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Sammanfattning 

Titel: Tillsyn över revisorer – problemområden i Revisorsnämndens disciplinärenden 

och förebyggande åtgärder 

Författare: Emma Larsson och Sandra Svensson 

Handledare: Stefan Schiller 

Bakgrund: Revisorers grundläggande ledord hög integritet, moral och etik samt 

oberoende har efter ett antal uppmärksammade redovisningsskandaler försvagats. 

Eftersom stora redovisningsbrott inte har upptäckts trots revision försämras förtroendet 

för revisorer. Om en revisors arbete i större utsträckning blir övervakat finns en 

möjlighet att revisorn granskar mer noggrant. Därmed kan antalet upptäckter och 

anmärkningar i revisionsberättelser stiga och revisorers förtroende upprätthållas. Den 

finansiella krisen under 2000-talet har visat att övervakningssystemen av revisorer 

behöver förbättras. Revisorsnämnden är en myndighet som bland annat har till uppgift 

att utöva tillsyn över revisorer. En del av denna kvalitetskontroll har delegerats till 

branschorganisationen Far. När en kvalificerad revisor har åsidosatt sina skyldigheter 

ska ett beslut om disciplinär åtgärd meddelas, vilket sedan blir praxis och utvecklar god 

revisions- och revisorssed. 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska myndigheters och 

branschorganisationers tillsyn över revisorer fungerar och att genom studier av 

Revisorsnämndens disciplinärenden utläsa vilka de största problemområdena är samt att 

belysa hur dessa problem kan förebyggas. 

Genomförande: Studien är kvalitativ med kvantitativa inslag. Den har även en induktiv 

ansats med deduktiva inslag. Utifrån Revisorsnämndens disciplinärenden har det utlästs 

vilka som är de största problemområdena, vilket är en del av empirin. Intervjuer har 

genomförts med RN, Far och andra kunniga inom ämnet för att få olika synvinklar på 

problemet.  

Resultat: Tillsynssystemet fungerar någorlunda väl men det finns ett antal möjliga 

förbättringsåtgärder för att revisorers förtroende ska upprätthållas. Fyra 

problemområden som RN i större mån behöver koncentrera sig på är dokumentation, 

oberoende/jäv, årsredovisning samt varulager. Det måste ställas krav på vad revisorers 

fortbildning ska innehålla och att kvalitetskontrollanters utbildning utökas. RN 

konstateras behöva meddela den disciplinära åtgärden upphävning av revisorslicens 

oftare i framtiden. 

Nyckelord: Tillsyn, disciplinärenden, revisor, Revisorsnämnden, Far 



 

  

Abstract 

Titel: Enforcement of auditors – problem areas and preventive measures of Swedish 

audit 

Authors: Emma Larsson and Sandra Svensson 

Supervisor: Stefan Schiller 

Background: The fundamental guiding principles of auditor’s morality and ethics, high 

integrity and independence have after some accounting scandals weakened. Since large 

accounting crimes have not been detected even though audit has been done the 

confidence of auditors has deteriorated. If the enforcement of an auditor’s work should 

be more supervised there is an opportunity that the auditors inspect more closely. This 

can result in that the number of discoveries rise and the confidence of auditors maintain. 

The financial crisis during the 21th century has shown that the enforcement system of 

auditors is in need of improvements. The Swedish Enforcement of Auditor Board is an 

authority and a part of the quality control system that has been delegated to a trade 

organization called Far. When an auditor has infringed, a decision of a disciplinary 

action should be reported which then develop praxis of auditors.  

Aim: The purpose of this study is to examine how the Swedish authorities’ and trade 

organizations’ enforcement of auditors operates and to see which the biggest problem 

areas are and to illuminate how these problems can be prevented, by studying the 

Swedish Enforcement of Auditor Board’s matters of discipline. 

Method: The study is qualitative with quantitative elements. It also has an inductive 

approach with deductive elements. The empirical data consists of studies about matters 

of discipline and interviews with the Swedish Enforcement of Auditor Board, the trade 

organization Far and other knowledgeable persons. This to receive different 

perspectives of the problem.  

Results: The Swedish system of enforcement is working fairly well but there are some 

possible improvements in order to maintain the confidence of auditors. There are four 

problem areas that should be more observed. These are documentation, 

independence/conflict of interest, annual reporting and inventory. The content of the 

further education of auditors should be demanded. The further education of employees 

at the Swedish Enforcement of Auditor Board should be expanded. The maximum 

disciplinary measure should be used more often in the future. 

