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SAMMANFATTNING 
 
Den senaste tidens skandaler har lett till att revisorernas oberoende till klienten har 
hamnat i fokus och deras förhållande till företagen har börjat ifrågasättas mer och mer. 
En revisor i Sverige skall inte bara granska företagets räkenskaper för intressentens 
räkning utan det ingår även i revisorns roll att ge viss rådgivning. Denna rådgivning kan 
ge upphov till hot mot revisorns oberoende i och med att rådgivningen kan leda till att 
revisorn granskar sina egna, eller andra på byråns rådgivning. Detta är det så kallade 
självgranskningshotet. Ett annat hot mot oberoendet är egenintressehotet vilket innebär 
att revisorn ser rådgivningen som så ekonomiskt viktig att denne ser mellan fingrarna i 
sin revision för att inte förlora rådgivningsuppdragen hos revisionsklienten. USA har, 
som svar på den senaste tidens skandaler, infört en ny lagstiftning, Sarbanes-Oxley Act, 
som bland annat i ett stycke förbjuder en stor del av den rådgivning som revisorer utför 
till revisionklienterna. Lagen infördes 2002 och syftet med lagen var att förstärka 
revisorernas oberoende för att på så sätt öka intressenternas förtroende för branschen. I 
Sverige infördes aldrig något direkt förbud mot rådgivning till revisionsklienten utan 
istället infördes en ny revisorslag som säger att revisorn inför varje uppdrag är skyldig 
att pröva sitt eget oberoende enligt en viss analysmodell. Om revisorn då kom fram till 
att det förelåg ett hot mot oberoendet så var han tvungen att avsäga sig uppdraget. Den 
här uppsatsens syfte var att ta reda på vilka konsekvenser ett införande av Sarbanes-
Oxley Act i Sverige skulle få och om det skulle påverka förtroendet för revisorerna. 
Studien bygger på en fallstudie där fem revisorer intervjuats. Resultatet av fallstudierna 
visar revisorerna inte trodde att Sarbanes-Oxley Act skulle innebära ett större förtroende 
för revisorerna snarare tvärtom och detta berodde på att den rådgivning som skulle 
förbjudas i och med ett införande skulle leda till revisorernas kompetens skulle 
försämras så dramatiskt att detta skulle påverka intressenternas förtroende negativt och 
då de ansåg att deras oberoende inte skulle påverkas något nämnvärt av ett införande 
kunde inte det överväga de negativa effekterna på förtroendet ett införande av Sarbanes-
Oxley Act i Sverige skulle ha. 
 

 



ABSTRACT 
 
The recent scandals in the financial world has set a focus on the accountants degree of 
independence to the firms that they audit and their relationship with them seems more 
suspect now than ever.  An accountant in Sweden is supposed to not only audit the 
company on the behalf of the shareholders and other interests but it is also a part of his 
job to give certain consultation to the company. This consultation could lead to a threat 
towards the accountant’s independence. Another threat against his independence is the 
self-interests threat wich means that the accountant sees the consultation as financially 
important and therefore looks the other way when he does the auditing so not to risk 
losing a client. The US response to these scandals was to enforce new and harder laws 
”Sarbanes Oxley Act” which in large parts prohibits the consultation from an 
accountant to the firm he is set to audit. The law was set in to action in 2002 and its 
purpose was to strengthen the accountant’s independence and by that increase the trust 
for the accountants in the eyes of the owners of the companies. Sweden didn’t enforce a 
law that directly prohibited these kinds of consultations and instead they enforced a new 
law in which it said that before an accountant can take on a new assignment he has to 
validate his own independence using a standardized model. If the accountant reach the 
conclusion using the model that there where a threat to his own independence he had to 
resign. The purpose of the essay was to find out what consequences there would be If 
we enforced Sarbanes-Oxley Act in Sweden and if it would affect the trust Peoples have 
towards there accountants. The study is based on a case study where we intervjued five 
accountants. The result shows that the accountants didn’t believe that enforcing 
Sarbanes-Oxley Act in Sweden would lead a higher trust in the accountants but rather 
the opposite and that was because the thought that enforcing Sarbanes-Oxley Act in 
Sweden would led to a degradation of the accountants competence because they would 
no longer be allowed to give the companies consultation and that i something that is a 
very important part of the accountants training and experience. This would also lead 
affect peoples thrust in the accountants negatively because competence Is an important 
part of trust and the fact that the didn’t believe that there own independence towards 
their clients would be affected by enforcing Sarbanes-Oxley Act  in Sweden led them to 
the conclusion that the god effects of  enforcing Sarbanes-Oxley Act would not 
owervheigh the bad. 
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1 INLEDNING 
I detta kapitel presenterar vi inledningsvis bakgrunden till uppsatsen följt av en 
problemdiskussion som mynnar ut i den frågeställning som vi valt att belysa samt de 
avgränsningar vi valt att göra. Avslutningsvis presenteras syftet med uppsatsen. 
 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
 
Under lång tid har revisorsyrket åtnjutit ett förtroende att vara en yrkeskår med hög 
moral och etik. De senaste åren har dock varit turbulenta för revisorskåren. 
Redovisningsskandalerna som uppdagats i USA har lett till att revisorskårens 
oberoende, ansvar och trovärdighet kraftigt ifrågasätts. Främst då genom bland annat 
skandalen i det amerikanska företaget Enron, den största och mest komplicerade 
konkursen i USA:s historia, som lett till att intresset för revisorers arbete har ökat. 
Enron hade bland annat genom redovisningskonstruktioner lyckats uppvisa ett högre 
resultat än det faktiska. På grund av konkursen förändrades aktieägarnas tilltro till 
finansmarknaderna och det har även lett till ett stort ifrågasättande av 
revisionsbyråernas trovärdighet och objektivitet. (Pehrson, 2002)  
 
I USA ledde förtroendekrisen till efterfrågan på en strängare lagstiftning. Den fria 
marknaden och dess självreglering ifrågasattes och för att skydda mot framtida liknande 
skandaler krävde media och allmänheten handling. (Holmquist, 2002)  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Revisionsbranschen har som huvudsaklig uppgift att skapa förtroende för ekonomisk 
information från företag. Förtroendet är nödvändigt för att företagen ska kunna 
attrahera riskkapital. Revisorn ska alltså fungera som en garant för att all information 
som kommer från företagen är sann och säker enligt deras professionella och objektiva 
bedömning. (Holmquist, 2001) 
 
Utöver revisorns skyldighet att utföra sitt granskningsuppdrag följer också en 
skyldighet att bidra med råd till förbättringar gällande företagets redovisning och 
förvaltning. Rådgivning som lämnas i anslutning till revisionen anses som revisions- 
nära och rådgivning utan nära samband med revisionsuppdraget ses som fristående 
rådgivning och det senare utgör inte en del av revisionsverksamheten. (FAR del 2, 
2004) I takt med att näringslivet blivit alltmer komplext har behovet av tillförlitlig 
information om företagens verksamheter, resultat och ställning ökat hos 
kapitalplacerare och andra intressenter. Detta har lett till ökade krav samt de ökade 
kraven på revisionen vilket i sin tur har lett till en ökad efterfrågan på rådgivning. (Far 
del 2, 2004) 
 
Revisorns roll är inte enbart av kontrollerande karaktär utan även konsulterande, vilket 
medför en gränsdragningsproblematik då det kan vara svårt för revisorn att alltid handla 
rationellt och veta var gränsen går för vad som får och vad som inte får sägas 
(självgranskningshot). (Holmquist, 2001)  
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Rådgivningen har kommit att spela en betydande roll för revisionsbyråernas 
förutsättningar att bli konkurrenskraftiga på marknaden. Detta medför att ytterligare en 
aspekt på oberoendet i vissa fall kan ifrågasättas, nämligen att revisionsbyråer drivs 
med det primära syftet att generera vinst. Att generera vinst kan eventuellt ge 
revisorerna starka incitament att värna om de kunder som är speciellt lönsamma och 
därför “se mellan fingrarna” i oberoendefrågan (egenintressehot). Det har dessutom 
visat sig att rådgivningsverksamheten ofta är mer lönsam än den traditionella 
revisionsverksamheten. (Van Der Plaats, 2000) 
 
Efter de tidigare nämnda skandalerna i USA skärptes lagstiftningen för revisorers 
oberoende, vilket ledde till att en ny lag antogs den 30 juli 2002. Lagen benämns 
Sarbanes-Oxley Act of 2002 och innebär bland annat att ett nytt organ införts som skall 
utöva tillsyn samt övervaka att lagar, regler etcetera följs inom redovisningsområdet. 
Vidare innebär lagen att revisorn förbjuds att utföra vissa konsulttjänster 
(förbudskataloger) gentemot sina klienter. (Sarbanes-Oxley Act of 2002) Sveriges svar 
på Amerikas lagstiftning var ett införande av en ny revisorslag (2001:883). Lagen kom 
till bland annat på grund av att de ville stärka förtroendet för revisorer genom 
självreglering och att göra det lättare för revisorer att hantera sin dubbla roll. (Blix, 
Danielsson, Nihlén, Åkersten, 2002) 
 
I samband med att den nya revisorslagen trädde i kraft den 1 januari 2002 blev det 
obligatoriskt för den enskilde revisorn att tillämpa analysmodellen för prövning av 
revisorers opartiskhet och självständighet. Analysmodellen är självgranskande och skall 
tillämpas för att analysera revisorns situation gentemot sina klienter. Ett problem med 
detta är huruvida ett förtroende kan byggas på självgranskning. Detta borde medföra 
ytterligare inskränkning på förtroendet för revisorn. (Far del 1, 2004) 
 
En ytterligare komplikation är att Svenskt regelverk är underkastat EU:s bestämmelser. 
EU-kommissionen har under de senaste tre åren utgett rekommendationer på samma 
område som Sarbanes-Oxley Act reglerar. EU-kommissionen vill följaktligen att 
medlemsstaterna ska kunna följa EU- rekommendationerna utan att komma i kläm med 
amerikansk lag och därför pågår just nu en intensiv förhandling mellan EU och USA 
angående hur detta ska lösas. (Blix et al, 2002)  
 
Användandet av självreglering eller strikta regler (förbudskataloger) är som sagt två 
olika sätt att försöka nå samma mål, de vill säga att säkra revisorns oberoende. I och 
med analysmodellen har oberoendefrågorna lyfts fram genom kravet på 
självgranskning. Det är dock viktigt att poängtera att själva kravet på oberoende inte 
förändrats. För ett framtida förtroende är det viktigt att säkerställa att revisorn kan sköta 
sin primära uppgift, revisionen, med opartiskhet, självständighet och objektivitet. (Blix 
et al, 2002)  
 
Bör då revisorernas oberoende säkerställas genom så kallade förbudskataloger eller 
genom så kallade analysmodeller som tar hänsyn till hur omständigheterna ser ut i det 
enskilda fallet? Blir bedömningarna olika beroende på vilket regelverk som används? 
(FAR, Del 2, 2004) 
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1.3 Avgränsningar 
 
Utifrån ovanstående problemdiskussion har en mängd problemområden upptäckts. 
Istället för att göra en övergripande studie, rörande revisorns oberoende och om 
revisorerna kommer att påverkas av Sarbanes-Oxley Act, har vi valt att koncentrera 
uppsatsen till en del av lagen. Den utvalda delen behandlar förbud av icke 
revisionstjänster.  
 

1.4 Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är:  

 
• Att undersöka vad revisorer i Sverige anser att ett eventuellt införande av 

Sarbanes-Oxley Act skulle få för konsekvenser och om de anser att en 
harmonisering mot den amerikanska lagstiftningen skulle förändra 
intressenternas förtroende för revisorerna. 
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2 METOD 
Detta kapitel beskriver samt motiverar den metod som valts för uppsatsens 
genomförande. Metoden har valts utifrån uppsatsens problem. I metodkapitlet för vi en 
diskussion om vilka metoder som är lämpliga och relevanta för uppsatsens 
genomförande. 
 

2.1 Inledning 
 
Metoden beskriver det tillvägagångssätt en författare av en rapport arbetar utifrån för att 
uppnå målsättningar som denne har med olika undersökningar. Författaren inhämtar, 
bearbetar och sammanfattar information som till exempel empiriska studier. Således är 
det väsentligt att författaren klargör för information som är tillgänglig och argumenterar 
för sitt val av metod och dokumenterar detta skriftligen för att på så vis underlätta en 
bedömning av kvaliteten på undersökningsresultaten. (Andersen, 1998) Formuleringen 
av undersökningsproblemet har en avgörande inverkan på undersökningens syfte, 
inriktning, uppläggning och arbetsmetoder (Lundahl, Skärvad, 1992). 
 

2.2 Forskningsansats 
 
Kvalitativ forskning förknippas med beskrivning och har ord som den centrala 
analysenheten samt att den tenderar att associeras med småskaliga studier. Den 
kvalitativa forskningen betraktar föremål i sitt sammanhang samt understryker hur 
dessa saker hänger ihop och är beroende av varandra istället för att isolera variabler och 
inrikta sig på specifika faktorer. Ett kvalitativt angreppssätt intresserar sig för 
betydelser och det sätt människor förstår saker på. Fokus ligger på regelbundenheter i 
en social grupps aktiviteter och relationer, samt på vilket sätt dessa uttrycks i form av 
exempelvis beteendemönster. (Denscombe, 2000) 
 
Eftersom vårt syfte var att ta reda på hur revisorer ställde sig till en eventuell 
harmonisering mot den amerikanska lagstiftningen samt vilka konsekvenser de ansåg 
att det skulle få, ansåg vi att en kvalitativ undersökning var lämpligast att använda. 
Valet av forskningsansats grundar sig på att vårt syfte till stor del bygger på revisorers 
oberoende. Då detta handlar om mänskligt beteende och hur de relationer som finns 
inom en social grupp fungerar, ansåg vi att en kvalitativ forskningsansats krävdes. 
Detta för att komma ner på djupet i problemet och uppnå syftet med undersökningen. 

