på vem det är som bedömer. Företagsledare,
långivare och revisorer kan ha olika uppfattningar om vad som kan anses som riskabelt
ur oberoendesynpunkt. Revisorn kanske tycker att en rådgivningsinsats är ett hot mot
hans opartiskhet och självständighet medan företagsledaren anser att den rådgivningen
inte alls är så hotfull. Det gäller då för revisorn att tänka igenom uppdraget och beakta
både det faktiska och det synbara oberoendet. Revisorn måste se till att han inte går allt-
                                                          
2 Forskningslektor vid Juridisk Institut, Handelshögskolan i Århus.
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för djupt som rådgivare och att han inte tar för många rådgivningsuppdrag i mindre fö-
retag, eftersom det kan leda till att revisorns roll blandas ihop med företagsledarens roll.
Därför tycker jag att det är intressant att undersöka vilka områden, företagsledare och
revisorer, anser att det är olämpligt för revisorn att rådgiva inom.

1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är

• att förklara hur omfattande den fristående rådgivningen får vara utan att revisorn
anses som beroende,

• att beskriva hur oberoendet uppfattas av företagsledare och revisorer och vad dessa
personer anser är olämpliga rådgivningsområden,

• att redogöra för vad företagsledare och revisorer anser om det nya tillägget i årsre-
dovisningslagen.

1.3 Avgränsningar

Jag vill i min uppsats begränsa mig till att endast behandla den fristående rådgivningen,
eftersom jag anser att den har en stor och avgörande betydelse för oberoendet. Jag har
begränsat mig till att endast intervjua de personer som utför rådgivningen (revisorerna)
och de som efterfrågar den (personer i företagsledningen). Dessa personer har oftast
störst inflytande över företaget och är därför intressanta grupper att undersöka. Jag har
vidare begränsat mig till att se på oberoendet i mindre aktiebolag, med 10-50 anställda,
eftersom det är de mindre företagen, som i större utsträckning än de större är i stort be-
hov av den fristående rådgivningen.

1.4 Definitioner

Jag har använt mig av följande begrepp som jag anser beskriver hur jag vill att läsaren
ska uppfatta dem i uppsatsen. Där jag har valt att använda mig av andra författares defi-
nitioner har jag hänvisat till en källa.

Faktiskt oberoende: Revisorn upplever själv att han utan hinder kan utföra sitt uppdrag
objektivt.

Synbart oberoende: Revisorn uppträder på ett sådant sätt att omgivningen uppfattar att
han utan hinder kan utföra sitt uppdrag objektivt.

Fristående rådgivning: Rådgivningsverksamhet som saknar samband med revisionsut-
övning. (SOU 1999:43, s. 107)



BAKGRUND

4

1.5 Disposition

I kapitel 2 kommer jag att beskriva vilken metod jag har använt mig av för att uppfylla
syftet i uppsatsen, d.v.s. forskningsmetod, undersökningsansats och datainsamlingsme-
tod. I kapitel 3 kommer jag därefter att redogöra för relevanta lagparagrafer inom områ-
det samt teorier av andra författare, vidare i kapitel 4 redovisas den empiriska undersök-
ningen. Därefter, i kapitel 5, analyserar jag det empiriska materialet mot bakgrund av
kapitel 3. Till sist, i kapitel 6, drar jag mina egna slutsatser utifrån teorier och lagar, em-
pirin och syftet med uppsatsen samt ger förslag till vidare forskning.
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2 METOD

I detta kapitel har jag för avsikt att beskriva de metoder och ansatser jag använt mig av i
uppsatsen. Jag ska även förklara valet av respondenter samt redogöra för metoden av
datainsamling. Till sist ska jag ta upp de metodproblem som kan uppstå i arbetet, samt
de åtgärder jag har vidtagit för att öka graden av reliabilitet och validitet.

2.1 Undersökningsansats

Jag valde att använda mig av den deskriptiva undersökningsansatsen eftersom problem-
området redan präglades av en stor kunskap, samt p.g.a. att jag ville beskriva undersök-
ningsobjektets egenskaper. Jag började mitt arbete med att samla in så mycket material
som möjligt inom området och läste in mig på ämnet. Detta gjorde att jag fick en större
helhetssyn och en ökad förståelse över problemen som fanns inom ämnesområdet. När
jag hade satt mig in i ämnet genomförde jag en empirisk studie, för att jämföra de olika
respondenternas svar med varandra, såväl som med den teori jag hade läst mig in på.
Efter detta kunde jag dra slutsatser av materialet, vilket hjälpte till att besvara mitt syfte
med uppsatsen.

Genom att jag använde den kvalitativa undersökningsansatsen kunde jag sätta mig in i
ämnet djupare än om jag hade använt en kvantitativ ansats. Jag ansåg att två olika in-
tressenter, företagsledare och revisorer, skulle vara lämpliga för att besvara syftet med
uppsatsen. Eftersom jag endast studerade två olika intressentgrupper var respondenterna
av stor betydelse för uppsatsen. Jag ville få fram vad revisorer och företagsledare ansåg
om oberoendet vid rådgivningsuppdrag och då passade den kvalitativa ansatsen bra,
eftersom ingenting är förutbestämt. En kvalitativ intervju har även till uppgift att ur-
skilja okända händelser och det var vad jag ville åstadkomma med min uppsats (Svens-
son, Starrin, 1996, s. 53).

För att uppfylla syftet med uppsatsen gjorde jag en fallstudie, eftersom jag inte var ute
efter att generalisera (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 1998, s. 108). Jag ville få en ökad
förståelse för ämnesområdet och ville även studera ämnet mer grundligt. Eftersom revi-
sorns oberoende var ett komplext fenomen, ansåg jag att det var nödvändigt att använda
en metod som kanske beskrev detta fenomen på ett mer verklighetsnära sätt. Detta kun-
de åstadkommas i och med närheten till ett fåtal undersökningsobjekt och genom att jag
använde ett aktörssynsätt.

2.2 Val av respondenter

Jag valde att göra intervjuer med två företagsledare samt två revisorer. Jag valde ut fö-
retagsledarna genom att gå in på Norrbottens hemsida på Internet, där jag letade bland
aktiebolag som hade 10-50 anställda. Anledningen till att jag ville undersöka mindre
företag var att dessa företag inte alltid har en egen kompetens inom företaget, och har
kanske då ett större behov av revisorns rådgivningsinsatser. Jag kom i kontakt med
Svein Nilsen (företagsledare för HS Copy & Media Service AB) samt Anders Lindgren
(företagsledare för Abelko Innovation) som ville ställa upp för en intervju.
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De revisorer jag intervjuade blev jag hänvisad till under två kontaktsamtal jag hade med
KPMG och Öhrlings PriceWaterhouseCoopers under hösten 1999. Dessa två revisorer
har lång erfarenhet av rådgivningstjänster samt har arbetat länge inom revisionsbran-
schen. Därför ansåg jag att de var relevanta att ha med i min uppsats. Dessa revisorer är
däremot inte rådgivare eller revisorer i de företag jag valde att intervjua.

2.3 Datainsamlingsmetod

Jag använde mig av både primär- och sekundärdata i mitt arbete med uppsatsen. Jag
började med att samla in sekundärdata i form av litteratur, artiklar och lagtexter. Genom
att först samla in, och läsa in mig på allt material, kunde jag få en djupare inblick i äm-
nesområdet. Detta utgjorde en bra grund för det fortsatta arbetet. Den primärdata som
jag samlade in var i form av djupintervjuer med två revisorer och två företagsledare.

Respondenterna kontaktade jag först via telefon, för att berätta om syftet med uppsatsen
och för att bestämma en tid för en intervju. Sedan skickade jag frågeformuläret3 till de i
förväg, för att de skulle ha en möjlighet att sätta sig in i frågeställningarna innan inter-
vjun tog vid. Detta gjorde att respondenterna hade god tid på sig att tänka igenom sva-
ren, och därmed anser jag att jag fick tillräckligt utförliga svar för att besvara syftet.

Fördelarna med djupintervjuerna var att jag kunde ställa mer komplicerade frågor, efter-
som jag kunde förklara alla oklarheter som uppstod på en gång. Andra fördelar med
djupintervjuerna var att jag kunde ställa följdfrågor, och därmed få ut så mycket som
möjligt ur varje intervju.

De problem som ofta kan komma att uppstå vid personliga intervjuer är att de blir för
långa, och att respondenten tappar koncentrationen. För att undvika detta försökte jag
hålla intervjuerna korta. Jag försökte även undvika att intervjun hamnade in på andra
områden, än de områden som behandlade ämnet för uppsatsen.

2.3.1 Analys

Jag analyserade mitt material genom att först gå tillbaka och titta på syftet, metoden
samt den teori jag hade läst in mig på. På det sättet fick jag en bättre helhetsbild av ar-
betet och fick en klarare bild av hur allting hänger ihop. Detta underlättade för mig att, i
analysen, hålla mig till det som var relevant i förhållande till syftet. Analysen utfördes
sedan genom att jag jämförde teorin med den egna empiriska undersökningen. Jag an-
vände liknande rubriker i analysen som i teori- och empiridelen, för att uppsatsen skulle
följa en röd tråd, samt för att det skulle underlätta för läsaren.

Det var även viktigt för mig att jag hade mycket tid på mig för att utföra analysen. Där-
för var jag noga med att bli färdig med intervjuerna tidigt, så att jag hade god tid på mig
att analysera materialet. Därefter kunde jag dra slutsatser som hjälpte till att besvara
syftet med uppsatsen.

                                                          
3 Se bilaga 1 och 2.
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2.4 Litteratursökning

Den litteratur jag använde mig av hittade jag genom en litteratur- och artikelsökning på
universitetsbiblioteket. De databaser jag använde, och som gav bäst resultat, var bl.a.
Helecon, Libris och  Bibdia. Jag fick även bra tips på litteratur genom att titta på käll-
förteckningarna på de böcker jag hittade om ämnet, samt genom andra uppsatser som
behandlade samma ämnesområde som min uppsats. De sökord som ledde till bäst re-
sultat var: revision, oberoende, konsult, rådgivning, consulting, independency, auditing,
auditor samt accounting.