Keywords: Enforcement, audit, quality control, matter of discipline, the Swedish 

Enforcement of Auditor Board 
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1 Inledning 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av bakgrunden till verksamheten kring tillsyn 

över revisorer. En problemdiskussion kring ämnet presenteras, vilket mynnar ut i tre 

forskningsfrågor och studiens syfte. Vidare presenteras studiens avgränsningar och 

målgrupp. Avslutningsvis ges en disposition över kommande kapitel.    

1.1 Bakgrund 

Revisorsyrket har historiskt sett varit förknippat med hög integritet, moral och etik samt 

oberoende. Johansson et al. (2005) menar att stora redovisningsskandaler under det 

senaste decenniet tillsammans har bidragit till att revisorers grundläggande ledord 

internationellt sett har försvagats. Revisorer vilka anses ha full insyn i klientföretagens 

redovisning och rutiner, har inte upptäckt eller gjort anmärkning trots att företagen inte 

följt gällande lagar och regler. Redovisningsskandalerna i Enron och Worldcom är två 

uppmärksammade fall som ägde rum i USA under början på 2000-talet. (Johansson et 

al., 2005) Den dåvarande revisionsbyrån Arthur Andersen reviderade de båda företagen 

och som konsekvens av dessa skandaler fick de sin revisionslicens indragen. (Schroeder 

et al., 2005) Detta blev slutet för Arthur Andersen i USA. Lokala kontor i andra länder 

där företaget var verksamt uppvaktades däremot av andra revisionsbyråer och den 

svenska verksamheten gick år 2002 ihop med Deloitte & Touche i Sverige. (Deloitte 

2010)  

Liknande skandaler har även skett i Sverige, hos företag såsom Skandia, Fermenta, och 

Prosolvia. I dessa fall har revisorerna dock inte erhållit någon påföljd. Fallet om 

Skandia berörde bland annat oerhörda belöningsprogram (SR 2004) och dyra lägenheter 

som renoverats åt koncernens toppchefer (DN 2003). Revisorerna ansågs i detta fall inte 

ha agerat i tillräcklig utsträckning. Trots detta friades revisorerna senare, då det inte 

bedömdes finnas några tillräckligt allvarliga brister i deras arbete. (SR 2004) Fermenta 

var en penicillintillverkare där det framkom att entreprenören ljugit om sin doktorsgrad i 

mikrobiologi. Dessutom avslöjades bokföringsbrott och det ansågs att revisorerna inte 

granskat räkenskaperna i tillräcklig omfattning. (Affärsvärlden 2006) I fallet om 

datakonsultbolaget Prosolvia som undangömde sin sviktande ekonomi blev revisorn 

åtalad för grovt svindleri men blev senare friad. (SVT 2006)  

Sverige befinner sig just nu i en negativ trend gällande bedrägerier och ekonomisk 

brottslighet. År 2009 ökade antalet anmälda bedrägerier med 11 procent. Den största 

ökningen kan hänföras till bedrägerier med hjälp av bluffakturor och internet. (Brå 

2009) De anmälda fallen är dock bara en liten del av det stora antal bedrägerier som 

faktiskt förekommer, enligt Martin Krüger
1
. Då stora redovisningsbrott och bedrägerier 

inte har upptäckts trots revision leder detta till att förtroendet för revisorer sjunker. I de 

                                                
1 Chef för KPMG Forensic i Sverige, medlem i Ekobrottsmyndighetens Forensiska Råd. 
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flesta fallen har det handlat om att revisorn inte har granskat i tillräcklig omfattning. Om 

en revisors arbete i större utsträckning blir övervakat finns en möjlighet att revisorn 

granskar mer noggrant. Därmed kan antalet upptäckter och anmärkningar i 

revisionsberättelser stiga och revisorers förtroende upprätthållas. 

Revisorer ska kvalitetssäkra information och därmed är revision ett viktigt och 

nödvändigt inslag i det moderna samhället, enligt Johansson et al. (2005). Ett av 

revisionens huvudsyften är enligt Far (2010a),
2
 branschorganisationen för revisorer och 

rådgivare, att öka trovärdigheten för företagens redovisning. Johansson et al. (2005) 

menar att tillförlitlig information krävs både för att näringslivet och samhället ska 

fungera. Enligt Far (2010a) skapas denna trovärdighet till stor del genom att revisorn 

granskar årsredovisning och förvaltning, bekräftar resultat och den ekonomiska 

ställningen, ger råd och förslag till förbättringar samt förebygger den ekonomiska 

brottsligheten.  