 
Det finns olika sätt att dra slutsatser på. Ett av de sätten är det deduktiva. Deduktion 
innebär att forskaren drar en logisk slutsats som betraktas som giltig om den är logiskt 
sammanhängande. (Thurén, 1991) Ett deduktivt angreppssätt kännetecknas av att 
befintliga teorier får bestämma vilken information som samlas in, hur informationen 
ska tolkas och hur forskaren ska relatera resultaten till den redan befintliga teorin (Patel 
& Davidson, 2003). 
 
Eftersom utgångspunkten för vår studie var vår teoretiska referensram, samt att denna 
utgick till stor del från tidigare studier och utredningar, och att vi sedan prövade teorin 
mot den verklighet som aktörerna befann sig i, såg vi vårt angreppssätt som deduktivt. 
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2.3 Undersökningsansats 
 
”Fallstudier inriktar sig på en eller några få undersökningsenheter i syfte att erhålla en 
djupgående redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter och processer som 
uppträder i denna speciella undersökningsenhet” (Denscombe, 2000, s.43). 
 
Vi såg problematiken kring revisorernas oberoende och rådgivningen som väldigt 
komplex samt till stor del beroende på personliga uppfattningar och därför ansåg vi att 
en fallstudie var det bästa alternativet för vår studie för att få en djupgående inblick i 
dessa komplexa mänskliga relationer.  
 
En nackdel med fallstudier är att det inte går att dra några statistiska generella 
slutsatser, utan endast få en bild av hur det ligger till i de undersökta fallen. Dock kan 
sägas att även om varje enskilt fall i vissa avseenden är unikt så är det också ett 
exempel som ingår i en bredare kategori. Möjligheten att generalisera resultaten utifrån 
en fallstudie till andra exempel i kategorin beror på i hur hög grad fallstudiens exempel 
liknar andra av samma typ. (Denscombe, 2000) Då vi i vår uppsats inte var ute efter att 
dra några generella slutsatser utan att belysa hur det såg ut i de undersökta fallen, såg vi 
inte detta som ett problem. 
 
Större helheter förklaras enligt aktörssynsättet utifrån de enskilda aktörerna; helheten 
förklaras utifrån delarna. Primärt för synsättet är dock inte att förklara större helheter. 
Istället är ambitionen att kartlägga den innebörd och betydelse olika aktörer lägger i 
sina handlingar och den omgivande miljön. Emellertid skall inte aktörssynsättets 
förklaringar endast betraktas som specifika för speciella individer. Genom 
aktörssynsättets verklighetsantagande, har slutresultatet en vidare innebörd. Det bidrar 
till en allmän förståelse för olika innebördsstrukturella sammanhang, processer och 
samband som skapar den sociala verkligheten. (Arbnor & Bjerke, 1977) Då vi i vår 
uppsats var ute efter att undersöka revisorernas åsikter om revisorers oberoende, för att 
på så sätt beskriva deras syn på verkligheten, ansåg vi att aktörssynsättet var det vi 
använde oss av. 
 

2.4 Undersökningens upplägg 

2.4.1 Utveckling av referensram  
 
Utvecklingen av referensramen startade med en litteraturstudie av redovisningsteori, 
lagar och rekommendationer samt utredningar om rådgivning och revisorers oberoende. 
Vi har även följt den debatt som förts inom EU angående en eventuell harmonisering 
mot den amerikanska lagstiftningen.  
 
I första hand har vi använt oss av bibliotekets databas Lucia vid Luleå tekniska 
universitet, den nationella biblioteksdatabasen Libris samt Business Source Elite. De 
sökord som vi bland annat har använt oss av är revisorer, oberoende, Sarbanes-Oxley 
Act, samt de engelska översättningarna till dessa. Denna nämnda teori har sedan legat 
till grund för datainsamlingen och vår analys av empirin. 
 



METOD 
 

 6

2.4.2 Val av undersökningsenheter 
 
”En fallstudie kräver vanligtvis att forskaren gör ett val utifrån en lång rad tänkbara 
händelser, människor, organisationer etc.” (Denscombe, 2000, s.44). 
 
Urvalet har baserats på deras relevans för uppsatsens syfte och då syftet med uppsatsen 
var att redogöra för hur revisorer såg på Sarbanes-Oxley Act samt rådgivning till 
revisionsklienten, ansåg vi att de mest relevanta intervjuobjekten var revisorer från 
revisionsbyråer. I vårt fall utgjordes urvalet av representanter från revisionsbyråer i 
Luleå-området. Vi har även baserat urvalet på revisionsbyråernas storlek och enbart 
valt större revisionsbyråer då vi ansåg att de hade större kunskap inom området. Att vi 
enbart valde revisionsbyråer i Luleå berodde på att vi ville göra personliga intervjuer 
samt för att vi valt aktörsynsättet och då lämpar sig personliga intervjuer bäst enligt 
Denscombe (2000).   
 

2.4.3 Datainsamling 
 
Som tidigare nämnts valde vi att använda oss av kvalitativ data och en kvalitativ metod 
för datainsamling. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av personliga intervjuer 
vilka följde en intervjuguide som respondenterna i förväg hade fått ta del av. Vi valde 
att anonymisera respondenterna för att öka deras benägenhet att svara så trovärdigt och 
utförligt som möjligt. Tillvägagångssättet gav oss en möjlighet att vara flexibel i 
frågorna och att ställa följdfrågor beroende på respondenternas svar.  
 
Det finns både för och nackdelar med personliga intervjuer. Fördelar med personliga 
intervjuer är bland annat möjligheten att ställa komplicerade frågor samt möjlighet att 
följa upp och förklara frågorna. En nackdel med denna metod är den så kallade 
intervjuareffekten, vilket bland annat innebär att intervjuaren kan påverka respondenten 
att svara i en viss riktning. (Denscombe, 2000) 
 
För att förbereda revisorerna informerades dessa vid början av samtalet om ungefärlig 
tidsåtgång för intervjun. Revisorerna tillfrågades i god tid före intervjun om de kunde 
tänka sig att vara med i undersökningen och en intervjuguide, sammanfattning av 
Sarbanes-Oxley Act samt en kort beskrivning av uppsatsens inriktning och syfte 
skickades till dem före intervjun för att vi på så sätt skulle få så genomtänkta svar som 
möjligt. Vi medverkade båda två vid alla intervjuer för att säkerställa att ingen 
information förlorades. Intervjuerna spelades även in, efter revisorernas godkännande, 
för att ytterligare säkerställa att ingen information förlorades. 
  
Intervjuguiden (bilaga 1) följde en viss struktur men samtidigt ville vi ge revisorerna en 
chans att prata omkring de frågor och tankar som väcktes. För att göra detta möjligt 
använde vi oss av semistrukturerade frågor. Det som skiljer strukturerade från 
semistrukturerade och ostrukturerade frågor är i hur hög grad som forskaren bestämmer 
svarens karaktär och den längd svaren tillåts ha (Denscombe, 2000). Vid 
semistrukturerade intervjuer har intervjuaren fortfarande en färdig lista med ämnen som 
ska behandlas och frågor som ska besvaras, men är dock inställd på att vara flexibel när 
det gäller frågornas följd och låter den intervjuade utveckla sina idéer och tala mer 
utförligt om det ämne som intervjuaren tar upp (Denscombe, 2000). I vårt fall försökte 
vi gå djupare in i intervjun och ställde fler följdfrågor när revisorn gick in på saker som 
var av mer intresse för oss. 
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2.4.4 Analysmetod 
 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod för analys av insamlad data. Det 
empiriska resultatet analyserades med en jämförelse av svensk lag och amerikansk lag 
samt utredningar inom ämnet.  
  
Resultatet av empirin analyserades först genom det som Yin (2003) benämner som 
inomfallsanalys. Det vill säga att vi först analyserade situationen inom varje 
revisionsbyrå för sig. Efter det gjordes en av Yin (2003) kallad mellanfallsanalys där vi 
jämförde de olika fallen för att se olika mönster samt skillnader och likheter.  
 
Kvalitativ forskning påverkas av intervjuarens egna värderingar och övertygelser vilket 
spelar en viktig roll i produktionen och tolkningen av data, vilket i sin tur påverkar 
analysen (Denscombe, 2000). Trots detta var vi övertygade om att vi inte hade några 
förutfattade meningar om revisorerna innan vi gjorde intervjuerna. Detta möjliggjorde 
att vi kunde arbeta på ett opartiskt sätt och inte lägga in egna värderingar i 
undersökningen. 
 

2.5 Metoddiskussion 
 
En fallstudie innebär mer än enbart en beskrivning eller berättelse om en händelse eller 
ett tillstånd. Som med all forskning ska informationen samlas in på ett systematiskt sätt, 
relationer mellan variabler ska studeras och undersökningen ska noggrant planeras. 
Vilken metod som än väljs för insamling av data, måste den alltid kritiskt granskas för 
att avgöra hur giltig och tillförlitlig den framtagna informationen är. (Svenning, 2003) 
 

2.5.1 Trovärdighet 
 
För forskaren innebär begreppet validitet att han eller hon mäter det som 
undersökningen avser mäta (Ejvegård, 1996). Vi kommer i det här kapitlet att redogöra 
för de åtgärder vi vidtog för att stärka validiteten i vår studie.   
 
Inledningsvis kan det nämnas att revisorerna riskerar att påverkas av författarnas 
värderingar och kunskaper inom ämnesområdet, vilket kan ge ett negativt utfall i 
undersökningsresultatet. Vad gäller tillförlitligheten i sekundärdatan får den anses 
ganska god då vi använde av oss av hemsidor tillhörande branschorganisationer som 
FAR och väletablerade företag. Vidare bygger en stor del av teorin på vetenskapliga 
artiklar som berör uppsatsens syfte och problem och då dessa artiklar har skaffats från 
Ekonomiska biblioteket vid Luleå tekniska universitet kan tillförlitligheten anses vara 
hög. Detta med tanke på att det är högt ansedda databaser som avses. 
 
Att vi valde att banda våra intervjuer kan ha medfört att revisorernas sanningshalt i 
svaren reducerats, eftersom vetskapen om att bli bandad ibland har en hämmande effekt. 
Vi erbjöd därför respondenterna anonymitet i tron att vi kan ha ökat uppsatsens 
trovärdighet eftersom de då inte behövde känna sig hämmade att lämna ut information 
om sig själva eller företagen. För att ytterligare stärka trovärdigheten har de intervjuade 
respondenterna fått ta del av fallbeskrivningarna för rättning av eventuella faktafel.  
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3 REFERENSRAM 
I detta kapitel presenteras de teorier och övriga referenser som kommer att ligga till 
grund för de empiriska studierna. Inledningsvis beskrivs revisorns olika roller samt vad 
som skapar förtroende för revisorn.  Avslutningsvis beskrivs hur hot mot oberoendet 
kan uppstå i och med revisorns rådgivning samt vad svensk och amerikansk lagstiftning 
säger om rådgivningen .  
 

3.1 Revisorns roll 
 
Revisorns roll kan delas upp i den renodlade revisorsrollen och den utvidgade 
revisorsrollen. Den renodlade revisorsrollen är den lagstadgade och den beskrivs bland 
annat i aktiebolagsslagen. Den utvidgade revisorsrollen styrs mer av vad klienten vill ha 
än av bestämda regler. Det kan vara råd om verksamheten och upphandling. Det är dock 
viktigt att skilja på situationerna, en vald revisor har den renodlade rollen och hjälper 
klienten i samband med revisionen. I den andra situationen har inte revisorn den 
anknytningen till företaget och anlitas på grund av kompetens eller erfarenhet. Båda 
rollerna förutsätter dock att god revisorssed följs. (FARs Revisionsbok, 2002) 
 

• Renodlade revisorsrollen  
 

”Revisorn skall granska företagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och 
den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och 
omfattande som god revisionssed kräver” (ABL 10 kap3 §). 
 
Målet med granskningen är en revisionsberättelse där revisorn uttalar sig om 
årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och VD:ns förvaltning. Styrelsen och 
den verkställande direktören har skyldighet att lämna alla nödvändiga uppgifter som 
revisorn efterfrågar. (FAR del 2, 2003)  
 

• Utvidgade revisorsrollen  
 

Den utvidgade revisorsrollen innebär att revisorn utöver sina lagstadgade uppgifter även 
kan utföra andra tjänster än den lagstadgade revisionen. Den utvidgade revisorsrollen är 
inte lagstiftad utan beror på vad klienterna efterfrågar. Samtidigt som revisorerna utför 
den lagstadgade revisionen försöker de även identifiera svagheter i företagets 
redovisningssystem. För att undvika liknande fel i framtiden ger revisorerna råd. Det är 
vanligt att denna rådgivning utmynnar i ett konsultuppdrag för revisorn. Små och 
medelstora företag saknar ofta fackkunnig personal på området och det kan därför ligga 
nära till hands att använda revisorn till hjälp vid exempelvis skattefrågor och 
bokslutsarbete. Det är alltså vanligare att använda sig av konsulttjänster i små och 
medelstora företag jämfört med stora företag. Tilläggsuppgifterna får dock inte stå i 
konflikt med oberoendet. Det är tillåtet att lämna råd och synpunkter, men revisorn får 
inte fatta beslut. (Jägerhorn, 1981)  
 
Revisionsbyråer har en stor konkurrensfördel jämfört med konkurrerande konsulter då 
det finns en koppling mellan företaget och revisorn i och med att företaget måste anlita 
revisorn för att göra den lagstadgade revisionen (Fant, 1994). 
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Genom att nyttja revisorn som konsult kan klientföretaget vinna flera synergieffekter i 
och med att revisorn är väl insatt i klientföretagets situation, har hög kompetensnivå 
samt god kännedom från en rad olika branscher (Fant, 1994). 
 