2.5 Metodproblem

Begrepp som hade stor betydelse vid min empiriska undersökning var validitet och reli-
abilitet (Svenning, 1997, s. 61). För att öka graden av reliabilitet i min uppsats använde
jag mig av tydliga frågeformulär, och var noga med att respondenterna fick del av fråge-
formuläret innan intervjuerna ägde rum. Detta för att de skulle vara väl insatta i frågorna
vid intervjun, och för att jag skulle ha en möjlighet att tydliggöra de frågor som eventu-
ellt var oklara. Jag försökte att undvika ledande frågor för att svaren inte skulle bli
missvisande. Vid intervjutillfällena var det även viktigt för mig att intervjuerna ägde
rum i en ostörd miljö. Detta för att respondenterna skulle koncentrera sig på att svara så
utförligt som möjligt på alla frågor.

Ett validitetsproblem som kan uppstå är att andra respondenter från samma yrkesgrupp
svarar annorlunda på samma frågor, beroende på tidpunkten och utvecklingen av revi-
sionsområdet. Om jag hade ställt samma frågor till andra respondenter om några år,
kanske dessa personer hade svarat annorlunda på mina frågor. Alla människor har inte
samma uppfattningar om allting, och kanske hade en annan revisors eller företagsleda-
res åsikter skiljt sig lite från de respondenter som jag intervjuade. Alla revisionsbyråer
arbetar t.ex. inte efter samma filosofi, och det kan leda till att de har olika föreställning-
ar om saker. Det går inte att nå en fullständig validitet, men jag försökte höja den ge-
nom att välja respondenter som är erfarna och kunniga inom ämnesområdet. Jag ansåg
att mina respondenter representerade sin yrkesgrupp på ett bra sätt, bl.a. på grund av sin
långa erfarenhet.

Ett annat problem var att de revisorer jag intervjuade inte var valda revisorer hos de
företag som jag intervjuade. Det kan då hända att jag inte fick en riktig jämförelse för
just dessa företag och revisorer, eftersom de inte har något samarbete. Min avsikt var
dock inte att kartlägga hur oberoendet uppfattas inom två företag. Jag ville se hur obe-
roendet i regel uppfattas, och då spelar det ingen roll att revisorerna inte har dessa före-
tag som klienter. En annan anledning till att jag inte intervjuade den valda revisorn i
respektive företag, var att jag trodde att det då inte skulle vara möjligt att få en rätt-
visande bild av oberoendeproblematiken. Detta på grund av att det blir ett känsligt
ämne. Revisorn vill kanske inte avslöja alltför mycket om vilka fristående rådgivnings-
insatser som deras klient vanligtvis behöver. Det kan lämna ut företaget mot konkur-
renterna och mot företagets kunder.

För att öka graden av validitet förberedde jag mig noga i förväg, genom att studera olika
sätt att genomföra en kvalitativ intervju. När jag konstruerade frågorna inför intervjun
gick jag först igenom referensramen i uppsatsen, för att frågorna skulle få en koppling
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till syftet och referensramen. Min handledare fick därefter gå igenom frågeformuläret
för att jag skulle få en annan synpunkt om innehållet.

Under intervjun försökte jag öka validiteten genom att använda mig av en bandspelare.
Detta för att vara säker på att få med all relevant information, och för att inte glömma
något viktigt. Bandspelaren underlättade även för mig att koncentrera mig på intervjun,
så att jag kunde ställa följdfrågor och följa upp de oklarheter som uppstod. Det var vik-
tigt för mig att respondenterna kände sig naturliga inför intervjun för att jag skulle få ut
så mycket som möjligt ur den. Innan intervjun försäkrade jag mig därför om att respon-
denterna inte hade något emot att intervjun spelades in på band. Efter intervjun sam-
manställde jag svaren direkt, när de var färska i minnet, och kontaktade några av re-
spondenterna på nytt för att komplettera de svar som jag ansåg vara oklara.
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3. REFERENSRAM

I detta kapitel ska jag redogöra för vad andra författare har skrivit inom detta ämne. Jag
ska ta upp revisorns olika roller, etiska förhållningssätt, vilka förväntningar intressen-
terna har på revisorn, vad rådgivningen får omfatta, samt redogöra för det nya tillägget i
ÅRL.

3.1 Revisorns roll

Revisorns roll har utvecklats under den senaste tiden från att vara kontrollant till att
även bistå företagen med rådgivning. Rådgivningstjänsterna har kritiserats mycket, bl.a.
för att de anses försämra revisorns förmåga att agera opartiskt och självständigt. För-
väntningarna på revisorn är många, och dessa förväntningar syns kanske mer tydligt i de
olika rollerna som revisorn har. Revisorns roller brukar delas in i den renodlade och den
utvidgade revisorsrollen. (FAR, 1994, s. 79) Den renodlade revisorsrollen styrs av olika
lagar och det som står i dessa lagar förväntar sig intressenterna att revisorn skall bistå
dem med. I aktiebolagslagen (1975:1385), ABL, 3 § framgår att

”…revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och
den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och om-
fattande som god revisionssed kräver.” (Aktiebolagslagen (1975:1385), 3 §)

Förutom detta kan revisorn även bistå företagen med rådgivning i anslutning till bok-
slutsarbetet. Denna rådgivning består av att revisorn t.ex. ger förslag till bättre redovis-
ningsrutiner samt redovisningssystem. Överlag handlar det mestadels om observationer
som revisorn gör i samband med bokslutsarbetet. (FAR, 1994, s. 79 ff)

Den utvidgade revisorsrollen styrs inte så mycket av regler som den renodlade rollen
gör. I den utvidgade rollen har det mer och mer börjat utvecklas en praxis inom områ-
det, t.ex. vad revisorn inte bör rådgiva om. Möjligheterna att ta på sig rådgivningsupp-
drag beror även på revisorns kompetens, erfarenheter och intresse. Det finns tre olika
situationer vid vilka revisorn kan ta på sig de olika rollerna i sitt arbete. I figuren på
nästa sida beskrivs de olika situationerna med en bild. Den första situationen uppstår när
den valda revisorn utför revision och samtidigt bistår klienten med råd i anslutning till
iakttagelser under granskningen. Den andra situationen innebär att den valda revisorn
även är rådgivare i den utvidgade revisorsrollen, d.v.s. även bistår klienten med fristå-
ende rådgivning. Slutligen kan revisorn uteslutande arbeta med den utvidgade revisors-
rollen, men då får revisorn inte samtidigt vara vald revisor i företaget. (Ibid.)
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2.

1. 3.

Figur 1. Revisorns roller. (Jfr. FAR, 1994, s. 82)

Det är viktigt att veta att revisorn får vara med om att rådgiva, men aldrig får vara med
om att fatta beslut. Den valda revisorn får inte heller hjälpa till med företagets bokfö-
ring, medelsförvaltning eller företagets kontroll därutöver. All rådgivning som revisorn
utför måste befinna sig inom hans naturliga kompetensområde. (FAR:s Revisionsbok,
1999, s. 100)

För att optimera bilden av en oberoende revisor krävs att revisorn är både faktiskt och
synbart oberoende av det granskade företaget. Faktiskt oberoende är ett sinnestillstånd
där revisorn anser att han kan utföra sitt uppdrag utan att rubba förtroendet som en obe-
roende revisor. Han måste därmed vara medveten om de faktorer som kan påverka hans
oberoende. (Ricchiute, 1992, s. 27)

Det finns tre olika dimensioner av faktiskt oberoende som kan minimera eller minska
hoten mot revisorns oberoende:

1. Programmerbart oberoende – frihet från kontroll och påverkan vid urvalet av revi-
sionsåtgärder. Detta kräver att revisorn har möjlighet att själv välja och utveckla sitt
program, både innehåll och omfattning.
2. Undersökande oberoende – frihet från kontroll och påverkan vid valet av aktiviteter,
relationer med klienter och förfaringssätt. Detta kräver att revisorn får tillgång till all
relevant information.
3. Rapporterande oberoende – frihet från kontroll och påverkan vid revisorns rapporte-
ring om rekommendationer och upptäckta händelser. (Ibid., s. 27 f)

Det synbara oberoendet är den allmänna uppfattningen om revisorns oberoende i en viss
situation. Denna har en direkt påverkan på revisorns effektivitet i arbetet samt för hans
överlevnad. Därför har det blivit mer och mer viktigt för revisorn att bevara bilden av
revisorn som en opartisk och självständig granskare. Undersökningar som har gjorts
bland finansiella analytiker, visar att denna grupp har ett stort förtroende för revisorn
och litar på att han är oberoende i alla lägen. (Ibid.) Ett beroende kan uppkomma i situ-
ationer där revisorn har ett ekonomiskt engagemang i klienten och när revisorn har en
klient som han tidigare har varit anställd hos. Andra situationer är när han utför paral-
lella tjänster och har släktskapsband med revisionsklienterna. (SOU 1999:43, s. 137)
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När allmänhetens kunskaper om lagreglerna är måttliga ställer det till problem för revi-
sorn. Företag och aktieägare kan ha olika förväntningar på revisorn, och det jobb som
revisorn sedan utför kanske inte uppfattas som tillräckligt av dessa intressentgrupper.
Om t.ex. en företagsledare anser att revisorn ska rådgiva inom alla områden som före-
tagsledaren efterfrågar, kan företagsledaren bli besviken när det visar sig att revisorn
inte kan ge dessa råd utan att hans oberoende ställning till företaget hotas. (FAR, 1994,
s. 79)

3.2 Etiska regler

Revisorn arbetar efter en god revisorssed som innehåller etiska regler för hur revisorn
ska uppträda vid revisorsuppdrag samt vid rådgivningsuppdrag. Enligt Lag (1995:528)
om revisorer, RevL, 14 § skall en revisor utföra sina uppdrag omsorgsfullt och enligt
god revisorssed. Vad som däremot menas med god revisorssed är inte definierat i lagen.
Det är styrelsen i FAR som utfärdar etiska regler som deras medlemmar ska följa i sin
yrkesutövning. Dessa regler ger dock inte svar på alla frågor som kan uppstå och är inte
heller uttömmande. Deras främsta syfte är att ge en övergripande bild av god revisors-
sed. (FAR:s Samlingsvolym, 1999, s. 907 ff)

Regel 1 – Yrkesmässigt uppträdande
Denna regel innebär att revisorn i såväl sin yrkesutövning som i övrigt ska uppträda på
ett sådant sätt att han inte vanhedrar sig själv eller sin yrkeskår. Denna yrkesutövning
ska bedrivas i ordnade förhållanden och revisorn ska eftersträva sunda ekonomiska för-
hållanden. (Ibid.)