Som ett steg i att minska redovisningsbrotten infördes Sarbanes-Oxley Act (SOX) i 

USA under 2002. Lagen ska försäkra att de finansiella rapporterna återspeglar 

verkligheten och försöka återställa investerarnas förtroende för aktiemarknaden. (Balans 

nr 1/2003) Michael Oxley, som ledde arbetet med skapandet och införandet av SOX i 

USA, menar att målet var att skydda en stor del av medborgarna som genom 

pensionsavtal var aktieägare. Detta skulle med lagens hjälp ske genom transparens och 

ansvarstagande. (Balans nr 12/2009) I Sverige infördes en ny revisorslag den 1 januari 

2002, som bland annat ska garantera revisorns och dess verksamhets oberoende. Under 

2006 antog Europeiska Unionens medlemsstater ett nytt direktiv om revision, det 

åttonde bolagsrättsliga direktivet. Detta skulle öka förtroendet för finansmarknaden 

bland annat genom utökade regler om revisorns oberoende. Direktivet liknar i flera 

avseenden den svenska revisorslagen från 2002. (SOU 2006:96) 

Michael Oxley anser att finanskrisen i slutet av 2000-talet har likheter med tidigare 

nämnda redovisningsskandaler. Under Enronskandalen visades att många aktörer hade 

brustit i sina roller och i sitt ansvar, vilket han menar även har hänt under finanskrisen i 

slutet av 2000-talet. (Balans nr 12/2009) EU-kommissionären, Charlie McCrevy, som 

har ansvar för EU:s marknad menar att den finansiella krisen har bevisat att EU:s 

övervakningsarbete behöver förstärkas. Han påpekar också vikten av att kraven på 

öppenhet och oberoende uppfylls. (Balans nr 3/2009) 

Tillsyn är ett begrepp som av Nationalencyklopedin (2010) definieras som ”att ge akt på 

och vaka över någon eller något”. Synonymer på detta begrepp är uppsikt, kontroll och 

övervakning, enligt Svenska Akademins ordbok (2010). Det är därmed denna definition 

som vidare används i studien. Handelskamrarna inrättade 1919 en central nämnd för 

                                                
2 Tidigare FAR SRS 
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revisorer som bland annat skulle utöva tillsyn över revisorer. 1973 överfördes denna 

uppgift istället till statliga Kommerskollegium. Revisorsnämnden (RN) bildades i juli 

1995, samtidigt som 1995-års Revisorslag trädde i kraft. En markering att verksamheten 

var viktig för samhället och revisionens kamp mot ekonomisk brottslighet var tanken 

bakom revisorsfrågornas överförande till en självständig organisation. (RN 2010a) RN 

är en statlig myndighet som bland annat har till uppgift att ansvara för att det finns 

kvalificerade revisorer utifrån vad näringslivet kräver och att utöva tillsyn över dessa 

revisorer. (RN 2010b) Enligt RN (2010c) ska de genom denna tillsyn bevara 

allmänhetens förtroende för revisorers arbete. 

Ett samarbete mellan RN och Far har gjort att ansvaret för kvalitetskontroll av 

kvalificerade revisorer som är medlemmar i Far har delegerats till denna förening 

istället för att nämnden ansvarar för detta. (Balans nr 1/2009) Kvalitetskontrollen som 

Far utför används sedan som underlag när RN utför tillsynen. (SOU 2007:56) Varje år 

granskar RN även ett antal kontroller utförda av Far för att också kvalitetssäkra den 

granskningen. (Balans nr 1/2009) RN ansvarar även för att utveckla de normer som 

används av revisorer, såsom god revisionssed och god revisorssed. När en kvalificerad 

revisor har åsidosatt sina skyldigheter ska ett beslut om disciplinär åtgärd meddelas. 

Dessa kan vara erinran, varning eller upphävande av revisorslicens. (RN 2010b) Enligt 

RN (2010c) kan disciplinärenden uppkomma efter anmälningar dels från RN själva och 

dels från andra myndigheter, branschorganisationer, revisionsklienter eller 

privatpersoner. Liknande påföljder kan bli resultatet av en anmälan till Fars 

disciplinnämnd, i dessa fall är dock den hårdaste påföljden uteslutning ur föreningen 

istället för upphävande av revisorslicens. (Balans nr 10/2009)  

1.2 Problemdiskussion 

En konsekvens av det senaste decenniets redovisningsskandaler är ett försämrat 

förtroende för revisorer och deras verksamheter menar Johansson et al. (2005). Med 

anledning av finanskrisen i slutet av 2000-talet har förtroendet ytterligare minskat. 