3.2 Förtroende för revisorn 
 
Förtroendet är det som är grunden i revisorsyrket då revisorns uppdrag är ett 
förtroendeuppdrag. Att uppdragsgivaren har förtroende för revisorn är en nödvändig 
förutsättning. För att intressenterna ska kunna lita på den kvalitetssäkrade information 
krävs det att de litar på dem som svarar för kvalitetssäkringen. Förtroendet kan ses ur 
två aspekter, dels kan revisorer inge förtroende på grund av sin professionella 
kompetens, dels genom sitt oberoende. Revisorn ska vara lojal gentemot arbetsgivare 
och klient men lojaliteten ska ligga inom lagens ramar. Han ska vara lojal mot klienten i 
den bemärkelsen att han är oberoende och ser till klientens långsiktiga intressen om att 
upprätta en riktig redovisning. (Cassel, 1996) 
 
Revisorn ska inte se till de kortsiktiga ekonomiska intressen som en klient kan tänkas 
ha, utan ska ha civilkurage att stå emot. I och med införandet av analysmodellen och 
den självgranskning den bygger på är det upp till varje revisionsbyrå och revisor att 
oberoendet upprätthålls. Om fel skulle begås upptäcks de numera lättare genom kraven 
på dokumentation vilket underlättar för omvärlden att i efterhand granska revisorns 
agerande. (Cassel, 1996) 
 

3.2.1 Kompetens 
 
Kompetens kan ses som en samling av färdigheter och egenskaper som gör det möjligt 
för en part att få inflytande i ett speciellt område. Om en person har hög kompetens 
inom ett visst område skapar denna person mer förtroende än en individ som inte är så 
kompetent inom just det området. Förmågan har på så sätt stor betydelse när det gäller 
att bygga upp ett förtroende. Här kan man även beakta ytterligare en aspekt det vill säga 
förmedlandet. Eftersom förtroende är relationsbaserat så är det viktigaste hur 
kompetensen upplevs. Detta innebär även att om en person är väldigt kompetent, men 
upplevs som inkompetent får han inget förtroende. Alltså är förmedlingen oerhört 
viktigt. (Mayer, Davis, Schoorman, 1995)  
 
Revisorns kompetenskrav styrs av EU:s åttonde direktiv och i Sverige kontrollerar 
revisorsnämnden att dessa krav efterlevs. ”Övergripande mål för RN:s verksamhet är 
att tillgodose samhällets behov av kvalificerade och oberoende externa revisorer och 
revisionsföretag samt att säkerställa att dessa bedriver revisionsverksamhet av hög 
kvalitet och uppfyller höga etiska krav.” (Revisorsnämnden, 2004). 
 
Sedan en lång tid tillbaka har lagstiftare krävt en särskild nivå på revisorns 
kvalifikationer. Denna kompetensnivå upprätthålls genom att revisorer måste godkännas 
eller auktoriseras av revisorsnämnden (RN). Enligt revisorslagen ska revisorer för att bli 
godkända uppfylla de krav som lagen kräver, däribland avlägga revisorsexamen. 
(Revisorslagen, 4 § 5 punkten) För att bli auktoriserad revisor måste kraven i 
Revisorslagen uppfyllas samt att avlägga högre revisorsexamen (RN, 2004). 
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RN gör sedan löpande kontroller av revisionsbyråernas ägande och 
styrelsesammansättning, så att kraven uppfylls. I de löpande kontrollerna tittar även RN 
på att godkända och auktoriserade revisorer fortfarande är verksamma och gör en 
kontroll över revisorns yrkes verksamhet och redbarhet. RN är den myndighet som 
sköter tillsynen av revisorer och revisionsbyråer, det vill säga de utreder alla 
anmälningar mot enskilda revisorer och revisionsbyråer. RN gör även andra utredningar 
som en följd av egna kontroller eller om det framkommit information i media om att 
någon revisor eller revisionsbyrå misstänks ha åsidosatt sina skyldigheter. Som 
tillsynsmyndighet kan RN även vidta disciplinära åtgärder. Dessa är erinran, varning 
eller upphävande. (Revisorsnämnden, 2004) 
 
För att få vara revisor i ett företag krävs det att du antingen är auktoriserad eller 
godkänd revisor. ”Endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan vara 
revisor i ett aktieföretag”. (10kap 11 § ABL) 
 
Förutom den formella kompetensen krävs det erfarenhet och kunskap om företaget för 
att säkerställa en hög kvalitet på revisionen. ”En revisor skall ha den insikt i och 
erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och 
omfattningen av företagets verksamhet fordras för att fullgöra uppdraget”. (10kap 11 § 
ABL) 
 

3.2.2 Oberoende  
 
Revisorns oberoende kan ses ur två olika aspekter, dels det faktiska och dels det synbara 
oberoendet (Engerstedt & Strömqvist, 2003). Faktiskt oberoende (hur revisorn ser det): 
revisorns förmåga att ta hänsyn till samtliga omständigheter som är av betydelse för 
granskningsuppdraget. Revisorn måste här se till sitt samvete och väga in den 
känslomässiga aspekten (Andersson, 2003). Det faktiska oberoendet är svårt att mäta då 
det bygger på en inre känsla och handlar om hur revisorn känner sig oberoende. Det 
faktiska oberoendet är det oberoende som är mest värt att sträva efter. Synbart 
oberoende (hur andra ser det): när det för omvärlden inte finns några omständigheter 
som ger anledning att ifrågasätta revisorns förmåga till objektivitet. Det synbara 
oberoendet är det oberoende som är lättare att se och därmed det som diskuterats mest. 
Sättet att uppnå det synbara oberoendet är att förbjuda revisorn att revidera i vissa 
typiska situationer. (FAR del 2, 2004)  
 
En revisor kan vara faktiskt oberoende utan att han uppfattas som det av omvärlden. En 
revisor kan också vara synbart oberoende trots att han inte är det, exempelvis så kan den 
som betraktar har bristfälliga kunskaper om hur en revisor ska agera i speciella 
situationer. (Cassel, 1996)  
 
Det är svårt att mäta oberoendet, då det inte går att mäta en persons attityd eller 
integritet. Människor är benägna att tolka det de observerar i ljuset av vad de önskar. 
Revisorns oberoende kan endast säkras genom att han är synbart oberoende. (Dunn, 
1996) 
 
För att säkerställa revisorns oberoende är det nödvändigt att vissa krav ställs på 
organisationen som finns inom en revisionsbyrå. En god organisation kännetecknas av 
att hot mot revisorns faktiska och synbara oberoende upptäcks, dokumenteras och 
åtgärdas. (Cassel, 1996) Denna kvalitetssäkring tillgodoses i de större revisionsbyråerna 
genom olika interna åtgärder. För de små revisionsbyråerna är det svårare att genomföra 
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dessa kontroller internt, de kan behöva ta hjälp av en utomstående part. (Andersson, 
2003) För de större byråerna är det lättare att hitta denna kunskap internt dels på grund 
av att det finns fler revisorer att tillgå och dels på grund av att de har större resurser att 
använda till att utbilda sin personal. (Cassel, 1996)  
 
Det kan vara svårare för en liten revisionsbyrå att stå emot påtryckningar eftersom de 
små byråerna generellt sett är mer ekonomiskt känsliga för att förlora klienter än de 
stora byråerna. De små revisionsbyråerna tenderar också att vara mer beroende av sina 
klienter eftersom inkomsterna från en klient i en liten byrå motsvarar en större del av de 
totala intäkterna. Ytterligare en anledning till att de mindre revisionsbyråerna är mer 
beroende av sina klienter är att det ligger i mindre byråers natur att utveckla ett närmare 
förhållande till sina klienter. (Shockley, 1981) 
 

3.3 Agentteorin 
 
Agentteorin beskriver relationen mellan två ekonomiskt agerande parter. Den ena parten 
kallas för principal och vill få ett uppdrag utfört. Den som väljer att ta emot det 
uppdraget och utföra det åt principalen kallas för agent. I en organisation finns det en 
stor mängd principal- agentförhållanden, och en individ som är agent i en relation kan 
vara en principal i en annan. (Nygaard och Bengtsson, 2002) 
 
Agentteorin innebär att en ägare av ekonomiska resurser (principalen) anlitar en annan 
person (agenten) för att använda och/eller kontrollera dessa resurser. Detta förhållande 
baseras på makt och hierarki där principalen är den styrande och agenten är den som 
styrs. I agentteorins enklaste form är ledningen agent och ägaren principal. För att 
undvika att agenten handlar i strid mot principalens intressen försöker denne kontrollera 
agenten. (Anthony & Govindarajan, 1998) 
 
Enligt agentteorin ingår revisorn ett kontrakt med ägarna i företaget. Kontraktet innebär 
att revisorn ska utföra lagstadgad revision vilket innefattar granskning av företagets 
redovisning och förvaltning. Revisorns uppgift är alltså att granska tillförlitligheten av 
agentens (företagsledningens) agerande. Revision har stor betydelse i agentteorin för att 
ge företagets redovisning trovärdighet så att den i sin tur kan utgöra bas för principalens 
kontrakt med andra agenter. (Adams, 1994) 
 
Revisorn är det organ som kontrollerar agenten för principalens räkning och revisorn 
väljs på företagets företagsstämma. I agentteorin agerar båda parter rationellt utifrån sitt 
eget självintresse för att maximera sin nytta. Problemet som uppstår i en sådan här 
relation är att principalen aldrig kan vara riktigt säker på att agenten har samma 
intressen, det vill säga, det finns alltid en osäkerhet att deras intressen skiljer sig åt och 
att agenten kommer att handla i eget intresse. Den stora frågan är då hur principalen 
med tillfredsställande säkerhet kan försäkra sig om att agenten handlar i hans intresse. 
Detta sker genom att parterna upprättar kontrakt mellan sig, som informerar om vad de 
förväntar sig, principalen vill få någonting utfört och agenten vill ha någonting för det 
jobb han utför. (Adams, 1994)  
 
Principalen använder sig av redovisningsinformation för att kontrollera att agenten 
uppnår organisationens mål (Macintosh, 1994). Detta är nödvändigt eftersom agentens 
handlingar inte alltid gynnar principalen. Agenterna har oftast mer information än 
principalerna och denna informationsasymmetri påverkar principalens möjlighet att 
effektivt övervaka om agenten utför tjänsten på bästa sätt. (Macintosh, 1994) 
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Båda parter agerar för att få ut maximal nytta, men principal- agentrelationen är pareto-
optimal, vilket innebär att då den enas nytta ökar så minskar den andres. Har revisorn en 
stark relation till företaget, kan dennes nytta öka när det går bra för företaget eftersom 
han då har större möjlighet att få behålla sitt uppdrag som revisor.( Macintosh, 1994) 
 
Särskilt två förhållanden brukar framhållas. Det ena är att revisorn genom rådgivningen 
får en affärsförbindelse med revisionsklienten vilken till sin natur inte avviker från 
andra affärsförbindelser. Revisorn riskerar härigenom att få ett direkt eller indirekt 
ekonomiskt intresse i revisionsklienten "egenintressehotet". Detta kan gå ut över 
granskningens tillförlitlighet eller vart fall rubba omgivningens tilltro till granskningen. 
(Prop. 2000/01:146) 
 
Det andra förhållandet är att revisorn inom ramen för revisionsuppdraget kommer att 
granska resultatet av eget utfört arbete eller gjorda bedömningar 
(självgranskningshotet). En omfattande rådgivning kan leda till att revisorn får ett 
påtagligt inflytande över det företag som eller hon skall granska, något som är ägnat att 
påverka revisorns möjlighet iaktta objektivitet vid granskningen liksom omgivningens 
förtroende för revisionen. (Prop. 2000/01:146) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3:1 Agentförhållandet (Macintosh 1994) 
 
Figuren beskriver de olika förhållandena som uppstår mellan revisor, principal och 
agent i och med att revisorn har ett ansvar gentemot företagets intressenter (principalen) 
då det anlitas av dessa för att göra en oberoende granskning av företaget. Detta 
tydliggörs av strecken i triangeln mellan revisor, principal och mellan principal och 
agent. Figuren förklarar också att det finns ett förhållande mellan agenten (företaget) 
och revisorn då revisorn får betalt av företaget för revisionen men även för fristående 
rådgivning. Detta förhållande tydliggörs med det strecket som finns i triangeln mellan 
agenten och revisorn.  Agentteorin ifrågasätter revisorns oberoende då det enligt den 
finns ett tydligt förhållande mellan företaget och revisorn.  
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3.4 Svensk lag om revisorers rådgivning 

3.4.1 Aktiebolagslagen 
 
I Aktiebolagslagen beskrivs de förhållanden när en revisor befinner sig i en jäv situation 
och därför inte får vara vald revisor. Vi har valt att bara belysa de förhållanden som vi 
ser som mest relevant för vår uppsats.  
 