Regel 2 – Oberoende
För att revisorn ska kunna utföra sitt arbete självständigt och objektivt måste han alltid
vara oberoende i sina ställningstaganden i varje uppdrag. Om revisorn anser att dessa
förutsättningar inte går att uppnå ska han avsäga sig uppdraget. Revisorn får exempelvis
inte göra några yrkesmässiga uttalanden om han själv, eller någon annan på samma
byrå, är jävig eller på annat sätt kan påverka företagsledningens beslut. (Ibid.)

Regel 3 – Oförenlig verksamhet
Enligt 15 § RevL, får en revisor inte utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet
om utövandet kan rubba förtroendet för hans opartiskhet och självständighet. De upp-
gifter som kan sägas höra till revisionsverksamhet är arbete som rör revision och redo-
visning, och den rådgivning som hör samman med dessa. Andra uppgifter är biträde i
deklarationsfrågor och andra skatte- och avgiftsärenden, samt rådgivning inom de om-
råden som ligger revisorsyrket nära och där revisorn har kompetens. (Ibid.)

Regel 4 – Yrkesutövningen
När revisorn utför ett revisionsuppdrag ska han beakta alla gällande lagar och bestäm-
melser. I sin yrkesutövning bör revisorn även beakta intresset hos aktieägare, borgenä-
rer, anställda och andra intressenter som allmänheten och det allmänna, enligt lag och
god affärssed. När revisorn utför uppdrag som rådgivare gäller i stort sett samma krav
som när han utför revisionsuppdrag. Insatserna ska präglas av självständighet och ob-
jektivitet och han ska uppträda på ett sådant sätt att hans oberoende inte kan ifrågasättas.
Revisorn ska utöver detta även beakta hur varje situation kan uppfattas av en utomstå-
ende person. Om rådgivningen kan komma att skada allmänhetens uppfattning om revi-
sorn ska han avsäga sig uppdraget. (Ibid.)
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Regel 5 – Tystnadsplikt
Revisorn får inte föra vidare sådana upplysningar som har kommit till hans kännedom
under arbetets gång, om han inte enligt lag har en upplysningsplikt eller ett behörigt
tillstånd. Revisorn får inte heller utnyttja sådan information till egen fördel eller som
kan leda till skada för någon annan. (FAR:s Samlingsvolym, 1999, s. 907 ff)

Regel 6 – Förhållandet till kolleger
I vissa situationer kan det bli aktuellt för en revisor att uttala sig om en kollegas hand-
lande eller underlåtenhet att handla. Ett sådant uttalande måste vara måttfullt och sakligt
och revisorn måste även beakta under vilka omständigheter som kollegan gjorde sina
överväganden. Kollegan ska även få ett tillfälle till att ge sin egen version av historien.
(Ibid.)

Regel 7 – Publicitet och reklam
De grundläggande faktorerna i en revisors yrkesutövning är att han bibehåller sin ob-
jektivitet och sitt oberoende. Det är därför som all publicitet och reklam om den egna
personen och verksamheten måste vara saklig. Revisorn får inte, genom reklam, klandra
eller ge nedsättande omdömen om andra personer. (Ibid.)

Regel 8 – Arvodesdebitering
Arvodet för ett utfört arbete ska vara skäligt med hänsyn till revisorns kunskaper och
erfarenheter samt uppdragets natur och omfattning. Klienten har även rätt att få en unge-
färlig uppgift om arvodets slutliga storlek för att han ska ha en möjlighet att bedöma
denna i förväg. (Ibid.)

Regel 9 – Vidareutbildning
En revisor ska upprätthålla och utveckla sina kunskaper genom en kontinuerlig vidare-
utbildning i nödvändig omfattning. Detta för att säkerställa en hög kvalitet för klienter-
na. Han ska inför varje nytt år upprätta en plan för vidareutbildning och den planerade,
såväl som den genomförda utbildningen, ska därefter dokumenteras. (Ibid.)

Förutom dessa etiska regler finns det ett antal grundkrav för att omvärlden ska ha för-
troende för revisorn. Grundkraven är oberoende, kompetens och tystnadsplikt. Dessa
krav finns med bland de etiska reglerna, men revisorn bör lägga störst vikt vid dessa
krav för att förtroendet för allmänheten ska bevaras. (FAR:s Revisionsbok, 1999, s. 90)

3.3 Förväntningar på revisorn

Revisorn utvecklar professionella kontakter med en mängd människor i sin yrkesutöv-
ning. Dessa personer är främst företagsledning, styrelsen, interna revisorer samt aktie-
ägare. För att revisorn ska kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt behöver han veta
mycket om företagets verksamhet. Detta kräver ett ömsesidigt förtroende mellan revi-
sorn och företagsledaren. Revisorns intresse bör ligga i företagets välbefinnande och
dess framtid, men samtidigt ska han vara skeptisk inför företagsledarens påståenden.
(Kell, Boynton, 1992, s. 23 ff) Även styrelsen och de interna revisorerna har ett intresse
av att det går bra för företaget, eftersom de har mycket att förlora om det går dåligt för
företaget.

Revisorns förhållande till styrelsen beror till stor del på hur den är sammansatt. Om sty-
relsen, till stor del, består av företagets tjänstemän är förhållandet detsamma som till
företagsledaren. Om styrelsen däremot består av utomstående medlemmar kommer den-
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na att agera som en förmedlare mellan revisorn och företagsledaren. (Kell, Boynton,
1992, s. 23 ff)

Externrevisorn har ofta en nära arbetsrelation till företagets interna revisor. Företagsle-
daren kan begära att externrevisorn granskar den interna revisorns planer för det kom-
mande året och rapporterar om kvaliteten på dennes arbete. Internrevisorns arbete kan
inte användas som ett substitut för externrevisorns arbete utan endast som ett komple-
ment. (Ibid.)

Aktieägarna litar på att revisorn, genom sitt arbete, ser till att deras välfärd maximeras
och ser till att företagsledarna inte har agerat på deras bekostnad. Samtidigt har de för-
väntningar på att företagsledningens ansvar för deras agerande belyses, och att gränser-
na för revisorns ansvar i kombination med oberoendet gentemot företagsledningen
maximeras. (Fant, 1994, s. 88)

Det finns många faktorer som har lett till att efterfrågan på revisorstjänster har ökat un-
der den senaste tiden. Företagsledare, aktieägare och andra externa personer har olika
intressen i företaget. För att dessa personer ska vara säkra på att de resultat som företa-
get visar upp är sanna, så krävs det insatser från en utomstående och oberoende granska-
re. För att dessa resultat sedan ska tillfredställa alla de olika intressenterna som företaget
har, måste alla uppgifter även vara neutrala. De ska med andra ord inte ge fördelar till
en intressentgrupp medan en annan grupp drabbas av nackdelar. Företagets resultat ska
även ha upprättats i enlighet med alla de lagar och rekommendationer som finns inom
området. (Kell, Boynton, 1992, s. 15 f)

Allteftersom redovisningen har blivit mer komplicerad, har risken blivit större för att
felaktigheter uppstår. Intressenterna kommer då att finna det onödigt eller t.o.m. omöj-
ligt att själva uppskatta kvaliteten på allt material. De litar därför på att revisorn har den
kunskapen som krävs och att han ger de den rätta informationen vid rådgivningen. In-
tressenterna har inte heller tillgång till all information om företagets affärer för att be-
döma företaget själva. Det finns inte heller tillräckligt med tid för detta. Därför litar in-
tressenterna på att revisorn gör ett bra jobb. (Ibid.)

3.4 Rådgivningens omfattning

Den centrala frågan i all rådgivningsverksamhet för revisorn är hur långt han får gå i
den fristående rådgivningen, utan att han ska bli identifierad med företagsledningen.
Den allmänna åsikten är att revisorn ska avstå från att blanda sig i de sista två stegen i
företagsledningens beslutsprocess, som förklaras i figur 2 på nästa sida.