En vald revisor får inte biträda vid företagets bokföring, medelsförvaltning eller 
företagets kontroll däröver (självgranskningshot). Revisorn får inte heller vara anställd 
hos eller på annat sätt ha en underordnad eller beroende ställning till företaget 
(egenintressehot). Aktiebolagslagen förbjuder även sådana förhållanden där revisorn är 
verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder företaget vid 
grundbokföringen, medelsförvaltningen eller företagets kontroll däröver. (ABL 10 kap 
16 § ) 
 

3.4.2 Revisorslagen 
 
Revisorslagen tar upp det som en revisor får och inte får göra samt går mer in i detalj 
hur en prövning görs för att fastställa revisorns oberoende. Vi har även här valt att bara 
ta upp de delar vi ser som mest relevanta för vår uppsats. Lagen tas upp i sin helhet i 
bilaga 3. 
 
En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och 
självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten 
skall organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet säkerställs. 
(FARs revisionsbok 2004). 
 
En revisor skall, för varje uppdrag i revisionsverksamheten, pröva om det finns 
omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller 
självständighet. Revisorn skall avböja eller avsäga sig ett sådant uppdrag. Denna 
prövning görs enligt den så kallade analysmodellen och enligt den skall revisorn inför 
varje nytt uppdrag pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för 
hans förmåga att utöva uppdraget med opartiskhet och självständighet. Revisorn 
behöver dock inte avböja eller avsäga sig uppdraget, om det i det enskilda fallet 
föreligger sådana särskilda omständigheter, eller har vid tagits sådana åtgärder som 
medför att det inte finns anledning att ifrågasätta hans opartiskhet eller självständighet. 
(FARs revisionsbok 2004) 
Revisorer och registrerade revisionsföretag skall dokumentera sina uppdrag i 
revisionsverksamheten. Dokumentationen skall innehålla sådan information som är 
väsentlig för att revisorns arbete samt hans opartiskhet och självständighet skall kunna 
bedömas i efterhand. Dokumentationen skall ha färdigställts när revisionsberättelsen 
eller annat utlåtande avges. (FARs revisionsbok 2004) 
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3.5 Sarbanes-Oxley Act och Revisorers rådgivning 
 
Sarbanes-Oxley Act har ett brett tillämpningsområde. Lagen tillämpas på alla företag 
som passar in under beskrivningen emittent enligt den amerikanska värdepapperslagen 
Securities Exchange Act of 1934. Emittent är en utgivare av säkerhet. (Far del 1, 2004) 
Lagen tillämpas följaktligen på samtliga amerikanska och icke-amerikanska företag som 
har inregistrerat aktier för handel på amerikansk börs och som därmed är utgivare av 
finansiell information angående företagets ekonomiska ställning. (Sarbanes-Oxley Act 
of 2002)  
 
Syftet med Sarbanes-Oxley Act är att återställa investerarnas förtroende för 
aktiemarknaden efter alla skandaler, samt att garantera att företagens finansiella 
rapportering och övrig extern rapportering överensstämmer med verkligheten. Detta 
planeras att uppnås genom fyra huvudsakliga åtgärder:  
 
1. Strängare krav på företagens redovisning och annan information som släpps till 
marknaden. Företagens ledningar måste i högre grad stå bakom och garantera 
riktigheten i informationen samt se till att internkontrollen av all information fungerar 
tillfredställande,  
 
2. Högre krav på revisorns oberoende och professionalism genom förbud mot att 
revisorn utför vissa tjänster åt sina klienter samt uppförandet av en tillsynsmyndighet 
för kontroll av att detta efterföljs. 
 
3. Krav på interna strukturer för att överse den revision och informationsutlämning som 
sker till marknaden. 
 
4. Stränga straff för brott mot lagen.  
 
Sarbanes-Oxley Act är indelad i elva kapitel samt är i fyra kategorier: förvaltning, 
ansvar, finansiell rapportering och revisionstillsyn. En mer ingående beskrivning av den 
del av lagen (sektion 201) som berör frågeställningen för denna uppsats följer här 
nedan. 
 
Det är enligt Sarbanes-Oxley Act olagligt att tillhandahålla revisionsklienten andra 
tjänster än revisions-tjänster. Vissa specifikt angivna tjänster är alltid olagliga, medan 
övriga kan tillåtas efter samtycke från en Audit Committee. De specifikt förbjudna 
tjänsterna är inte definierade i Sarbanes-Oxley Act utan anges generellt som till exempel 
”Bookkeeping or other services related to accounting or financial statements” och ”legal 
services” (Sarbanes-Oxley Act, Title II, sektion 201). 
 

3.6 Utredning på uppdrag av FAR om Sarbanes-Oxley Act 
 
Då Sarbanes-Oxley Act antogs i USA tillsattes en utredning på uppdrag av FAR, med 
syftet att studera Sarbanes-Oxley Act:s konsekvenser i Sverige. Utredningen fann ett 
antal direkta konflikter mellan svensk god revisors- och revisionssed och 
bestämmelserna i Sarbanes-Oxley Act. Bland annat nämns rådgivningen som revisorer 
utför. 
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Sarbanes-Oxley Act förbjuder vissa tjänster mellan en revisionsbyrå och dess klient, till 
skillnad mot Sverige där inga direkta förbud finns. Däremot kan analysmodellen 
stundom tvinga en vald revisor att avstå från konsultuppdrag för revisionsklienten. (Blix 
et al, 2002)  
 
Revisorn är förpliktad enligt svensk lag att lämna vissa råd och synpunkter när det 
gäller företagets redovisning och förvaltning, det vill säga ”revisionsrådgivning”. Det 
kan ofta vara lämpligt att revisorn upplyser klienten om de möjligheter till 
resultatreglering som står till buds enligt gällande skattelagar. Att informera om sådana 
möjligheter till resultatreglering enligt skattelagar är olagligt enligt Sarbanes-Oxley Act 
men kan vara tillåtet efter ett förhandsgodkännande av en Audit Committee. (Blix et al, 
2002) 
 
Revisionsrådgivning ingår som en skyldighet vid svenska revisionen, vilket kan komma 
att stå i direkt konflikt med bestämmelserna i Sarbanes-Oxley Act. Reglerna i Sarbanes-
Oxley Act begränsar dessutom möjligheterna för revisionsföretagets anställda att genom 
praktik inom företaget bli kunniga och erfarna i redovisning, affärstransaktioner, 
avtalsfrågor, kreditfrågor etcetera. Detta kan innebära en svårighet för 
revisionsbranschen att rekrytera, utveckla och behålla skickliga medarbetare. Branschen 
får därmed också en begränsad plattform för att utföra en kvalificerad 
revision/bedömning av företag. De klienter som inte själva har specialister kan inte, och 
vill heller inte, använda sin revisor och de resurser för analyser och utredningar som 
denne genom kunskap om kundens förhållanden och personal snabbt och 
kostnadseffektivt skulle kunna tillhandahålla. (Blix et al, 2002) 
 
I samband med att den nya revisorslagen infördes övervägde lagstiftaren att införa ett 
förbud för revisorer att tillhandahålla revisionsklienter rådgivning och andra tjänster 
som inte utgör revisionsverksamhet. Bedömningen blev då att något sådant förbud inte 
borde införas i revisorslagen. Skälen var dels att rådgivningen från revisionssynpunkt 
kan ha vissa fördelar genom att revisorns kännedom om företaget förbättras, dels att 
revisionens intressenter kan ha ett intresse av att företagen får en kompetent rådgivning 
från någon med nära insyn i företagens förhållanden. Vidare bedömdes det vara av viss 
betydelse för många mindre och medelstora företag som saknar egen företagsekonomisk 
kompetens att kunna få del av den kompetens som revisorer och revisionsföretag kan 
tillhandahålla. (Blix et al, 2002) 
 
Den samlade bedömningen blev att det inte ansågs finnas tillräckliga skäl för ett sådant 
förbud. Förbudet 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, kommer in och ger förslag på till exempel 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 denne 
reviderar. Detta leder i sin tur till att kvaliteten på granskningen blir bättre. 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 utomstående 
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. (Blix et al, 2002)   
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En fördel med att införa Sarbanes-Oxley Act skulle kunna vara att det minskar revisorns 
eventuella egenintresse i små företag. Egenintresset uppstår när de mindre företagen inte 
har någon egen kompetens och därför inte kan bedöma den rådgivning som revisorn 
ger. Detta kan då leda till att företagen gör som revisorn tycker, vilket i slutändan leder 
till att det egentligen är revisorn som tar alla beslut. Revisorn blir alltför engagerad i 
företaget och det gör att han kan få ett egenintresse i företaget. (Blix et al, 2002) 
 
Det kan även vara svårt för revisorn att sedan granska årsbokslutet, eftersom revisorn 
har varit med om att ta alla beslut. Han kan komma att granska sitt eget arbete, och om 
det förekommer några felaktigheter kan det hända att de slinker igenom, när det är 
revisorns eget misstag det handlar om. (Blix et al, 2002) 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att Sarbanes-Oxley Act riskerar att stå i direkt 
konflikt med de förpliktelser och möjligheter som svensk god revisors- och revisionssed 
ger revisorn när han fullgör revisionsuppdraget. Hur stor risken är, beror på vilka 
definitioner som kommer att tillämpas för de enligt Sarbanes-Oxley Act undantagslöst 
olagliga tjänsterna till revisionsklienten. Det framgår vidare att ett generellt förbud mot 
vissa tjänster inte är förenligt med de överväganden som gjorts i samband med att den 
nya revisorslagen skapades. Den svenska lagstiftaren har nämligen explicit uttryckt att 
det finns ett samhällsekonomiskt intresse av att kunna ta tillvara revisorns kompetens i 
näringslivet. (Blix et al, 2002) 
 

3.7 EU Rekommendationer 
 
På uppdrag av EU-kommissionen publicerade EU den så kallade Grönboken 1996. I 
Grönboken stadgas hur revisorn roll, ställning och ansvar inom EU skall samspela för 
att årsredovisningar skall åtnjuta trovärdighet över nationsgränserna inom unionen. 
Under senare år har det uttryckts oro över de hot som har uppstått mot revisorernas 
oberoende. Ett flertal undersökningar har visat att företag i allt större utsträckning är 
benägna att bestrida revisorernas slutsatser. De kan anlita flera revisorer och välja det 
"bästa" resultatet, rådgöra med jurister om revisorernas åsikter, byta revisorer. I vissa 
undersökningar drogs slutsatsen att det vore alltför naivt att förutsätta att inga revisorer 
någonsin tar hänsyn till risken att förlora en kund. (Grönboken, 1996) 
 
 Vissa kritiker har hävdat att revisorernas yrkesetik håller på att ge vika för en mera 
"affärsmässig" inställning. Dessutom har det blivit vanligare att företagen begär in 
anbud på revisionen. Huvudmålet med detta förfarande är att betala så lite som möjligt 
för revisorernas tjänster. Det påstås ibland att företagsledningen tar till anbudsinfordran 
för att sätta press på de revisorer som för närvarande har uppdraget, särskilt i de fall då 
tvister har uppstått. (Grönboken, 1996) 
 
Den ökande graden av konkurrens om revisionsuppdrag, särskilt gällande uppdrag för 
stora välkända företag, har också gett upphov till farhågor. Det är otvivelaktigt så att 
konkurrensen ibland leder till bud som ligger mycket lågt i pris kanske även till bud till 
underpris. Förfarandet med anbudsinfordran, som garanterar öppenhet och konkurrens, 
bör inte leda till att revisorer ger anbud med revisionsarvoden som är så låga att 
revisorerna inte kan utföra sitt arbete i enlighet med befintliga yrkesstandarder. Vissa 
observatörer drar slutsatsen att de framgångsrika anbudsgivarna förväntar sig att de 
skall kunna täcka den fulla kostnaden för revisionen med inkomster från konsulttjänster 
som ligger utanför den egentliga revisionen. Detta belyser en annan farhåga, nämligen 
att revisorer tillhandahåller icke-revisionstjänster. (Grönboken, 1996) 
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I grönboken förs en debatt om huruvida revisorn bör tillhandahålla andra tjänster till sin 
revisionskund än revisionen. Det nämns bland annat att när revisorn tillhandahåller 
kunden andra typer av tjänster, sannolikt får bättre insikt i kundens företag och dess 
verksamhet och kan därigenom göra en bättre revision. (Grönboken, 1996)  
 
Det framhålls också att det inte finns några bevis för att objektiviteten skulle hotas av att 
icke-revisionsarvodena är stora jämfört med revisionsarvodena. Det finns dock en stark 
tro att revisionens objektivitet kan skadas av att revisorn utför icke-revisionstjänster för 
en revisionskunds räkning. Denna oro kräver att skyddsmekanismer inrättas. Dessa 
skyddsmekanismer skulle kunna innebära att revisorn inte får tillhandahålla andra 
tjänster än sådana som till sin natur och kvalitet är förenliga med revisorns 
yrkesmässiga ställning och som sannolikt inte kan begränsa dennes objektivitet. En 
annan möjlighet vore krav på att såväl arvodena för revisionen som för övriga tjänster 
skall offentliggöras. En lösning som innebar att revisorn inte fick erbjuda sin 
revisionskund några övriga tjänster över huvud taget skulle lösa problemet med 
revisorns yttre oberoende. Detta är inte något möjligt alternativ i praktiken, eftersom det 
vore enkelt att kringgå en sådan regel genom att låta ett närstående företag eller 
intresseföretag tillhandahålla icke- revisionstjänsterna. (Grönboken, 1996) 
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3.8 Analysmodell  
Nedan följer vår analysmodell som sammanfattar den teoretiska referensram vi har, 
samt beskriver hur vi skall använda oss av den för att analysera empirin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 3:1 Analysmodell (Egen) 
 
Vår analysmodell beskriver hur förtroende förhållandet mellan principal (intressenten) 
och revisor påverkas av revisorns oberoende förhållande till agenten (företaget) utifrån 
agentteorin. Analysmodellen visar även att intressentens förtroende för revisorn 
påverkas av revisorns kompetens.  
Vi kommer utifrån denna modell analysera vår empiri för att ta reda på vilka 
konsekvenser ett eventuellt införande av Sarbanes-Oxley Act skulle få och hur dessa 
konsekvenser skulle påverka revisorernas oberoende och kompetens. Vi kommer utifrån 
detta försöka dra slutsatser om hur vi tror att intressenternas förtroende för revisorerna 
skulle förändras. 
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4 EMPIRI 
Vår empiri består av en fallstudie där vi valt att intervjua fem revisorer. Deras svar 
redovisas var för sig och presenteras anonymt under fingerade namn. De frågor vi ställt 
finns presenterade i vår intervjuguide i bilaga 1. 
 

4.1 Revisionsbyrå A – Revisor A 
 
Revisor A är en kvinnlig auktoriserad revisor med 15 års erfarenhet i branschen. 
 
Angående hur de senaste redovisningsskandalerna påverkat deras förtroende svarar 
Revisor A att hon tror att det mer är de som inte vet så mycket om revisorer och deras 
arbete som påverkats mest av de senaste redovisningsskandalerna. Hon säger vidare att 
hon inte tror att de som arbetar mycket gentemot sina revisorer och har en nära relation 
med dem har påverkats så mycket av skandalerna för de vet vad vi går för. Hon säger 
”Jag har inte varit med om att någon tagit upp problemet och krävt några försäkringar 
på vårt oberoende”.  
 
Hon ser vidare att det är väldigt viktigt för dem att ha intressenternas förtroende, då hon 
ser att behovet av transparens i företagens ekonomiska information aldrig varit större än 
det är idag. Hon säger vidare att hennes byrå ligger i framkant av denna utveckling och 
att de tar en aktiv roll i alla förändringar för att upprätthålla allmänhetens förtroende för 
världens finansiella marknader och medverkar till en väl fungerande marknadsekonomi. 
Följaktligen ser hon att det skulle vara i hög grad negativt för dem att få ett minskat 
förtroende hos intressenterna.  
 
För Revisor A innebär revisorns oberoende en revisors yrkesstolthet och 
professionalism. Hon tar upp som exempel att om hon skulle gå i ledband för någon 
eller blunda för felaktigheter så skulle hon inte känna samma stolthet för sitt yrke. Hon 
säger ”Det handlar om att leva upp till de yrkesetiska reglerna och göra ett bra jobb”. 
Hon menar vidare att ett oberoende för henne är att hon skall våga påtala ett fel i en 
revisionsberättelse oavsett vad hon har för relation till kunden. Hon säger vidare att det 
har mycket med revisorns kompetens och vad de tar upp i sin granskning som visar på 
deras oberoende. Angående gällande lagstiftning så tycker hon att analysmodellen mer 
är ett krav på att de ska dokumentera sitt oberoende och det menar hon är bra. Hon ser 
en större risk för att hon skulle se mellan fingrarna om hon skulle ha arbetat på en 
mindre byrå eller varit egen företagare. I mindre byråer är revisorn kanske mer mån om 
att behålla sina kunder där en kund utgör en större del av de totala intäkterna än i en 
större byrå. Hennes byrå får inte mindre intäkter även om hon skulle påtala fel i en 
revisionsberättelse. 
 
Hon anser vidare att det inte föreligger något hot mot oberoendet då revisorerna agerar 
som både rådgivare och oberoende granskare. Detta på grund av att de på hennes byrå 
organiserar sig så att den utvalde revisorn aldrig sysslat med företagets redovisning i ett 
tidigare skede och undviker på detta sätt självgranskningshotet.  Revisor A säger även 
att hennes byrå inte har kvar så mycket av denna sortens rådgivning som skulle kunna 
komma att ifrågasättas av ett eventuellt införande av Sarbanes-Oxley Act´s regler i 
Sverige.  
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Gällande ett eventuellt förbud mot rådgivning till revisionsklienterna, säger hon att det 
beror helt på vad det är för rådgivning som skulle förbjudas. Hon tycker generellt sett 
att det skulle vara negativt. Hon förklarar vidare att om ett förbud införs och revisorerna 
bara får säga vad som är rätt och fel så menar hon att revisorerna kanske skulle 
uppfattas mer som en kontrollmyndighet. Vidare tycker hon att det skulle kännas 
konstigt och skulle uppfattas negativt av klienten om hon påtalade ett fel i en 
årsredovisning och inte fick tala om för dem hur de skall korrigera det. Revisor A tror 
samtidigt att detta problem skulle bli störst i små företag där det oftast är revisorn näst 
efter ägaren som kan företaget bäst. 
 
Hon tror att vid ett eventuellt införande av reglerna i Sarbanes-Oxley Act så skulle 
antagligen revisionsplikten för små företag försvinna. Rent spontant så tror hon inte att 
någon skulle lita mer på en revisionsberättelse från henne bara för att reglerna i 
Sarbanes-Oxley Act infördes. Revisor A klargör även att det skulle vara förödande för 
revisionsbyråerna, då de skulle tappa kompetensen i och med att ingen skulle vara 
intresserad av sådant arbete, där man i stort sett bara fungerade som någon slags 
kontrollmyndighet. Det skulle även innebära negativa konsekvenser för klienten, anser 
hon, då de förlorar sitt ”bollplank” i sådana frågor. Hon säger även att det kan finnas 
intressenter som ser det som bättre kvalitetsdokument att få en revisionsberättelse från 
en stor revisionsbyrå än från en liten, då de vet att den större revisionsbyrån antagligen 
har mer kompetens än den mindre byrån. Revisor A tror därför inte att ett införande av 
Sarbanes-Oxley Act skulle leda till ett högre förtroende för de mindre revisionsbyråerna 
bara för att de följde Sarbanes-Oxley Act. Hon tror även att Sarbanes-Oxley Act skulle 
få störst konsekvenser för mindre företag då de oftast saknar den egna kompetensen på 
området som de större företagen oftast har. 
 
Angående om ett eventuellt införande av Sarbanes-Oxley Act skulle minska 
egenintressehotet och självgranskningshotet, ser hon inte såg något hot mot oberoendet 
då hon fungerar som rådgivare och oberoende granskare. Detta därför att hon inte är 
avlönad av klienten utan av revisionsbyrån och när de är en så pass stor byrå så beror 
deras intäkter, till sådan liten del på en kund. Hon ser inte heller något 
självgranskningshot och tittade igen tillbaks på hennes yrkesprofessionalism som 
revisor. Revisor A säger ”Jag vill ju att det skall bli rätt gjort oavsett vem som gett 
rådgivningen som sen granskas av mig”. Hon säger även att hon inte tror att reglerna i 
Sarbanes-Oxley Act kan appliceras på små företag men säger vidare att det är bra att en 
revisor skall vara oberoende men det får inte gå till överdrift.  
 
Revisor A vet inte riktigt vilka konsekvenser ett införande skulle få för revisorernas 
förtroende hos intressenterna. Hon menar att de inte skulle veta vad det innebär och kan 
därför inte riktigt säga om det skulle innebära ett större förtroende för revisorerna. Hon 
säger också att hon inte vet om förtroendet idag för revisorerna är dåligt, så hon ser 
ingen nytta med en ny lagstiftning. Hon tycker även att gällande lagstiftning är fullt 
tillräcklig då det i efterhand går att granska de ställningstaganden och bedömningar 
som revisorn gjort i och med att analysmodellen kräver att revisorn dokumenterar 
sådant och med det stärks revisorns förtroende ännu mer.  
 
Hon ser fördelar med att erbjuda icke revisionstjänster till revisionsklienten för då 
hamnar denna kompetens i hennes egen byrå. Hon säger vidare att hon kan lita mer på 
en revisionsberättelse hon avger om hon vet att de som gett rådgivningen har rätt 
kompetens. Detta bör även vara till fördel för klienten, anser Revisor A, då en för henne 
tillförlitlig rådgivning leder till att hon kan inrikta sig på andra väsentliga risk områden 
och då blir revisionen mer effektiv.  
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Revisor A säger också att de flesta intressenter ser det som enbart positivt att det är 
samma företag som gjort revisionen och rådgivningen för då känner de att det blivit 
rätt. Men hon säger också att det beror ju till stor del på revisionsbyråns rykte och 
kompetens.  
 
Hon tror inte att revisionsbyråerna överlever enbart på sin revision. Hon menar att de 
större revisionsbyråerna skulle behöva dra ner på personal samt att personalen kanske 
skulle lämna byråerna självmant, eftersom hon anser att yrket skulle bli tråkigare med 
enbart revision. Vid ett eventuellt införande av Sarbanes-Oxley Act så ser Revisor A 
det som tänkbart att byråerna skulle starta upp nya företag som bara ägnade sig åt 
rådgivning men här säger hon även att det skulle bli svårt att hålla sig inom lagen med 
sådan verksamhet och ett förbud mot detta skulle antagligen införas. 
 

4.2 Revisionsbyrå B – Revisor B 
 
Revisor B är en manlig godkänd revisor med 30 års erfarenhet i branschen. 
 
Revisor B tror att de rådande redovisningsskandalerna lokalt inte har påverkat så 
mycket. Rent generellt, tror han att mediebevakningen lett till att vissa kanske 
ifrågasätter revisorerna och då mot bakgrund av att de inte riktigt vet vad revision är. 
 
För deras egen del menar Revisor B att det är viktigt att de har kundernas förtroende så 
att de kommer framåt i sitt arbete. Intressenternas förtroende anser han vara viktigt för 
det är ofta de som förser dem med arbete. Till exempel så händer det att jurister och 
banker rekommenderar dem för sina kunder. Han menar även att intressenterna går 
mycket på revisionsbyråernas rykte och det ger en högre kvalitetsstämpel på revisionen 
om det är en stor byrå som gjort den istället för en liten byrå. Revisor B tar upp som 
exempel att när en bank granskar ett företags finansiella information för att ta beslut, 
spelar revisionsbyråns namn en stor roll.  
 
Begreppet oberoende för Revisor B betyder att han ser först till sig själv och säger att 
”Känner jag mig oberoende eller inte, är frågan jag måste ställa mig”. Han säger 
vidare att i normalfallet så känner man sig oberoende och menar att han inte riktigt vet 
vad som skulle kunna påverka hans eget oberoende. Han säger även att man i den 
bedömningen måste väga in andras uppfattning, alltså hur de ser på ett visst förhållande. 
Han förklarar vidare att han ser oberoendet som; att han ska kunna avge en oren 
revisionsberättelse även om det skulle innebära att byrån förlorar kunden. 
 
Rätt använd, tycker Revisor B att den gällande lagstiftning fungerar bra, då den bygger 
på att det är revisorn själv som gör bedömningen och numera även måste dokumentera 
den.  
Revisor B anser även att det kan finnas ett hot mot oberoendet med denna modell då 
man kan gå runt hoten. Han menar vidare att det finns en granskningsmyndighet som 
ska granska och därigenom stävja sådant beteende. Han tycker inte att det finns ett hot 
mot oberoendet när byrån arbetar både som granskare och rådgivare och menar att han 
bara lämnar råd som han kan stå för. Han ser självgranskningshotet som större när 
revisionsbyrån har en större andel fristående rådgivning. Han säger vidare att det kan bli 
en konflikt inom byrån om byrån sålt konsultation för en stor summa pengar och om 
revisorn som jobbar på samma byrå sedan hittar fel vid revisionen.  
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Revisor B säger vidare att det finns spärrar inom större företag som gör att den valda 
revisorn inte får vara för inblandad i det företag han skall granska. Han ser inga direkta 
nackdelar med att erbjuda icke revisionstjänster till klienterna med det kundunderlag 
byrån har idag. Fördelarna som han ser är att med de kunder som köper båda tjänsterna 
skapas en god kontakt och de hinner oftast förebygga fel innan det är för sent. Han säger 
att ”vi avråder dem från dumheter innan det hinner bli fel”. 
 