Val, samt verkställande av beslut, hör till företagsledningens uppgifter och revisorn bör
därför inte befatta sig med dessa rutiner. Det finns däremot delade meningar huruvida
revisorn bör tillhandahålla företaget tjänster som faller under punkt 3 och 4 i figur 2.
Kritikerna menar att det egentliga beslutet redan fattas när revisorn uppskattar kostnader
och intäkter för de olika alternativen samt beräknar förväntat resultat. Andra anser att
det vid detta stadium ännu finns en del okvantifierade faktorer kvar att beakta innan det
slutgiltiga beslutet tas. (Jägerhorn, 1981, s. 8)
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Figur 2. Företagsledningens beslutsprocess. (Jmf. Jägerhorn, 1981, s. 8)

Det finns många faktorer att beakta vid bedömningen av om en fristående rådgivnings-
insats leder till ett beroende. Dessa faktorer avgörs av den fristående rådgivningens om-
fattning, inriktning samt intressenternas uppfattning. Den fristående rådgivningens om-
fattning är av betydelse när intressenter vill bedöma om aktiviteten går att förena med
revisionsverksamhet. Om en revisor t.ex. får ett deltidsuppdrag som ekonomichef på ett
företag, kan han inte utföra någon revisionsverksamhet i samma företag utan att obero-
endet hotas. Revisorn själv kanske anser att han kan utföra arbetet med en oberoende
ställning till företaget. De utomstående betraktarna kommer dock sannolikt att invända
mot detta, eftersom det leder till att revisorn kommer att revidera sitt eget arbete. Om
den fristående rådgivningen blir mer betydande för antingen den enskilda revisorn eller
för revisionsbyrån, kan det även leda till ett mer affärsmässigt förhållande. (Ibid., s. 9 f)

Den fristående rådgivningens inriktning har även den en stor inverkan på hur revisorns
oberoende kommer att bedömas i varje enskild situation. Detta innebär att revisorn en-
dast ska rådgiva inom de områden där han besitter särskild kompetens. Det är dock svårt
att sätta gränser för hur långt den fristående rådgivningen får sträcka sig. I amerikansk
litteratur har det satts upp ett antal exempel på rådgivningsinsatser som kan hota revi-
sorns oberoende samt exempel på insatser som inte kan hota oberoendet. Exempel på
rådgivningsinsatser som kan hota oberoendet är (Charmichael, Willingham ingående i
Jägerhorn, 1981, s. 9 f)

1. Lokalisering av företag, anställning av person i ledande ställning eller val av pro-
duktionsutrustning. (Beslutsfattande)

2. Övervakning av en produktionsavdelning. (Agerande som anställd)
3. Medverkan vid försäljning av klients egna aktier. (Engagemang för klientföretaget

som kan påverka bedömningen)

Enligt Revisionsnämndens föreskrifter om villkor för godkända och auktoriserade revi-
sorers och revisionsbolags verksamhet m.m. (RNFS 1997:1) får en revisor inte biträda
vid en revisionsklients redovisning på annat sätt än att ge råd. Med råd avses i 6 § upp-
lysningar om de krav som lagar och god redovisningssed ställer på redovisningen. Vida-
re får revisorn lämna förslag till utformning och organisation av redovisningssystem.
Andra rådgivningsinsatser som är tillåtna är förslag till bokföringsåtgärder samt förslag
till åtgärder i samband med upprättande av offentlig redovisning. (Revisionsnämndens
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föreskrifter om villkor för godkända och auktoriserade revisorers och revisionsbolags
verksamhet m.m. (RNFS 1997:1))

Exempel på rådgivningsinsatser som, enligt amerikansk litteratur inte hotar revisorns
oberoende, är rådgivning gällande köp eller tillverkning av produktionsutrustning. Detta
leder till att revisorn förser beslutsfattaren med objektiv information, men det är led-
ningen som fattar det egentliga beslutet. Revisorn får vidare medverka till att söka och
gallra bland kandidater för ledande ställningar när företagsledningen har slagit fast kva-
lifikationskraven. Företagsledningen har ju då fattat beslutet om vilka kriterier som skall
användas vid bedömningen av kandidaterna. Det är även tillåtet för revisorn att ge re-
kommendationer som avser förbättringar av administrativa kontroller samt genomföra
en marknadsundersökning. Alla dessa insatser gäller för amerikanska förhållanden och
behöver inte betyda att dessa rådgivningsinsatser är accepterade i Sverige. (Charmicha-
el, Willingham ingående i Jägerhorn, 1981, s. 9 f)

3.5 Nya tillägget i årsredovisningslagen

Revisorns möjlighet att utföra rådgivningstjänster regleras i första hand av 14 § RevL,
samt i någon mån av den 15 §. Generalklausulen i 14 § RevL, avser att revisorn ska
avböja sig uppdraget om det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroen-
det till hans opartiskhet eller självständighet. Revisorn skall noggrant följa de gällande
jävsbestämmelserna för revisorer. Även om denna generalklausul har funnits i trettio år
har det ännu inte utvecklats någon praxis inom området. Det är därför upp till revisorn
själv att bedöma huruvida varje enskilt rådgivningsuppdrag kan komma att hota hans
oberoende ställning till företaget. (Lag (1995:528) om revisorer)

Genom det nya tillägget i ÅRL måste företagen redovisa revisorns arvode fördelat på
revision samt rådgivning. Detta är en väsentlig uppgift för intressenterna som bedömer
det synbara oberoendet. Det är omfattningen av den fristående rådgivningen som avgör
om revisorn kan uppfattas som oberoende eller inte. Det ska vidare lämnas en uppgift
om arten av fristående rådgivning, medan den rådgivning som en revisor är skyldig att
tillhandahålla enligt god revisionssed inte behöver anges till sin art. De företag som
ändå vill köpa rådgivningstjänster, som inte har något samband med revisionsutövning-
en, måste köpa dessa från någon person som inte ingår i samma revisionsgrupp som den
valda revisorn. Då behöver företaget inte redovisa denna rådgivning offentligt. (SOU
1999:43, s. 107)

3.5.1 Fördelar och nackdelar med den fristående rådgivningen

Det finns en del fördelar med den fristående rådgivningen som är goda skäl till varför
denna rådgivning ska godtas. Revisorn har en god kunskap om många olika typer av
företag och besitter en bred kompetens inom området. Han har även en stor erfarenhet
från andra företag. Allt detta gör att det blir betydligt billigare för företaget att anlita
revisorn, som redan har en full insyn i företaget, än att köpa tjänsterna från någon annan
som först måste lära känna företaget för att kunna ge bra råd. (Ibid., s. 121 ff)

De små och medelstora företagen har ett stort behov av revisorns rådgivningstjänster,
eftersom de ofta saknar en egen företagsekonomisk kompetens i företaget. De frågor
som de i första hand behöver hjälp med är redovisning, organisation och beskattning.
Företagen i glesbygden är även de i stort behov av rådgivningstjänster. Det är enklare
för dessa företag att anlita revisorn i rådgivningsärenden än att anlita en extern konsult
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som troligtvis befinner sig i en större stad längre bort. Ett annat argument, för att godta
den fristående rådgivningen, är att det ger revisorn en större kunskap om företaget och
kan p.g.a. detta leda till att revisionens kvalitet ökar. (SOU 1999:43, s. 121 ff)

De nackdelar som kan finnas med den fristående rådgivningen är att revisorn kan kom-
ma att uppfattas som alltför involverad i företagets förvaltning eller rapportering. Detta
kan göra att hans opartiskhet och självständighet hotas. Om det uppstår en situation där
revisorn inte kan behålla förtroendet måste han undanröja skenet respektive risken för
problem. Detta innebär att revisorn måste beakta de faktorer som kan utjämna hoten och
överväga om det finns någon, eller några handlingar, som han kan vidta mot befintliga
hot. Hoten mot revisorns opartiskhet och självständighet, som även kan ses som nack-
delar med den fristående rådgivningen, klassificeras enligt egenintresse, självgransk-
ning, partsställning, vänskap eller förtroende samt skrämsel. (Ibid.)

Egenintresse
När revisorn, eller någon medarbetare, har ett direkt eller indirekt ekonomiskt förhål-
lande till det företag som han reviderar, sägs det att han har ett egenintresse i företaget.
Den fristående rådgivningen kan medföra att egenintresset aktualiseras. Detta p.g.a. att
revisorn får en affärsmässig relation till företaget. Exempel på tillfällen när detta egen-
intresse infaller är när revisorn och hans klient deltar i samma projekt, gör gemensamma
investeringar, när revisorn handlar med klientens värdepapper samt när revisorn går i
borgen eller ger lån till sin klient. Om en närstående person till revisorn har ett väsent-
ligt ekonomiskt intresse i företaget har även revisorn ett egenintresse i detta företag. Det
kan även hända att revisorn har en ekonomiskt betydelsefull klient som han inte har råd
att förlora. Vid sådana tillfällen kan det hända att revisorn avviker från kravet på objek-
tivitet, eftersom denna klient innebär en stor ekonomisk fördel för revisionsbyrån.
(Ibid., s.146 ff)

Det är inte ovanligt att en revisor tar anställning hos en tidigare klient. Om revisorn har
planer på att börja arbeta hos företaget i framtiden så kan det leda till ett egenintresse-
hot. Revisorn har kanske då en önskan att säkerställa goda relationer med sin framtida
arbetsgivare och därför kanske lättar lite på objektivitetsreglerna. (Ibid.)

Självgranskningshot
Självgranskningshotet kan uppkomma om en revisor, eller någon annan i revisionsgrup-
pen, tidigare under granskningsuppdraget har gjort vissa ställningstaganden som revi-
sorn sedan själv måste granska som ett led i granskningsuppdraget. Självgranskning är i
grunden dock någonting som måste godkännas, eftersom revisorn måste kunna medver-
ka till rättelser av sina åsikter. Däremot kan felets betydelse, och omständigheterna om-
kring en ståndpunkt, innebära ett hot mot revisorns synbara oberoende om detta skulle
ifrågasättas senare av någon utomstående person. Vid den fristående rådgivningen är det
revisorns uppgift att själv bevisa att det inte behövs några särskilda åtgärder från hans
sida för att bevara oberoendet, eller att han redan har vidtagit alla tänkbara åtgärder. Det
har vidare ingen betydelse om en utomstående person rent faktiskt har ifrågasatt den
fristående rådgivningen. Hotet kan sägas föreligga redan när den lämnade rådgivningen
kan bli föremål för revisorns bedömning. Självgranskningshotet uppkommer även då en
anställd hos klienten tar anställning på revisionsbyrån. (Ibid.)
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Partställningshot
När revisorn ställer upp som talesman för eller emot klienten, när det förekommer me-
ningsmotsättningar, uppstår det ett partställningshot. Detta hot kan uppstå när revisorn
biträder vid kontakter med skattemyndigheter. Hotet uppkommer även vid skatteproces-
ser när det handlar om skatteredovisning eller biträde i förhandlingssituationer vid för-
värvs- eller försäljningsprocesser. (SOU 1999:43, s. 146 ff)

Vänskaps- eller förtroendehot
Vänskaps- eller förtroendehot uppstår när revisorn har nära personliga relationer med
sin klient. Detta kan leda till att revisorn blir alltför välsinnat inställd till klientens verk-
samhet och affärer. När klienten är en vänlig person, eller när revisorn är van vid verk-
samheten som han granskar, finns det en risk för ett vänskaps- eller förtroendehot.
(Ibid.)