Revisor B anser att ett eventuellt införande av Sarbanes-Oxley Act inte skulle påverka 
de större företagen så mycket eftersom de oftast har egen kvalificerad personal som kan 
ta hand om eventuella problem istället för att vända sig till revisorn. Han menar även att 
de kan vända sig till andra konsulter, vilket kanske inte ett mindre företag skulle ha råd 
med. För små och medelstora företag tror han att ett införande skulle bli en nackdel 
därför att som det är idag så har byrån så stor kunskap i företagen att de kan gå in som 
revisor utan ”startsträcka”. Han förklarar vidare att byrån ofta är deras naturliga kontakt 
när det gäller skatter, juridik, med mera. Revisor B tror även att ett införande skulle göra 
att revisionen skulle bli dyrare och då kanske de små företagen skulle avstå från att köpa 
konsulttjänster. De konsekvenser som Sarbanes-Oxley Act skulle få för själva byrån 
menar Revisor B är att ett samarbete skulle uppstå mellan olika byråer, ”det vi inte 
skulle få göra kan någon annan hjälpa företaget med” säger han. Revisor B tror även 
att det skulle finnas en risk för byråerna försökte att kringgå Sarbanes-Oxley Act genom 
att starta upp nya företag inom byrån. Vidare anser han att det kommer att bli ett visst 
tryck nedåt för revisionsarvodena eftersom det är bara revisionen de köper. Men 
samtidigt tror Revisor B att Sarbanes-Oxley Act kommer att ställa ett större ansvar på 
företagsledningen och de kommer därför att kräva en noggrannare revision, vilket 
kommer att göra att totalsumman för revisionen kommer att öka. Han tror även att 
kostnaden för rådgivning kommer att öka.  
 
Han förklarar vidare att han inte tror att Sarbanes-Oxley Act skulle få några större 
effekter för lokala intressenter. Angående eventuella rekryteringsproblem som skulle 
kunna uppstå med Sarbanes-Oxley Act menar han att det kanske skulle bli problem om 
man bara fick arbeta med renodlad lagstadgad revision. Men han tror inte att det är det 
som kommer att bli effekten utan tror mer att det kommer att bli en ”korsbefruktning” 
mellan revisionsbyråerna, vilket redan idag tillämpas på de stora företagen. Om ett 
införande av Sarbanes-Oxley Act skulle minska egenintressehotet och 
självgranskningshotet så anser han att det ”automatiskt blir en avskärmning mot dessa 
risker” och risken för att de ska uppstå bli således mindre. 
 
På frågan om intressenterna skulle se revisorerna mer eller mindre oberoende vid ett 
införande svarar han att det mycket hänger på vad media trycker fram i pressen. Han 
tror att detta formellt skulle öka oberoendet men i praktiken inte betyda så mycket.  
 
Revisor B tror att som det ser ut idag, skulle inte revisionsbyråerna överleva om ett 
totalt förbud mot rådgivning till revisions klienter infördes. Då har vi ”överkapacitet” 
och skulle nog då få ”krympa” verksamheten, menar han. Han menar att byråerna nog 
skulle försöka kringgå ett eventuellt förbud genom att bilda ett nytt företag som enbart 
sköter rådgivningen till klienterna. Han förklarar också att man inte kan ”skrota 
organisationen” utan måste anpassa sig på något sätt inom lagens ramar. 
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4.3 Revisionsbyrå C – Revisor C 
 
Revisor C är en manlig auktoriserad revisor med 13 års erfarenhet i branschen. 
 
Revisor C anser att de senaste redovisningsskandalerna inte påverkat intressenternas 
förtroende för revisionsbyråer som jobbar med mindre företag och han säger vidare att 
han tror att de flesta förknippar dessa skandaler med de riktigt stora företagen som är 
börsnoterade. Nu tror han dock att de större företagen är intresserade av noggrannare 
granskningar för att signalera mot marknaden att det finns en trovärdighet i deras siffror.  
För hans byrå är det mycket viktigt att de har kundens förtroende men även att de har 
övriga intressenters förtroende. 
 
Revisorns oberoende innebär för honom att en revisor skall skydda sig från att gå över 
linjen för vad som är tillåtet. Han säger även att detta innebär vissa 
gränsdragningsproblem då det finns en förväntan på en revisor, speciellt i mindre 
företag. Med detta menar han att revisionsbyrån ska kunna ställa upp med ett brett 
spektra av tjänster för att hjälpa kunden. Angående den gällande lagstiftningen för att 
reglera oberoendet, tycker Revisor C att det är orimligt att ställa samma krav på mindre 
företag som på stora börsnoterade företag i och med att det är väsentliga skillnader 
mellan dessa olika typer av företag. 
 
Han ser att det kan finnas ett hot mot oberoendet att hjälpa och kontrollera samma 
företag och dessutom ”avlönas” av den man ska kontrollera. Revisor C säger vidare att 
det ställer höga krav på integriteten hos revisorn. Men han ställer sig samtidigt frågande 
till om det är rimligt att ställa det kravet på små företag som ett införande av Sarbanes-
Oxley Act skulle kunna innebära, att de skall behöva dra på sig kostnader för en revisor 
och en konsult. ”Vem tillförs något av ännu hårdare oberoenderegler för mindre 
företag och i så fall vad?” .  
 
Revisor C ser att revisorns dubbla roll kan innebära ett hot mot förtroendet men säger 
även att om man ställer dessa frågor till företagen som blir reviderade, ser de nog inga 
problem. Han menar vidare att om dessa frågor ställs till intressenterna, skulle de nog se 
ett hot mot förtroendet i revisorns dubbla roll. Han tror att en konsekvens av ett 
införande av Sarbanes-Oxley Act skulle vara, att det skulle ställas betydligt större krav 
på revisionen och att det då skulle kosta mer för klienten. Detta skulle i så fall leda till 
mer jobb för revisorerna hävdar han.  
Han säger vidare att det förmodligen skulle innebära att revisionsbyråerna skulle ha 
färre personer anställda, men det beror ju på hur reglerna skulle utformas. Skulle det till 
exempel vara möjligt att ha redovisningssidan i ett dotterföretag så spelar det nog 
väldigt liten roll, bortsett från att det finns mer tjänster som ska utföras. Han säger även 
att det fortfarande kommer att finnas samma behov av hjälp och tror därför att 
revisionsbyråerna skulle överleva ett införande. Revisor C menar att ”dels behövs det ju 
revisorer oavsett dessa nya regler och dels går det ju att lämna ifrån sig 
revisionsuppdraget om man har andra stora konsultuppdrag hos en kund”. Han vet 
dock inte om de stora revisionsbyråerna skulle behålla sin storlek eller om det skulle bli 
stora avhopp/utbrytningar men om detta skulle vara möjligt, tror han att det ganska 
säkert skulle bli en utveckling hos alla stora byråer och många andra. 
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Revisor C ser inte att ett införande av Sarbanes-Oxley Act skulle minska 
egenintressehotet då han säger det inte skulle påverka synen på deras arbete i mindre 
orter och avseende mindre kunder och att det därför inte känns så aktuellt hos dem. 
Däremot anser han att det i princip skulle innebära att självgranskningshotet elimineras 
helt.  
 

4.4 Revisionsbyrå D – Revisor D 
 
Revisor D är en kvinnlig Auktoriserad revisor med 22 års erfarenhet i branschen. 
 
Angående hur de senaste redovisningsskandalerna har påverkat intressenternas 
förtroende för revisorerna så tror hon att det för kåren som helhet möjligtvis har naggats 
i kanten lite. Hon anser vidare att det är betydelsefullt för dem att de har intressenternas 
förtroende och att det skulle bli tämligen svårt att utföra sitt jobb annars då det inte 
skulle vara någon mening att göra en granskning av ett företag om ingen trodde på den. 
Hon menar: ”Att tjäna pengar är en sak men utan förtroende så kan vi söka oss nya 
jobb för det är det som hela yrket bygger på” 
 
Revisorns oberoende innebär för henne att hon ska kunna ta ställning till de företag hon 
granskar oberoende av om det är ett viktigt uppdrag eller om det ger bra betalt och om 
de behövs avsäga sig uppdraget eller avge en oren revisionsberättelse. Detta säger hon 
att hon måste kunna göra även om det blir obekvämt för henne och hon kommer i 
konflikt med kunden, då avsikten med revisionen är att någon med oberoende ögon 
skall granska företaget och hon säger vidare att det är en förutsättning för arbetet. 
Revisor D anser att gällande lagstiftning fungerar och säger vidare att de på hennes 
företag har en policy att de alltid skall använda sig av den. Finns ett hot, skall det 
undanröjas och fungerar inte det, måste de avsäga sig uppdraget. Men hon säger även att 
det gäller ju att alla använder sig av den. Hon ser inget hot mot oberoendet i och med att 
revisorn fungerar både som rådgivare och oberoende granskare om det hanteras på rätt 
sätt enligt de regler och lagar som finns och inför varje uppdrag tar ställning till 
oberoendet enligt analysmodellen.  
 
Revisor D tror även att det borde vara självsanerande till viss del då de har försäkringar 
på de flesta stora byråer som inte gäller om de har gjort avsiktliga fel samt att det skulle 
skada deras anseende vilket skulle vara ännu värre. Angående ett eventuellt förbud mot 
rådgivning till revisions klienter, säger hon att kommer det en sådan lag så får man 
finna sig i det och rätta in sig i ledet och hon säger vidare att problemet går att handskas 
med även med de regelverk vi har i dag.  
 
Revisor D tror att ett eventuellt införande av Sarbanes-Oxley Act skulle leda till svåra 
konsekvenser framförallt för mindre företag, då de oftast behöver en kombination av 
tjänster och att det blir mindre rationellt om man skiljer dem åt. Hon menar även att det 
skulle bli svårt att applicera Sarbanes-Oxley Act på mindre företag, då de oftast inte har 
den kompetens som stora företag har och som de mindre företagen får mycket 
rådgivning om idag. Revisor D tror att ett införande inte skulle leda rekryteringsproblem 
då hon anser att det skulle leda till mycket korsbefruktning om lagen tillät det vilket 
innebär att de då skulle få göra konsultuppdrag åt andra byråer och att detta skulle leda 
till att revisionsyrket skulle behålla sin status och inte bli mindre intressant.  
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Om det inte blev lagligt att behålla konsulttjänsterna på samma företag, tror Revisor D 
inte att det räcker med att starta ett nytt företag utan att man var tvungen att särskilja 
dem åt helt och hållet. Hon anser även att kostnaderna för revisionen skulle öka i ett 
inledande skede för att sedan plana ut men hon tror inte att de skulle hamna på samma 
nivå som tidigare. Hon tror att intressenterna skulle få ett större förtroende för dem om 
Sarbanes-Oxley Act infördes i Sverige. Enligt henne skulle detta bero på att då det blev 
lagfäst skulle innebära ett tydligt och synbart bevis för att hoten mot oberoendet minskat 
och detta skulle vara ett starkt bevis för revisorernas oberoende. Men hon sa vidare att 
det inte skulle påverka hennes agerande eller oberoende för hon kommer att agera 
likadant då som nu då det är hennes sätt att jobba på. Hon menar att ”Det ligger i jobbet 
att ha den integriteten som krävs”. 
 

4.5 Revisionsbyrå E – Revisor E 
 
Revisor E är en manlig revisor med 10 års erfarenhet i branschen. 
 
Revisor E tror de senaste årens redovisningsskandaler har påverkat branschen väldigt 
lite här i Sverige och tror att effekterna är ännu mindre här uppe i Luleå. Revisionsbyrån 
han är anställd åt arbetar nästan uteslutande mot ägarledda företag och inte så mycket 
börsnoterade företag. Han menar att detta nog bidragit till att han inte märkt av några 
eventuella konsekvenser av dessa skandaler. Han tror att problemet är större i USA. 
Revisor E menar vidare att det är oerhört viktigt att ha intressenternas förtroende och 
säger att ”det är A och O för verksamheten, skulle vi inte ha deras förtroende, skulle det 
inte vara bra”. 
 
Oberoende, för Revisor E, är att revisorn ska vara objektiv, opartisk, självständig och 
fristående från kunden och intressenter. Han menar att man ska följa de etikregler som 
är upptagna i FAR. Den gällande lagstiftning som råder i dag, anser han, fungerar bra 
och är fullständig.  
Revisor E tycker att det speciellt finns ett självgranskningshot när det gäller att agera 
rådgivare samtidigt som man utför revisionen på företaget och menar att han inte skulle 
ge råd om något som han senare skulle granska. Vidare menar han att om det skulle vara 
ett stort hot mot revisorns oberoende så kanske de får avsäga sig uppdraget. Han säger 
vidare att detta hot inte är ett hot mot revisorns roll om det sköts på rätt sätt. Sköts det 
däremot inte på rätt sätt och han sitter kvar som revisor så kan det rubba förtroendet 
rejält. Han tror inte på ett eventuellt förbud mot rådgivning och menar att det inte skulle 
fungera. 
 
De konsekvenser ett införande av Sarbanes-Oxley Act skulle få för branschen anser 
Revisor E främst att det skulle bli dyrare för kunden. Han tror även att ett införande 
skulle innebära en korsbefruktning mellan byråerna. Han anser att en runtflyttning av 
kunderna kanske skulle stärka revisorernas oberoende ställning, främst då det synbara 
oberoendet, men som det ser ut i dag så är detta inget problem. Kvaliteten på revisionen 
tror han inte skulle försämras och säger ”så pass rädd är man nog om sin titel att man 
inte skulle låta något passera”. Angående kompetensen anser Revisor E, att det finns 
att en risk för att det skulle ska skapas ett ”A- och B- lag” bland revisorerna, där de 
bästa revisorerna förmodligen väljer att ägna sig åt rådgivning där man tjänar mest 
pengar, och då skulle nog kompetensen på den valda revisorn bli sämre på lång sikt. 
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Revisor E anser att vid ett införande av Sarbanes-Oxley Act skulle främst 
självgranskningshotet minska, då de bara får ägna sig åt revision och då skulle inte ett 
självgranskningshot finnas alls. Egenintressehotet menar han kanske skulle finnas kvar 
när byrån har en stor kund och då skulle de intäkterna vara en stor del av byråns totala 
omsättning. Angående om ett införande av Sarbanes-Oxley Act skulle förändra 
revisorernas oberoendeställning gentemot intressenterna så menar han att detta nog inte 
skulle förändras mot hur det är idag. Deras förtroende gentemot intressenterna skulle 
alltså inte försämras. 
 
De fördelar han ser med att erbjuda icke revisionstjänster till klienter är främst att 
revisorn besitter en massa kunskap om företaget och har tillgång till all ekonomisk 
information. ”Vi slipper hämta in en massa information om företaget som vi skulle 
behöva göra om det var splittrat” säger Revisor E. En nackdel, som han ser, är att det 
kommer att bli dyrare för företagen, främst då för de små företagen som ofta saknar den 
kompetens som de tar revisorerna till hjälp för.  
 
Vidare anser han att byråerna inte skulle få några problem att överleva om de bara fick 
ägna sig åt revision i det företag de reviderar. Han tror att byråerna då skulle få 
rådgivnings och bokföringskunder från andra byråer istället, så kallad korsbefruktning. 
Skulle Sarbanes-Oxley Act införas, menar han att företagen nog skulle försöka kringgå 
detta genom att omorganisera verksamheten och starta upp ett nytt företag som till 
exempel bara ägnar sig åt rådgivning. Revisor E tror dock att detta skulle bli svårt att 
göra inom lagens ramar men menar att detta beror mycket på hur lagen kommer att se 
ut.   
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5 ANALYS 
I det här kapitlet gör vi en jämförelse mellan uppsatsens teoretiska referensram och 
empiri. Vi kommer således att analysera och dra slutsatser runt vilka konsekvenser ett 
införande av Sarbanes-Oxley Act i Sverige skulle få samt hur det skulle påverka 
revisorernas oberoende, kompetens och slutligen hur det skulle påverka intressenternas 
förtroende för revisorerna.  
 

5.1 Konsekvenser av ett införande av Sarbanes-Oxley Act i Sverige 
 
I de lagar som en revisor måste följa beskrivs vilken rådgivning som får förekomma, 
vilket är rådgivning som har ett naturligt samband med revisionen. Orsaken till 
diskussioner om att förbjuda rådgivning till revisionsklienterna samt att det redan idag 
införts ett förbud i USA finner vi i vad Holmquist, (2002) säger om att allmänheten nu 
krävde handling av branschen för att stärka revisorernas oberoende. Det finns som sagt 
ännu inte något konkret lagförslag i Sverige som förbjuder rådgivning, men vi ser det 
ändå som viktigt att ut reda vilka konsekvenser ett dylikt förbud skulle innebära för 
revisorernas förtroende. 
 
I allmänhet såg revisorerna att ett införande av Sarbanes-Oxley Act i Sverige skulle få 
till största delen negativa konsekvenser och då framförallt för mindre byråer och 
mindre företag. Detta menade de berodde på att de mindre företagen ofta saknar den 
egna kompetensen som stora företag har och som de i dagsläget får mycket hjälp av 
revisorerna med. Detta stödjer vi med att även Jägerhorn (1981) menar på att det är 
vanligare i mindre företag att använda sig av revisorn som konsult. Detta påstående får 
även stöd av att Blixt et al som kom fram till samma sak i sin utredning. Att lösa detta 
problem genom att köpa rådgivningstjänsterna från en annan byrå trodde revisorerna 
skulle kunna bli ett problem, då de ansåg att det inte kan begäras av mindre företag att 
de skall kunna ta på sig de ökade kostnaderna som skulle krävas för att anlita två 
byråer.  
 
En majoritet av revisorerna ansåg att ett införande skulle göra revisionen dyrare då det 
skulle kräva mer arbete för att revisorerna skulle få den erfarenhet och insikt som enligt 
ABL krävs för att säkerställa kvaliteten på revisionen. I dagsläget får revisorerna detta 
genom den rådgivning som görs i företaget löpande under året. Revisor B menar att 
”som det är idag, har byrån så stor kunskap i företagen att vi kan gå in som revisor 
utan någon startsträcka”. 
 
Många revisorer såg en risk att byråerna skulle försöka komma undan ett eventuellt 
förbud genom att starta ett dotterföretag, som sköter enbart rådgivningen, så att de 
kunde behålla rådgivningen till revisionsklienterna men under ett annat företag. Detta 
påstående får stöd av vad EU kommissionen kom fram till i grönboken (1996).  
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5.2 Oberoende 
 
Faktiskt oberoende för de revisorer vi valt att intervjua innebär med en övervägande 
majoritet att en revisor ska kunna avge en oren revisionsberättelse oavsett vad det 
skulle innebära för företaget man granskar och för byrån man tillhör.  
 
Med det menar revisorerna att ett fel skall kunna påtalas även om det skulle innebära en 
konflikt med kunden eller inom byrån. Till exempel säger Revisor B att ”jag ser först 
till mig själv och ställer mig frågan, känner jag mig oberoende eller inte?”. Detta 
överensstämmer med vad Andersson (2003) definierar som faktiskt oberoende 
nämligen att det handlar om en revisors förmåga att ta hänsyn till samtliga 
omständigheter och att revisorn måste se till sitt samvete och väga in den 
känslomässiga aspekten i bedömningen. För revisorerna innebär en revisors oberoende 
även hur denne uppfattas av sin omgivning. Detta kopplar vi till vad FAR (2004) 
benämner som synbart oberoende nämligen att det handlar om hur andra ser på revisorn 
och om de ser några omständigheter som kan leda till att de ifrågasätter hans 
oberoende.  
 
De senaste redovisningsskandalerna har, enligt de flesta av revisorerna, i första hand 
ifrågasatt de stora revisionsbyråernas oberoende förhållande till de stora börsnoterade 
företagen. Bland annat säger Revisor C att han tror att de flesta förknippar dessa 
skandaler med de stora börsnoterade företagen och de stora revisionsbyråerna då dessa 
oftast anlitas av de större företagen. Detta stöds även av Revisor E som säger att han 
inte märkt av någon större skillnad då de endast jobbar med mindre företag. De hävdar 
att detta beror till stor del på att det är endast de stora skandalerna som tas upp i media 
och att detta på så sätt har påverkat intressenternas syn på revisorernas oberoende. En 
övervägande del av de tillfrågade revisorerna ansåg dock att de fortfarande hade 
förtroende hos sina närmaste intressenter. Detta, menar de, beror på att de vet vad de 
går för och har kunskap om hur de arbetar. Vi kopplar detta till vad Cassel (1996) 
skriver om att bedömningen av en revisors oberoende till stor del beror på kompetensen 
hos den som bedömer och tolkar det som att man måste veta vad som är rätt för att 
kunna göra en korrekt bedömning av vad som är fel.  
 
En majoritet av revisorerna såg inte att det förelåg något hot mot det faktiska 
oberoendet i och med att de agerade som både rådgivare och oberoende granskare 
(Självgranskningshotet) samt såg inte något egenintressehot i att byrån sålde 
ickerevisionstjänster till revisionsklienten. De sa att detta berodde till stor del på att 
deras lön inte var baserad på klientarvoden samt att deras byrå var så stor att en klients 
arvode inte utgjorde en så stor del av deras totala intäkter och att de ansåg att de hade 
den yrkesprofessionalismen och integritet som krävs för att kunna hålla sig oberoende 
till klienten. De sa också att de hade regler och rutiner på byrån som reglerade deras 
arbete med oberoende och menade samtidigt att de försäkringar de har i byrån skall 
förhindra att hot mot oberoendet uppstår. De sa även att de såg att egenintressehotet var 
störst i de mindre revisionsbyråerna då de kanske inte har samma kraft att förhålla sig 
oberoende till en stor kund som en större byrå. Detta hävdar de beror på att mindre 
byråer kan bli mer ekonomiskt beroende av en kund, då den kunden kan utgöra en 
större del av de totala intäkterna än vad en kund i en större byrå kan göra.  Detta 
uttalande får stöd av Shockley (1981). Revisorerna tror också att hotet mot oberoendet 
var större i mindre byråer då de ansåg att de saknar de resurser och den kompetens som 
stora byråer har för att hantera oberoende problemet. Detta stöds av vad Cassel (1996) 
skriver om små revisionsbyråer resurser att handskas med oberoende problemet. Alla 
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revisorerna ansåg att den gällande lagstiftningen fungerade bra. De såg även att om den 
används på rätt sätt, är fullt tillräcklig för att undanröja hoten mot oberoendet. De såg 
även att den kunde bidra till att stärka förtroendet för revisorerna ytterligare, då det i 
efterhand går att granska de ställningstaganden revisorn gjort vid tillämpningen av 
analysmodellen.  
 
Vissa revisorer medgav visserligen att det fanns ett inbyggt självgranskningshot i 
analysmodellen i och med att den innebär att revisorn skall granska sig själv men såg 
samtidigt inte att någon annan kunde göra denna granskning då de ansåg att det endast 
var de själva som hade den kompetens som krävdes.    
 
Ett eventuellt införande av Sarbanes-Oxley Act trodde de flesta revisorerna skulle leda 
till att intressenterna såg dem som mer oberoende men att det egentligen inte skulle få 
så stor effekt på deras faktiska oberoende då de menade att en ny lagstiftning inte skulle 
påverka deras eget förhållningssätt till klienterna. Vi tolkar detta som en effekt av att 
det i princip helt skulle eliminera ett av de förhållande som förklaras av agentteorin 
(Prop. 2000/01:146) och som är ett hot mot oberoendet, nämligen 
självgranskningshotet. Revisorerna sa även att ett införande skulle leda till att 
intressenterna såg dem som mer oberoende då det skulle bli ett ”synligare bevis” på 
deras oberoende om det blev lagfäst. Detta stämmer också överens med vad Blixt et al 
skriver i sin utredning nämligen att det är svårt för en utomstående person att bevisa en 
revisors eventuella jävsförhållande till klienten, då denne inte har samma insyn i 
omständigheterna som de inblandade och då krävs det av revisorn att han gör allt han 
kan för att undanröja alla hot mot hans oberoende för att behålla intressentens 
förtroende för honom. Att ett införande av Sarbanes-Oxley Act skulle leda till en 
tydligare uppdelning av revisionsbyråns olika delar, revision och rådgivning, skulle 
även det leda till ett synligare bevis på deras oberoende, anser revisorerna. Ett förbud 
enligt dem skulle leda till ”korsbefruktning” vilket innebär att de skulle utföra 
rådgivningstjänster åt andra revisionsbyråers revisionsklienter. EU kommissionen kom 
fram till samma sak i Grönboken (1996). 
 

5.3 Kompetens 
 
Att ett införande av Sarbanes-Oxley Act i Sverige skulle påverka revisorernas 
kompetens negativt stöds av en majoritet av de tillfrågade revisorerna. Bland annat 
säger Revisor E ”Vi slipper hämta in en massa information om företaget som vi skulle 
behöva göra om det var splittrat”. Vi tolkar detta som att rådgivning skapar en bättre 
kunskap om företaget vilket ger en ökad kompetens hos revisorerna. Förbjuds 
rådgivningen försvinner denna kompetens.  
 
Att ett införande skulle påverka kompetensen såg de skulle ske på ett antal olika sätt. 
Bland annat skulle revisorerna förlora den kompetens de får genom att agera som 
”bollplank” åt företagen då detta tvingar dem att ständigt ta ställning till komplexa 
frågeställningar.  
Ett införande skulle även leda till att den erfarenhet en revisor får av företaget genom 
att han arbetar där med rådgivning som han sedan kan ha nytta av i revisionen, går 
förlorad. Detta kom även Blixt et al (2002) fram till i sin utredning.   
 
Revisorerna ser även en risk att revisionsyrket skulle bli mindre attraktivt om 
rådgivningen förbjöds och revisorsrollen då blev mer som en kontrollmyndighet och att 
man då som revisor kanske enbart får arbeta med revision. Bland annat säger Revisor A 
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”att ingen skulle vara intresserad av ett sådant arbete där man i stort sett bara 
fungerade som en kontrollmyndighet”. Vi tolkar detta som att kompetensen kanske då 
på sikt blir försämrad då färre väljer att bli revisorer och att detta kan leda till 
rekryteringsproblem. Vi får även stöd för detta av att Blixt et al, (2002) kom fram till 
samma sak i sin utredning.   
 
Ett införande skulle även kunna leda till en försämring av kompetensen hos den valda 
revisorn då en stor majoritet av revisorerna såg en risk att ett införande av Sarbanes-
Oxley Act skulle leda till att revisionsbyråerna delade upp sina verksamheter i en 
revisionsavdelning och en rådgivningsavdelning och tvinga fram ”korsbefruktning”. 
Detta skulle i så fall enligt dem göra att det fanns en risk för att det bildades ett ”A- och 
B-lag” bland revisorerna, då de ansåg att de flesta skulle vilja arbeta med rådgivningen 
för att de såg det som mer intressant.  
 
Vi ser även att det skulle påverka kompetensen negativt genom att byråerna 
förmodligen skulle välja att placera de ”bästa” revisorerna inom rådgivningen, för det 
är enligt de intervjuade revisorerna och vad som stöds av Van Der Plaats, (2000) den 
verksamhet som de tjänar mest pengar på. 
 