Skrämselhot
Vid skrämselhot låter sig revisorn skrämmas av hotelser, en dominerande personlighet
eller andra påtryckningar från klienter eller någon utomstående person. Det räcker oftast
med att revisorn ska känna obehag inför klientens reaktioner, för att skrämselhotet ska
aktualiseras. (Ibid.)
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4 EMPIRI

I detta kapitel ska jag redovisa den empiriska delen av uppsatsen. Kapitlet bygger på de
personliga intervjuerna jag har genomfört med två företagsledare samt två revisorer. Jag
har för avsikt att bland annat förklara hur omfattande de olika respondenterna anser att
den fristående rådgivningen får vara, hur oberoendet uppfattas av de olika responden-
terna samt redogöra för vad de anser om det nya tillägget i ÅRL.

4.1 Företagens och respondenternas bakgrund

Det första företaget jag valde att ha med i uppsatsen heter HS Copy & Media Service
AB, och är lokaliserat i Luleå centrum. Företaget har funnits i 15 år och tillhandahåller
bl.a. byggnadsritningar, kopiering samt trycksaker till sina kunder. På företaget finns
idag 16 anställda och företagsledaren som jag intervjuade heter Svein Nilsen.

Det andra företaget finns på Bergnäset i Luleå och heter Abelko Innovation. Jag inter-
vjuade företagsledaren Anders Lindgren. Deras verksamhet startade 1982 och företaget
har 20 anställda. Företaget tillverkar både egna produkter samt avancerade legoproduk-
ter och arbetar inom fyra olika affärsområden som behandlar mät-, övervaknings- och
styrsystem, energiteknik, tekniska styrningar via minicall, kommunikation och styrtek-
nik samt medicinsk elektronik.

Karl-Olof Öhrn arbetar som auktoriserad revisor på Öhrlings PriceWaterhouseCoopers i
Luleå. Han är en av delägarna i företaget och har arbetat där i 25 år. På revisionsbyrån
finns idag 22 anställda varav två skattekonsulter, fem redovisningskonsulter, en sekrete-
rare och de övriga arbetar som revisorer.

Hans Öystilä är auktoriserad revisor och chef på KPMG i Luleå. Han har arbetat med
revision och rådgivning sedan 1986 och hans huvudsakliga arbetsuppgifter ligger inom
revisionen, men han sysslar även en hel del med rådgivning. På KPMG i Luleå finns
idag 16 anställda varav 2 är sekreterare och resten arbetar med både revision och råd-
givning.

4.2 Förväntningar på rådgivningen

Enligt revisorerna är de vanligaste rådgivningsinsatserna för småföretag bl.a. invester-
ingsfrågor, skattekonsultation, förvärv samt förslag på nya rutiner och redovisningssy-
stem. Det handlar även mycket om boksluts- och årsredovisningsarbete samt rådgivning
i anslutning till detta. De mindre företagen brukar även vilja veta det skattemässiga av-
dragsutrymmet på en del saker, som personalfester och julklappar. Enligt Öystilä för-
väntar sig de mindre företagen att få hjälp med det mesta. Öhrn brukar råda de mindre
företagen att ta in en extern styrelseledamot som ett bollplank. Detta är ett bra sätt om
revisorn upplever att han är alltför engagerad i företagets verksamhet. Den rådgivning
som efterfrågas av företagen är dock ofta sådan rådgivning som är tillåten ur oberoende-
synpunkt.

Företagsledarna har förväntningar på att revisorn ska rådgiva inom allt från företagets
ekonomi till rådgivning om organisationen. Lindgren menar att rådgivningen i boksluts-
arbetet inte behöver sträcka sig endast över ett år, utan det bör vara en långsiktig råd-
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givning. Andra områden som Lindgren förväntar sig att revisorn bör rådgiva inom är
alla slags investeringsfrågor, samt avtal.

4.2.1 Revisorns kompetens

För att minska oberoendeproblematiken säger revisorerna att det, inför varje rådgiv-
ningsuppdrag, är viktigt att revisorn är tillräckligt kompetent för att rådgiva inom det
område som efterfrågas av klienten. Enligt Öhrn är det även viktigt att i förväg informe-
ra företaget om de begränsningar som finns inom rådgivningsområdet. Det är viktigt att
revisorn även är medveten om vad ordet oberoende står för och betyder. Öystilä berättar
att när en assistent får en förfrågan från en klient om köp av t.ex. ett bolag, så går han
vidare upp i organisationen för att vara säker på att den som tar på sig uppgiften har
kompetens för att rådgiva om detta. Vid deklarationer brukar revisorn även låta en
medarbetare på byrån ögna igenom den för att vara säker på att det inte förekommer
några missar.

Även företagsledarna anser att revisorn måste ha kompetens inom de områden han råd-
giver om. Revisorn ska t.ex. veta vad en investering kommer att kosta för företaget, så
att han kan ge rätt råd inför köpet. Lindgren anser att revisorn måste ha kunskaper inom
allt det skattemässiga. Vidare är det av stor betydelse att det inom revisionsbyrån finns
specialistkompetens, så att det finns en möjlighet att få råd inom alla de områden där det
finns behov. Enligt Lindgren är det bra om revisorn har en bred erfarenhet och har för-
ståelse för hur företaget arbetar. Därför tycker både Nilsen och Lindgren att det är bra
om revisorn har arbetat med olika typer av företag, så att de har en bred bakgrund att stå
på.

4.3 Rådgivningens omfattning

Den fristående rådgivningens omfattning har betydelse för om revisorn anses vara bero-
ende av företaget eller inte. Nilsen menar att företaget alltid har en bild av hur de vill att
revisorn ska uppträda mot företaget. Revisorn måste kunna företaget bra och se till så att
det blir ordentligt skött, för det är inte alltid det finns den kompetensen att tillgå inom
företaget. Han anser därför att den fristående rådgivningen får vara ganska omfattande
för att företaget ska få all den hjälp de behöver. Lindgren anser att revisorn har en for-
mell roll och han får inte rådgiva om någonting som strider mot lagen. Revisorn har ofta
stor erfarenhet från många olika typer av företag, och den typen av rådgivning som le-
der till att företaget utvecklas är bara bra, säger Lindgren.

Öhrn tror att omfattningen av den fristående rådgivningen beror på vilken klient det rör
sig om. Större familjeföretag har oftast egna ekonomiavdelningar, en duktig företagsle-
dare och externa styrelsemedlemmar och har på det viset en egen kompetens i företaget.
De större företagen kan på det viset själva bedöma kvaliteten på den fristående rådgiv-
ningen och dra egna slutsatser. Ju större företagen är desto lättare är det att vara obero-
ende. De mindre företagen har oftast inte denna kompetens och måste därför köpa dessa
tjänster från revisorn. ”Det är till exempel svårare att, i dessa företag, lägga fram en in-
vesteringskalkyl och rekommendera denna för de kanske ändå inte kan göra en egen
bedömning, utan litar på att revisorn har rätt”, säger Öhrn. Det kan då lätt leda till att det
är revisorn som tar beslutet. Öhrn vill ändå att de mindre företagen ska få så mycket
rådgivning att det utvecklar en baskunskap för dem. Detta för att de ska få större kun-
skap om det de gör inom ekonomiområdet.
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På KPMG har de varit strikta när det gäller att dra gränsen vid den uppenbara redovis-
ningsjäven. Öystilä berättar att företagen får göra avstämningar och den löpande bokfö-
ringen själva, om de klarar av detta. Revisorerna kan sedan vara med och dra ihop själva
bokslutet, d.v.s. att ge råd inom skatteområdet och upprätta årsredovisningen. Detta kan
göras utan att oberoendet hotas, menar Öystilä. Vidare går det bra att bistå företagen
med svar på löpande frågor och ge förslag på konstruktiva lösningar, eftersom det är
företaget som fattar det slutliga beslutet. Redovisningsrådet har bland annat tyckt till i
ett antal redovisningsfrågor och då hjälper revisorerna till att tolka dessa frågor, så att de
passar in hos kundens verksamhet, säger Öystilä. De mindre och medelstora företagen
har ofta inte den kompetens som behövs för att sköta allting inom företaget, och ofta
finns det inte heller tillräckligt med tid för att göra detta.

Enligt Lindgren har några av deras revisorer lagt för mycket tid på siffergranskningen.
Han anser att dessa revisorer borde lära sig mer om företaget, så att de ser de brister som
finns och kan därmed ge mer omfattande och bättre råd. Revisorerna anser däremot att
rådgivningen inte kan bli mer omfattande än den är idag. Revisorernas tjänster har bred-
dats ut, och bland en av de tjänster som det sker en tillväxt i just nu är outsoursing.
Öystilä säger att specialistfunktionerna har vuxit mer och mer i branschen. Stora revi-
sionsbyråer har t.ex. börjat anställa rena advokater, som arbetar som affärsjurister ute på
revisionsbyråerna. ”Lokalt ute i landet, i glesbygden, är det dock ofta för tunt för att
bygga upp sådana avdelningar”, anser Öystilä.

4.3.1 Olämpliga rådgivningsområden

Företagsledarna är överens om att det inte finns något direkt olämpligt område för revi-
sorn att rådgiva inom. Nilsen berättar att företagen är beroende av revisorn. Om revisorn
ser en svaghet i organisationen är det hans skyldighet att se till så att företagsledaren
sköter företaget på ett bra sätt. Lindgren tycker att det, i stort sett, är det som strider mot
lagen som revisorn inte kan rådgiva om. Hans relation med sin revisor är mycket av en
diskussion och revisorn agerar mer som ett bollplank än som en siffergranskare. Detta
ger fördelar för företaget, säger Lindgren, eftersom revisorn känner företaget bra och
därför kan lägga mer tid till rådgivning.

Öhrn anser att en revisor inte får ”sitta på två stolar”. Om revisorn t.ex. är rådgivare till
en klient som ska sälja sitt bolag, så får han naturligtvis inte vara rådgivare åt köparen
samtidigt. ” Då måste jag som revisor se till att även köparen har en bra rådgivare, för
annars står han i underläge”, säger Öhrn. Öystilä uppger att de etiska reglerna ger en
fingervisning vid bedömningen om någon rådgivningsinsats är olämplig eller inte.

4.3.2 Fördelar och nackdelar med den fristående rådgivningen

Nilsen tycker att fördelarna med den fristående rådgivningen är att de inte behöver an-
ställa någon spetskompetens, p.g.a. att revisorn har stora kunskaper inom många områ-
den. Revisorn har även erfarenheter från många olika branscher och företag, vilket kan
resultera i fördelar för deras eget företag. Att nyttja revisorn som rådgivare är även bil-
ligare än att anställa en utomstående person, som inte heller kan företaget lika bra som
revisorn gör. Lindgren tycker att den fristående rådgivningen är bra, eftersom det ger
nya infallsvinklar och uppmuntrar företaget att jobba på ett annat sätt som kan visa sig
vara bättre. Revisorn kan även ge förslag till personer som företaget kan diskutera olika
problem med, t.ex. jurister.



EMPIRI

21

Fördelarna som Öhrn kan se med den fristående rådgivningen är att revisionsbyrån får
bredda sin verksamhet. Även personalen utvecklas och de måste ha kunskaper inom
många områden för att kunna sälja uppdrag. Genom specialistkompetensen, från skatte-
konsulterna som finns inom företaget, säger Öhrn att alla på byrån även själv har lärt sig
mer inom skatteområdet. Han menar att det måste finnas sådana inslag i verksamheten
för att företaget ska kunna behålla personalen, och för att de ska utvecklas i sitt arbete.

Öystilä tycker även han att det är en fördel för revisionsbyrån att verksamheten breddas
med hjälp av den fristående rådgivningen. Framförallt anser han att revisorn lär sig fö-
retaget bättre och bättre. Detta, i sin tur, leder till att revideringen av företaget också blir
effektivare. Den fristående rådgivningen ger även en del fördelar för företagen, eftersom
det är större sannolikhet att det blir rätt på en gång, än om en utomstående konsult
skulle ha rådgivit. Företagen kan även spara kostnader, t.ex. om revisorn ger råd om en
bättre försäljningsrutin. Detta kan då ge till resultat att de får in pengar snabbare av
kunderna och får även mindre kundförluster.

Nackdelarna, som företagsledarna och Öystilä ser med den fristående rådgivningen, är
att revisorn inte är nog insatt i företagets verksamhet. Detta kan då leda till att han inte
kan ge rätt råd om vad företaget t.ex. ska satsa på. Öystilä ser däremot inga problem
med den fristående rådgivningen om revisorn sköter sig. ”Problemen uppkommer om
man är ute i den gråa zonen”, säger Öystilä. Om revisorn sköter grundbokföringen och
reviderar företaget så blir det rätt i slutändan, men det håller inte enligt reglerna om re-
dovisningsjäv. Öhrn anser däremot att de största problemen med den fristående rådgiv-
ningen är att de mindre företagen oftast inte har någon annan rådgivning att ta till. De
kan även ha svårt för att bedöma den rådgivning de får, och det kan då lätt hota revi-
sorns oberoende.

4.4 Nya tillägget i årsredovisningslagen

”Fördelarna med det nya tillägget i ÅRL är att kunden får se fördelningen av arbetet och
får veta vad företaget betalar revisorn för”, säger Nilsen. Lindgren är av samma åsikt
och menar att det är olika, från företag till företag, hur de vill att arvodet ska redovisas.
De flesta företag, som får fristående rådgivningstjänster från en revisor, vet oftast redan
hur mycket det kostar. Lindgren tycker att det ändå är bra med en tydligare fördelning
mellan revisionen och rådgivningen.

Nackdelarna, enligt företagsledarna, är att det alltid är svårt att veta vad fakturan från
revisorn kommer att hamna på. Nilsen tycker att revisorerna kunde sätta ett tak för kost-
naderna så att fakturan inte blir en större överraskning, ”de borde marknadsanpassa sig
mera”, säger Nilsen. Lindgren tycker, även han, att det är svårt att veta vad de betalar
för, eftersom det endast står en klumpsumma på fakturan. Genom fördelningen kan fö-
retaget få en klarare bild om vad det är de har betalat revisorn för.

Öhrn kan inte se några fördelar för revisorerna med det nya tillägget i ÅRL. Han anser
att det endast är en interninformation. ”Om företagsledarna vill veta hur mycket av
arvodet som har gått till rådgivning är det bara att ställa den frågan till revisorerna”,
säger Öhrn. Uppgiften är officiell endast om ägaren har ett begränsat personligt ansvar.
Enligt revisorerna kan det nya tillägget däremot ge fördelar till de externa intressenter-
na, samt för konkurrerande revisionsbyråer. De konkurrerande revisionsbyråerna får,
genom den nya uppgiften, se hur mycket företagets revisor har fakturerat. Å andra sidan
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kan revisorn även se hur mycket den konkurrerande revisionsbyrån har fakturerat till
sina klienter.

Enligt Öystilä blir uppgiften likformig för alla och då borde det egentligen inte i sak ha
någon praktisk betydelse. En hög revisionskostnad kan ge en signal om att det är något
som inte stämmer i företaget, eftersom revisorn har behövt gå in med extrainsatser. Om
det däremot är rådgivningskostnaden som är hög, kanske det är ett tecken på dålig ord-
ning i bokföringsmaterialet. Det kan även betyda att företaget valt att inte anställa någon
ekonomiansvarig, utan köper tjänsterna av revisorn istället, berättar Öystilä.

Öhrn kan hålla med företagsledarna om att uppgiften ger en bättre grund för att bedöma
oberoendet. Men den uppgiften ger ändå inte så mycket när det inte finns någon för-
klaring till vad rådgivningen har handlat om. Uppgiften, om hur mycket av arvodet som
har gått till revision respektive rådgivning, kan även lämna ut företaget gentemot kon-
kurrenterna, anser Öhrn. Öystilä håller med, men tror inte att det kommer att bli så dra-
matiskt. Han tror att någon kanske av slöhet kallar rådgivningen för revision, om den
ingår som ett naturligt led i bokslutsarbetet. ”Men jag tror att alla ändå försöker att tänka
till om vad som är revisionsarbete och vad som är rådgivning vid sidan av denna”, säger
Öystilä.

Öhrn vill slutligen tillägga att han aldrig kan bli ekonomiskt beroende av en klient, ef-
tersom han arbetar på Sveriges största revisionsbyrå. Detta på grund av att den fordran
han har på en klient endast är en liten del av hela deras omsättning. En mindre revi-
sionsbyrå är kanske mer beroende av sina kunder, eftersom de vill behålla de kunder de
har och är beroende av dem rent ekonomiskt.
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5 ANALYS

Jag ska i detta kapitel analysera den empiriska undersökningen mot bakgrund av refe-
rensramen, på vilken uppsatsen baseras på. Jag ska i kapitlet använda mig av liknande
rubriker som i teori- och empiridelen för att underlätta för läsaren.

5.1 Förväntningar på revisorn

Genom den empiriska undersökningen visar det sig att förväntningarna på revisorn är
höga från företagsledarnas sida. De förväntar sig att revisorn ska rådgiva inom alla de
områden företaget behöver hjälp med. Detta betyder inte att det endast ska vara en kort-
siktig rådgivning, utan företagsledarna vill gärna att denna rådgivning ska kunna använ-
das över en längre tidsperiod. Det är inte alltid det finns en kompetens att tillgå inom
företaget, och det är då viktigt att företaget ändå får en chans att göra bra resultat.

Det kan vara svårt för de mindre revisionsbyråerna att avstå från att rådgiva, inom vissa
olämpliga områden, om klienten är av stor betydelse för byråns fortsatta överlevnad.
Företagen vill naturligtvis få all den hjälp de kan få, och det kan vara svårt att avgöra
var gränsen för oberoendet går. Det beror till stor del på vem det är som bedömer detta,
eftersom alla människor inte har samma värderingar och uppfattningar om saker och
ting.

Revisorns uppgift är att se till att det går bra för företaget, men han ska samtidigt vara
skeptisk inför företagsledarens påståenden. För att revisorn ska kunna tillfredställa båda
behoven behöver han veta mycket om företagets verksamhet. (Kell, Boynton, 1992,
s.23) Revisorerna i min undersökning anser att den rådgivning som företagen efterfrågar
oftast är sådan rådgivning som är tillåten ur oberoendesynpunkt. För att ändå minska
problemet med oberoendet kan revisorn försöka råda de mindre företagen att ta in en
extern styrelseledamot, som kan användas som ett bollplank för idéer.

För att den fristående rådgivningen ska vara av nytta för företaget krävs det även att
revisorn har kompetens inom de områden han rådgiver inom. Om revisorn rådgiver
inom områden som han inte har kunskaper om kan det leda till att felaktigheter uppstår.
Företaget har kanske inte någon möjlighet, eller resurser till att bedöma alla de råd de
får av revisorn. De litar därför på att revisorn har den kunskapen som krävs och att de
ger företagen den rätta informationen. (Ibid.) På grund av detta är det bra om revisions-
byrån har specialistkompetens att tillgå, när revisorn känner att han inte har den kom-
petens som krävs för att rådgiva inom ett visst område. Enligt revisorerna är det dock
inte alltid möjligt att tillgå specialisttjänster inom den egna revisionsbyrån. Detta p.g.a.
att det inte alltid är möjligt att bygga upp specialistavdelningar i t.ex. glesbygden.