5.4 Förtroende 
  
Angående hur ett införande skulle påverka intressenternas förtroende, tolkar vi deras 
svar så att de ansåg att de största byråerna skulle tjäna mest på ett införande av 
Sarbanes-Oxley Act, då det är där förtroendet är mest skadat på grund av att det är de 
som har hand om de största företagen som det har talats mest om i media. De ansåg 
dock att det antagligen var störst behov av ett förbud i de mindre byråerna det var där 
som egenintressehotet var som störst på grund av att de oftast inte har de resurser att 
handskas med oberoendet som större byråer. Detta såg de dock som ett problem då de 
mindre byråerna samtidigt var mer beroende av sin rådgivningsverksamhet eftersom de 
saknar den interna kompetensen som de större företagen har. Detta stöds av vad Cassel 
(1996) skriver, att en revisor kan vara faktiskt oberoende utan att han är synbart 
oberoende och att bedömningen till stor del beror på bedömarens kompetens. Detta kan 
även stödjas med vad Mayer et al (1995) skriver att förmåga har en stor betydelse för att 
bygga upp ett förtroende men att det är relationsbaserat och det är väldigt viktigt för 
förtroendet hur kompetensen upplevs. Vi tolkar detta som att de större företagen har en 
stor andel intressenter som inte har en aning om hur revisorer jobbar och vad det 
innebär att vara en revisor. De mindre företagen och de mindre byråerna har oftast inte 
lika många intressenter, kanske ibland bara en, till exempel en bank, och de är oftast 
väldigt insatta i hur det hela fungerar.  
 

5.5 Omarbetad analysmodell 
 
Efter att vi gjort vår analys kom vi fram till att vår analysmodell behövde omarbetas, då 
vi i analysen upptäckte hur ett införande av Sarbanes-Oxley Act skulle påverka 
oberoendet och förtroendet i revisionsbyråerna. Den omarbetade analysmodellen 
förklarar också på ett mer detaljerat sätt hur oberoendet i revisionsbyråer skulle 
påverkas och beskriver även hur revisorernas kompetens skulle påverkas av ett 
införande.  Analysmodellen leder slutligen till en sammanfattande bedömning av hur 
förtroendet för revisorerna skulle påverkas av ett införande av Sarbanes-Oxley Act i 
Sverige.    
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Figur 5:1 Omarbetad analysmodell (Egen) 
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6 SLUTSATSER   
Här kommer vi att redogöra för de slutsatser vi kommit fram till genom att vi i analysen 
använt oss av referensramen för att tolka och förklara empirin.  
 
Det skulle naturligtvis finnas både fördelar och nackdelar med att förbjuda rådgivning. 
Oberoendet, både det faktiska och synbara, skulle inte ifrågasättas i samma utsträckning 
på grund av att hela självgranskningshotet i princip skulle elimineras genom ett 
generellt förbud mot rådgivningstjänster till revisionsklienter. I ett vinst/förlust 
perspektiv förlorar dock samhället mer av ett förbud mot rådgivning än vad som kan 
vinnas av en högre kvalitet i revisionen. Det skulle öka kostnaden för mindre företag 
samtidigt som revisorerna får mindre tillgång till eller insikt i företaget, vilket i sin tur 
kan innebära sämre information till intressenter. Även den kompetens som revisorn 
idag bidrar med främst i mindre företag skulle gå förlorad. Därför blir slutsatsen att det 
i mindre företag är till störst nytta att ha ett nära samarbete med revisorn. Då får 
revisorn bättre insikt i företagets affärer och kan ge bra råd och samtidigt göra en 
rättvisande granskning av den ekonomiska informationen som är tillräckligt oberoende 
för företagets intressenter. Detta skapar kvalitet för samtliga inblandade parter, och är 
därför det optimala ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Genom att ha rådgivning i 
mindre företag har undersökningen funnit att det uppstår synergieffekter som skulle 
försvinna vid ett eventuellt förbud. Rollen som både revisor och rådgivare gör att 
revisorn ackumulerar mer kunskap om företaget och därmed kan utföra bägge 
tjänsterna mer effektivt. Kunder behöver inte anlita två personer som måste sätta sig in i 
företagets situation och sparar därmed kostnader och tid.   
 
Den sammanfattande bedömningen vi gör av ett eventuellt införande av Sarbanes-Oxley 
Act är att vi tror att förtroendet för revisorerna inte skulle bli högre vid ett eventuellt 
införande i Sverige av Sarbanes-Oxley Act utan snarare lägre. De konsekvenser ett 
införande av Sarbanes-Oxley Act skulle få är att det skulle leda till att det synbara 
oberoendet skulle bli högre men att det faktiska oberoendet skulle bli opåverkat. I det 
stora hela skulle revisorernas kompetens försämras och detta skulle påverka förtroendet 
för revisorerna negativt.  
 
Vi undrar om det inte skulle kunna gå att ha olika regler för revision när det redan finns 
undantagsregler för mindre företag i till exempel skattelagstiftningen? Vi anser att det 
skulle vara fullt möjligt att ha mindre krav för små företag, eftersom det finns så 
uppenbara skillnader mellan små och stora företag. Vi anser därmed inte att reglerna ska 
lättas för småföretagen, utan snarare att kraven inte ska öka i och med ett eventuellt 
införande av Sarbanes-Oxley Act. Mindre företag behöver en rådgivare till sin hjälp och 
vi anser att revisorn är bäst lämpad för den uppgiften. Att slopa rådgivning skulle ha 
färre nackdelar för större företag då de oftast har den kompetensen själva inom företaget 
som de små företagen oftast inte har. Tilliten har stukats av den senaste tidens 
skandaler, varför marknaden och aktiesparare behöver se konkreta åtgärder för att 
återställa förtroendet, vilket även Pehrson (2002), påpekar.  
 
Vi anser därför att det är viktigare att mindre företag får hjälp av sin redan insatte 
revisor, vilket innebär att det synbara oberoendet minskar till förmån för kvaliteten på 
revisionen. Som en sammanfattning anser vi att det behövs olika regler för stora och 
små företag. Små företag kan klara lägre krav jämfört med stora företag på grund av att 
ägandet inte är spritt. Ekonomisk utveckling och kompetens från en revisor som kan 
företaget är viktigare än att granskningen sker oberoende i mindre företag. 
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6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Som förslag till fortsatt forskning tycker vi att det skulle vara intressant att studera fallet 
med andra metoder, till exempel kan forskaren skicka ut enkäter till revisorerna eller 
prata med fler revisorer. Detta skulle leda till att forskaren kunde undersöka en större 
population och dra mer analytiska generella slutsatser. Som ett annat förslag att forska 
kring kan vara att göra samma undersökning som vi gjort men att använda sig av andra 
teorier, till exempel intressentteorin. Att analysera materialet med intressentteorin och 
eller den institutionella teorin hade bättre kunnat förklara faktorer som varför olika 
revisorer påverkas i olika utsträckning av regler, normer och kognition och hur stor 
påverkan revisionsbyråernas egna intressen har på beslutsfattandet. Det vore även 
intressant att utreda andra vägar att hantera det hot mot oberoendet som revisorns 
rådgivning kan innebära, som exempelvis revisorsrotation. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 

1. Man/kvinna? 
 

2. Godkänd/Auktoriserad Revisor? 
 

3. Erfarenhet/Antal år i branschen? 
 

4. Hur tror ni att de senaste redovisningsskandalerna påverkat ert förtroende hos 
intressenterna? 

 
5. Vad betyder det för er att ni har intressenternas förtroende och hur påverkas ni 

om ni inte har deras förtroende respektive har det? 
 

6. Vad innebär begreppet revisorns oberoende för dig? 
 

7. Vad anser du om den gällande lagstiftningen för att reglera oberoendet? 
 

8. På vilket sätt anser ni att det kan finnas ett hot mot revisorns oberoende då ni ska 
fungera både som en rådgivare samt som en oberoende granskare? 

 
9. Kan detta eventuella hot innebära ett hot mot förtroendet för revisorn? 

 
10. Vad anser du om ett eventuellt förbud mot rådgivning till revisionsklienter? 

 
11. Ett ev. införande av Sarbanes-Oxley Act skulle innebära ett generellt förbud mot 

kombinationen rådgivning och revision mot samma kund, vilka konsekvenser 
skulle det få för branschen, klienten och intressenten? 

 
12. Skulle ett eventuellt införande av Sarbanes-Oxley Act minska egenintressehotet 

och självgranskningshotet? 
 

13. Tror ni att intressenterna skulle se er som mer/mindre oberoende om man 
införde Sarbanes-Oxley Act i Sverige? 

 
14. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med att erbjuda icke revisionstjänster 

till revisions klienter? 
 

15. Tror ni att revisionsbyråerna skulle kunna överleva endast på sin revision om det 
i Sverige förbjöds att ge revisionsklienten andra tjänster än revisionstjänster? 

  
16. Tror ni att ett förbud av rådgivning till revisionsklienterna skulle kunna leda till 

en omorganisation inom byråerna, till exempel att byrån bildar ett nytt företag 
som sköter enbart rådgivningen till klienterna?  

 
17.  Går det bra att återkomma med eventuella följdfrågor vid ett senare tillfälle om 

så önskas?  

 



 

Bilaga 2  
 
Hej Revisor! 
 
Efter vårt telefonsamtal skickar vi nu ett antal frågor rörande revisorers oberoende som 
kommer att diskuteras i vår uppsats. Bifogar även en kort beskrivning av vad Sarbanes-
Oxley Act innebär. 
 
Vi, Fredrik Thyni och Jonas Landström läser fjärde året på Luleå tekniska universitet 
med inriktning ekonomistyrning. Information som erhålles från samtliga intervjuer 
kommer att sammanställas och analyseras i vår magisteruppsats. 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka vad revisorer i Sverige anser att ett eventuellt 
införande av Sarbanes-Oxley Act skulle få för konsekvenser och om de anser att en 
harmonisering mot den amerikanska lagstiftningen skulle förändra förtroendet 
gentemot intressenterna. 
 
Nedan följer en kort bakgrund till varför Sarbanes-Oxley Act (SOA) instiftades. Bifogat 
är en beskrivning vad SOA innebär samt de frågor vi kommer att ställa under intervjun. 
 
Sommaren 2002 intensifierades debatten angående revisorns roll och oberoende, vilket 
torde vara en konsekvens av de många redovisningsskandalerna. I USA ledde 
förtroendekrisen till ett krav på en strängare lagstiftning. Den fria marknaden och dess 
självreglering ifrågasattes. För att skydda mot framtida liknande skandaler krävde media 
och allmänheten åtgärder. Trycket mot Vita Huset ledde till en ny lag som antogs efter 
bara två veckor. Lagen benämns Sarbanes-Oxley Act of 2002. Lagen kommer att 
påverka revisorns yrkesroll i framtiden. 
 
Vi vill på förhand tacka Er för att vi fått möjligheten att ställa några frågor. Frågor och 
en beskrivning av SOA finner Ni i bifogad bilaga. 
 
Vid eventuella frågor eller oklarheter kan ni ringa någon av oss på följande nr: 
Fredrik xxx-xxx xx xx 
Jonas    xxx-xxx xx xx 
 
Med vänliga hälsningar Jonas Landström och Fredrik Thyni 

 



 

Bilaga 3 
 
Revisorslagen angående revisorers rådgivning 
 
Godrevisorssed  
 
19§ En revisor skall iaktta god revisorssed. Om arbete som hänför sig till ett uppdrag i 
revisionsverksamheten utförs av ett biträde till revisorn, är revisorn skyldig att se till att 
även biträdet iakttar god revisorssed.   
 
Revisorns opartiskhet och självständighet  
 
20 § En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och 
självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten 
skall organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet säkerställs.  
 
21 § En revisor skall för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det finns 
omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller 
självständighet. Revisorn skall avböja eller avsäga sig ett sådant uppdrag,  
 
1. om han eller hon eller någon annan i den revisionsgrupp där han eller hon är verksam 
  
a) har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet, 
  
b) vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en fråga som till 
någon 
 del omfattas av granskningsuppdraget, 
  
c) uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt i 
någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet, 
  
d) har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i dennes 
ledning,  
 
e) utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge obehag, eller 
  
2. om det föreligger något annat förhållande av sådan art att det kan rubba förtroendet 
för revisorns opartiskhet eller självständighet. 
  
Revisorn behöver dock inte avböja eller avsäga sig uppdraget, om det i det enskilda 
fallet föreligger sådana särskilda omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder som 
medför att det inte finns anledning att ifrågasätta hans eller hennes opartiskhet eller 
självständighet. 
 
Dokumentation  
 
24 § Revisorer och registrerade revisionsföretag skall dokumentera sina uppdrag i 
revisionsverksamheten. Dokumentationen skall innehålla sådan information som är 
väsentlig för att revisorns arbete samt hans eller hennes opartiskhet och självständighet 
skall kunna bedömas i efterhand. Dokumentationen skall ha färdigställts när 
revisionsberättelsen eller annat utlåtande avges.  
 

 



 

Förtroenderubbande sidoverksamhet  
 
25 § En revisor får inte utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet eller 
verksamhet som har ett naturligt samband därmed, om  
 
1. utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba förtroendet för revisorns 
opartiskhet eller självständighet, eller 
  
2. utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av behörigheten att 
utföra lagstadgad revision. 
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