5.2 Rådgivningens omfattning

Företagsledarna anser att den fristående rådgivningen får vara ganska omfattande, för att
den ska kunna täcka in alla de områden som de mindre företagen behöver hjälp med.
Det är däremot inte tillåtet för revisorn att rådgiva om något som strider mot lagen. Fö-
retagens behov av alla slags rådgivningstjänster, och kravet på att revisorn ska ha erfa-
renheter från många olika typer av företag, har lett till att branschen har utvecklats. På
revisionsbyråerna uppkommer det specialistavdelningar, vilket ger företagen större
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chans att få svar på alla de frågor de undrar över. Den allmänna åsikten är dock att revi-
sorn ska avstå från att göra val åt företagen samt verkställa beslut. Om revisorn blandar
sig i dessa steg så kommer många att anse honom vara i en beroende ställning till före-
taget (Jägerhorn, 1981, s. 8).

Den fristående rådgivningens omfattning har även betydelse när intressenterna ska be-
döma om denna aktivitet går att förena med revisionsverksamhet (Ibid., s. 9). Detta be-
tyder att revisorn måste ta hänsyn till både det faktiska och det synbara oberoendet. Det
kanske inte alltid räcker med att revisorn själv anser att han kan utföra ett rådgivnings-
uppdrag utan att oberoendet hotas. Revisorn måste även tänka på hur varje specifik råd-
givningsinsats kan komma att uppfattas av en utomstående betraktare. Vidare är det
viktigt att revisorn är medveten om vad ordet oberoende står för och betyder. Om han
inte vet vad det betyder, kan han aldrig veta när det uppkommer en situation som kan
hota oberoendet. Revisorn kan inte heller vidta åtgärder för att undanröja skenet, re-
spektive risken för problem, när han inte vet när det finns en risk för att oberoendet kan
hotas (SOU 1999:43, s. 121 ff).

Företagsledarna anser att det inte finns något olämpligt område för revisorn att rådgiva
inom. Företaget är beroende av revisorn och det är revisorns skyldighet att se till så att
det går bra för företaget. Revisorerna försöker tillfredställa företagens behov genom att
hjälpa till i den utsträckning det går. Vid de tillfällen, när revisorn känner att den fristå-
ende rådgivningen kan försätta honom i en beroende ställning till företaget, kan revisorn
komma med andra lösningar för att hjälpa företaget. Revisorn kan t.ex. hänvisa till de
redovisningsfrågor som Redovisningsrådet har tyckt till om. Vidare kan revisorn hänvi-
sa frågan vidare till en mer kompetent person, eller hänvisa företaget till en annan kun-
nig person inom området, t.ex. en jurist.

Charmichael och Willingham har listat ett antal områden där det är olämpligt för revi-
sorn att rådgiva inom. Vid de situationer där revisorn är med och fattar beslut, agerar
som en anställd samt är för engagerad i klientföretaget kan oberoendet hotas. Vad revi-
sorn däremot får vara med att rådgiva om är köp, eller tillverkning av produktionsut-
rustning. Revisorn får vidare vara med om att gallra och söka kandidater för ledande
befattningar, om kvalifikationskraven är fastställda. Slutligen får revisorn ge rekom-
mendationer vad gäller förbättringar av administrativa kontroller. (Charmichael, Wil-
lingham ingående i Jägerhorn, 1981, s. 9) I 6 § RevL sägs det att revisorn får upplysa
om de lagar som finns inom redovisningen. Revisorn får även ge förslag till utformning
av redovisningssystem samt ge förslag till bokföringsåtgärder och åtgärder i samband
med upprättandet av redovisningen. (6 § Lag (1995:528) om revisorer)

Revisorerna i min undersökning är medvetna om bestämmelserna som finns för revi-
sorn. Inför varje rådgivningsuppdrag går de igenom de etiska reglerna för att vara säkra
på att varje uppdrag sker med hänsyn till god revisorssed. Det verkar även som att det är
omfattningen av den fristående rådgivningen som har betydelse för hur oberoende revi-
sorn är gentemot företaget. Det är också av betydelse hur stort företaget är och vilken
kompetens som finns inom företaget. Om det inte finns någon ekonomiavdelning i fö-
retaget kan det hända att det medför att revisorn, omedvetet, tar en del beslut i företaget.
Detta kan i ett senare led, när revisorn reviderar företaget, leda till att han granskar sina
egna beslut.
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5.2.1 Fördelar och nackdelar med den fristående rådgivningen

Det finns en hel del fördelar med den fristående rådgivningen, som är de främsta orsa-
kerna till att den är så efterfrågad. Företagsledarna behöver inte anställa någon spets-
kompetens och detta leder till att de sparar in på kostnader. Revisorn har erfarenheter
från många olika områden, och det är bra att företagen kan använda deras kunskaper till
sin egen fördel. Det är även billigare för företagen att anlita revisorn på grund av att han
har en full insyn i företaget, och kan företaget bra (SOU 1999:43, s. 121 ff). Det kan
även ge företaget nya infallsvinklar, och ge idéer på nya sätt att arbeta på. Det är bra att
en utomstående person, som kan se alla brister i organisationen på ett annat sätt, kom-
mer in och ger förslag på t.ex. förbättrade rutiner.

Revisorerna får fördelar genom att personalen på revisionsbyrån kommer att trivas och
utvecklas i sitt arbete. Det kan även ge revisorn bättre kunskaper om det företaget han
reviderar. Detta leder i sin tur till att kvaliteten på granskningen blir bättre (Ibid.). Om
revisorn däremot ger alltför mycket och omfattande rådgivning till en klient, kan det
resultera i att han blir för engagerad i företaget. Det är i och för sig svårt, för en utom-
stående person, att bevisa detta eftersom han inte har full insyn i företaget. Det gäller då
för revisorn att utjämna alla hot och överväga om det finns några handlingar han kan
vidta mot befintliga hot (Ibid.).

Nackdelarna med den fristående rådgivningen är att de mindre företagen ofta inte har
någon egen kompetens i företaget, som kan bedöma den rådgivning som revisorn ger.
Detta kan då leda till att företagen gör som revisorn tycker, vilket gör att det egentligen
är revisorn som tar alla beslut i slutänden. Revisorn blir alltför engagerad i företaget och
det gör att han kan få ett egenintresse i företaget (Ibid.). Det kan även vara svårt för re-
visorn att sedan granska årsbokslutet, eftersom revisorn har varit med om att ta alla be-
slut. Han kan komma att granska sitt eget arbete, och om det förekommer några felak-
tigheter kan det hända att de slinker igenom, när det är revisorns eget misstag det hand-
lar om.

Både företagsledarna och revisorerna i min undersökning anser att det är en nackdel om
revisorn inte är nog insatt i företaget vid den fristående rådgivningen. Detta kan då leda
till att revisorn inte kan ge rätt råd, vid t.ex. en investering. Revisorn får dock inte vara
för engagerad i företagets verksamhet, annars aktualiseras egenintresse- eller själv-
granskningshotet. Det kan vara svårt att sätta gränsen för hur engagerad revisorn får
vara, det är upp till var och en att bedöma detta. Andra hot mot oberoendet är när revi-
sorn får en alltför personlig relation till klienten, eller om revisorn påverkas av en domi-
nerande personlighet (Ibid.). Alla dessa faktorer spelar in vid frågan om oberoendet, det
är därför inte så förvånande att denna fråga har väckt sådan uppståndelse en längre tid.

5.3 Nya tillägget i årsredovisningslagen

Genom det nya tillägget i ÅRL får företagen en möjlighet att se hur mycket av revisorns
arvode som har gått till revisionstjänster, och hur mycket som har gått till rådgivnings-
tjänster (Ibid., s. 107). Ofta är det så att företagen vet, på ett ungefär, hur mycket som
har gått till rådgivning respektive revision. Det kan ändå vara bra att de får se en fördel-
ning av summan för att få en bättre bild. Företagen har även rätt att få en ungefärlig
uppgift om arvodets slutliga storlek, för att de ska kunna bedöma den i förväg (FAR:s
Samlingsvolym, 1999, s. 907 ff).



ANALYS

26

Det nya tillägget baseras på uppfattningen om att det är omfattningen av den fristående
rådgivningen som har betydelse för hur oberoende revisorn kan anses vara mot företa-
get. (FAR:s Samlingsvolym, 1999, s. 907 ff) Revisorerna i undersökningen har delade
meningar om det nya tillägget. Den ena revisorn tycker att den nya uppgiften inte ger
några stora fördelar för revisorn. Det leder istället till en konkurrens mellan de olika
revisionsbyråerna. Byråerna ser hur mycket konkurrenterna har fakturerat sina kunder,
och kan på det sättet ge ett bättre anbud åt dessa kunder. Den andra revisorn tror också
att det kan leda till en konkurrens mellan byråerna, men att det inte kommer att bli så
dramatiskt eftersom uppgiften inte gynnar en enskild grupp. Uppgiften blir, så att säga,
likformig för alla parter.

Det nya tillägget ger en bättre grund för att bedöma oberoendet. Företagsledarna anser
att det viktigaste med det nya tillägget är att de får en bättre bild av fördelningen av
arvodet. Överlag, anser företagsledarna, att revisorerna är dåliga på att visa vad de tar
betalt för. Med tanke på att företagsledarna uppger att de ändå vet ungefär vad den slut-
liga fakturan från revisorn kommer att hamna på, kan det vara av vikt att fundera på
vilken funktion det nya tillägget egentligen har.

Revisorerna ser inga fördelar med det nya tillägget, och tror att det kan betyda att tilläg-
get i ÅRL endast är en interninformation för företagen. Om det visar sig att ett företag
har ökat sina rådgivningskostnader från föregående år, kan det ge ett tecken till intres-
senterna att någonting inte står rätt till i företaget. Detta behöver i sin tur inte betyda att
det är någonting som är fel. Det kan hända att företaget har infört nya rutiner och i sam-
band med detta har behövt en del rådgivning.

Fördelningen av arvodet kan även leda till att det uppstår en del mätproblem. Vissa fö-
retag kanske inte bryr sig om att redovisa rådgivningstjänster, som är ett naturligt led i
revisionsutövningen, separat. De slår istället ihop denna uppgift med revisionskostna-
den. Detta resulterar i att det inte alltid går att lita på att den arvodesfördelning, som
företaget visar upp, är korrekt.
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6 SLUTSATSER

Syftet med min uppsats var att förklara hur omfattande den fristående rådgivningen får
vara för att revisorn inte ska anses vara beroende av företaget. Vidare ville jag beskriva
hur oberoendet uppfattas av företagsledare och revisorer och vad som anses som
olämpliga rådgivningsområden, samt redogöra för vad respondenterna anser om det nya
tillägget i ÅRL. För att uppfylla syftet gjorde jag fyra djupintervjuer hos två företagsle-
dare samt två revisorer. Jag kom fram till att företagsledarna vill få all den hjälp de kan
få av revisorn, och anser att rådgivningen därför får vara ganska omfattande. Företags-
ledarna anser att det är revisorns skyldighet att se till så att företaget blir rätt skött. Revi-
sorerna är däremot lite mer försiktiga, och följer de etiska reglerna inför varje rådgiv-
ningsuppdrag. Det är även viktigt att revisorn har en tillräcklig kompetens för att rådgi-
va inom området.

Revisorerna tycker att det är lättare att vara oberoende i de större företagen, eftersom
dessa företag oftast har egen kompetens inom företaget, och kan bedöma den rådgivning
de får och dra egna slutsatser. De rådgivningsinsatser som efterfrågas av de mindre fö-
retagen är dock oftast sådan rådgivning som är tillåten ur oberoendesynpunkt. Det före-
kommer nog aldrig att en revisor nekar till att ge råd inom ett visst område, utan försö-
ker lösa det genom att hänvisa uppdraget till en mer kompetent person. På det här viset
kan företagen få hjälp när de behöver, utan att revisorns oberoende behöver hotas. Det
är kanske en av anledningarna till varför företagen även upplever det som att de får
hjälp med allt som de efterfrågar.

Oberoendet uppfattas olika av företagsledarna och revisorerna i min uppsats. Företags-
ledarna anser att oberoendet hotas när revisorn bryter mot lagen. Revisorn får inte råd-
giva inom de områden som leder till att han bryter mot lagen för revisorer. Revisorerna
tycker däremot att oberoendet kan hotas när de kommer med konstruktiva lösningar för
företagen, och samtidigt är med och fattar beslutet. Detta är en av riskerna med att råd-
giva i mindre företag, eftersom dessa företag litar mycket på att revisorn har rätt. Revi-
sorn besitter en stor erfarenhet och kompetens, som kanske inte finns inom företaget.
Därför är det lätt att revisorns roll kan komma att likna den som företagsledaren har.
Företagsledarna anser kanske inte att detta är ett hot, p.g.a. att de vill maximera sin egen
välfärd och vill se till företagets bästa. Det kan då tyckas som självklart att de vill göra
saker rätt och göra förbättringar som leder till att de sparar på kostnader. Revisorn är på
det viset en bra hjälp, eftersom han kan företaget bättre än en utomstående konsult gör.

Även i frågan om det nya tillägget i ÅRL råder det delade meningar bland företagsle-
darna och revisorerna. Företagsledarna anser att det är en fördel att arvodet fördelas
mellan revision och rådgivning, eftersom företaget lättare kan se vad revisorn har faktu-
rerat företaget. Uppgiften är dock ofta känd för företagsledarna men det är ändå bättre
att den är fördelad, än att det endast står en klumpsumma på fakturan. Det kan tänkas
märkligt att denna uppgift inte är känd för alla företag. Detta p.g.a. att det står i de etiska
reglerna för revisorer att klienten har rätt att få en ungefärlig uppgift om det slutliga
arvodet.

Revisorerna kan inte se några fördelar med det nya tillägget för deras yrkesgrupp. Det
leder endast till en konkurrenssituation. Uppgiften är likformig för alla som drabbas av
den, och den ger inte en riktig bild av den verkliga situationen. Det kan hända att ett
företag har höga rådgivningskostnader p.g.a. att de inte har en egen ekonomiavdelning.
De köper istället de tjänsterna av revisorn. Det kan då leda till att utomstående personer
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tror att det går dåligt för företaget, eftersom de behöver anlita revisorn som rådgivare.
Det kan även hända att fördelningen av arvodet inte är redovisat på ett riktigt sätt. En
del kanske slår samman rådgivningen med revisionen, om rådgivningen endast utgör en
liten del av arvodet. Andra kanske av lathet inte särskiljer rådgivningen, eftersom den
utförs som ett naturligt led i bokslutsarbetet. Genom att revisorerna inte ser några för-
delar med det nya tillägget och företagsledarna endast ser att tillägget ger en bättre bild
av fördelningen av arvodet, kan frågan uppkomma vad detta tillägg egentligen har för
funktion.

Frågan är om det nya tillägget endast ger nackdelar för de företag som är beroende av
rådgivningstjänster från revisorn, eftersom det kan leda till missförstånd. En hög råd-
givningskostnad betyder inte alltid att det går dåligt för företaget. Det kan t.o.m. vara så
att det är dessa företag som klarar sig bäst i längden. Om företagets intressenter tror att
det går dåligt för företaget, p.g.a. de höga rådgivningskostnaderna, så kan det leda till att
intressenternas förtroende för verksamheten minskar.

Respondenterna tycker dock att det nya tillägget ger en bättre grund för att bedöma obe-
roendet. Om det däremot förekommer mätproblem, som t.ex. att alla inte följer denna
rekommendation, så kan detta påstående däremot ifrågasättas. Det är en hel del faktorer
som påverkar oberoendet, och det finns många olika åsikter om när detta oberoende
aktualiseras. Det kan hända att det nya tillägget endast fungerar som en interninforma-
tion för företagsledarna, men det är även en intressant uppgift för utomstående personer
när de bedömer företaget. Det verkar som om det finns många olika synvinklar på hur
den nya informationen kan komma att tolkas. Det kan vara intressant att vid ett senare
tillfälle undersöka hur fördelningen av arvodet har tolkats av olika intressenter, samt
vilken roll den har spelat vid bedömningen av oberoendet.

6.1 Förslag till fortsatt forskning

Det kan vara intressant att undersöka hur det nya tillägget har påverkat företagen och
revisorerna, när den har varit i bruk en tid. Har det tillkommit några problem, eller är
det så att nackdelarna inte var så stora ändå? Det är även intressant att kontrollera hur
andra intressenter, såsom aktieägare och borgenärer, har uppfattat det nya tillägget. Har
de andra åsikter om nyttan av detta tillägg?

Oberoendet kommer nog vara ett omdiskuterat ämne ett bra tag framöver. Det kan där-
för vara av intresse att, under en senare period, granska om uppfattningarna om obero-
endet har ändrats. Eller om gränserna för revisorns oberoende har luckrats upp och blivit
mjukare.
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Bilaga 1

FRÅGEFORMULÄR TILL FÖRETAGSLEDARE

1. Hur omfattande anser du att rådgivningen får vara för att du inte skulle bedöma revi-
sorn som oberoende?

2. Inom vilka områden anser du att det är olämpligt för en revisor att rådgiva?

3. Anser du att rådgivningen skulle kunna vara mer omfattande än den är idag utan att
det skulle hota oberoendet? Varför?

4. Vilka problem ser du med den fristående rådgivningen (rådgivningen som inte har
något samband med revisionsutövningen)?

5. Vilken nytta har ni av den fristående rådgivningen?

6. Vad förväntar ni er att revisorn ska rådgiva om?

7.  Vilka rådgivningsinsatser har ni själv fått av en revisor?

8.  Vilken kompetens krävs av en revisor för att han ska kunna utföra rådgivnings-
tjänster utan att oberoendet hotas?

9. Vad anser du om det nya tillägget i ÅRL om att revisorns arvode ska fördelas på
revision respektive rådgivning samt att det ska lämnas uppgift om vilken slags fri-
stående rådgivning det rör sig om? Ger det en bättre grund för att bedöma revisorns
oberoende?

10. Vilka fördelar ser du med det nya tillägget i ÅRL?

11. Vilka nackdelar ser du med det nya tillägget i ÅRL?
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FRÅGEFORMULÄR TILL REVISORER

1. Hur omfattande anser du att rådgivningen får vara för att du inte skulle bedöma revi-
sorn som oberoende?

2. Inom vilka områden anser du att det är olämpligt för en revisor att rådgiva?

3. Anser du att rådgivningen skulle kunna vara mer omfattande än den är idag utan att
det skulle hota oberoendet? Varför?

4. Vilka problem ser du med den fristående rådgivningen?

5. Vilka är de vanligaste rådgivningsinsatserna för de mindre företagen (10-50 anställ-
da)?

6. Vilken nytta har ni av den fristående rådgivningen?

7. Vilka faktorer överväger ni innan ni utför rådgivningstjänster?

8. Vilken kompetens krävs av en revisor för att han ska kunna utföra rådgivnings-
tjänster utan att oberoendet hotas?

9. Vad anser du om det nya tillägget i ÅRL om att revisorns arvode ska fördelas på
revision respektive rådgivning samt att det ska lämnas uppgift om vilken slags fri-
stående rådgivning det rör sig om? Ger det en bättre grund för att bedöma revisorns
oberoende?

10. Vilka fördelar ser du med det nya tillägget i ÅRL?

11. Vilka nackdelar ser du med det nya tillägget i ÅRL?