(Balans nr 12/2009)  

Införandet av International Accounting Standards (IAS), International Financial 

Reporting Standards (IFRS) och den ständiga förändringen av dessa, gör att 

redovisningen och rapporteringen blir allt mer komplicerad. Detta leder i sin tur till ett 

större och mer komplext arbete för revisorerna. Johansson et al. (2005) menar att det 

inte finns någon möjlighet för revisorn att granska allt material utan det måste göras ett 

urval utifrån en professionell bedömning. Johansson et al. (2005) påpekar att samtidigt 

är förväntningarna stora, från allmänhetens sida, på vad en revisor ska prestera. Ett 

förväntningsgap uppstår när uppfattningen om detta skiljer sig åt mellan allmänheten 

och revisorn. Tillämpningen av god revisionssed kan komma i konflikt med kravet på 

effektivitet. Wallerstedt et al. (Balans nr 1/2006) menar att ett bidrag till finansiellt 
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resultat belönas i större utsträckning än god revision för många delägare och 

medarbetare i en ledande position. Det är av stor vikt att revisorns arbete håller hög 

kvalitet för att det ska leva upp till omvärldens förväntningar. En dåligt utförd revision 

skadar den ansvariga revisorns anseende men i ett större perspektiv kan det även leda 

till skada för hela yrkesgruppen. Kvaliteten på revisionen är därför av stor betydelse 

både för de företag som är föremål för revisionen och för revisorerna själva. Enligt Far 

(2001) kan en hög kvalitet på detta betryggas genom god utbildning, lämplig praktisk 

erfarenhet samt genom att arbetet även kontrolleras och bedöms av någon annan. 

RN (2010c) menar att myndigheten genom tillsyn försöker motverka ett minskat 

förtroende och se till att revisorers arbete är av hög kvalitet. Utslag i disciplinärenden 

blir praxis och utvecklar god revisions- och revisorssed. Nya ärenden kan leda till en 

förbättring av revisorers arbete då praxis uppdateras. Därmed kan detta skapa ett större 

förtroende och därför är tillsynen ett mycket viktigt verktyg för att bevara revisorers 

grundläggande ledord integritet, moral och etik samt oberoende. I och med detta kan det 

tänkas att tillsyn krävs för att revisorers arbete ska uppfylla allmänhetens krav och för 

att få ett fungerande samhälle och näringsliv. Ur RN:s synvinkel är det viktigt att deras 

arbete har inverkan på revisionen. Det är också av stor vikt för allmänheten och 

näringslivet att revisorers arbete är tillförlitligt. Maria Bengtson (Balans nr 1/2009) som 

är ansvarig för kvalitetskontrollen på Far menar att tillsyn är positivt även ur revisorns 

perspektiv då ett godkännande är ett bevis på att deras arbete håller god kvalitet. 

Med tanke på att anmälningar mot revisorer som bryter mot lagar samt mot god 

revisors- och revisionssed hela tiden inkommer till RN trots att det utövas tillsyn av 

både dem själva och andra organisationer, kan frågan ställas om denna tillsyn ger effekt. 

Eftersom revisorer bland annat ska följa god revisors- och revisionssed i sitt arbete 

måste de vara uppdaterade på utvecklingen av praxis. För näringslivet och allmänheten 

är det viktigt att de största problemområden som upptäcks genom tillsyn 

uppmärksammas och förebyggs. Detta eftersom revisorers kunskap inom dessa områden 

därmed kan vara bristfällig. Om kunskapen inom dessa områden ökar och dessa 

problem på så sätt förebyggs, kan förtroendet för revisorer åter igen stiga. Det är därför 

av intresse att se hur RN och Far arbetar för att lösa dessa ofta förekommande 

problemområden. 

1.3 Forskningsfrågor 

Med utgångspunkt i ovanstående problemdiskussion har ett antal forskningsfrågor 

formulerats. En huvudfråga har utformats och utifrån denna har ett par delfrågor sedan 

skapats för att tillsammans bidra till att svara på kärnfrågan. Samtliga frågor ska i sin tur 

hjälpas åt att besvara studiens syfte. Som ovan diskuterats minskar ständigt förtroendet 

för revisorer. För att upprätthålla revisorers anseende och ett fungerande näringsliv 
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måste även tillsynen över revisorer vara av hög kvalitet. Huvudfrågan behandlar därför 

detta ämne och har följande lydelse:  

 Hur fungerar myndigheters och branschorganisationers tillsyn av revisorer i 

Sverige idag? 

För att kunna beskriva hur tillsynen över revisorer fungerar är det av vikt att studera om 

vissa problemområden vid revision ofta är återkommande eller om varje problem är helt 

unikt. Om specifika disciplinärenden upprepas många gånger är detta ett tecken på att 

revisionen inom detta område behöver utvecklas och förbättras. Med tanke på detta är 

det av stor vikt att undersöka vilka problemområden som återkommer. Med 

utgångspunkt i de vanligt förekommande kategorierna av disciplinärenden är det också 

betydelsefullt att undersöka orsaken till varför just dessa kategorier utgör 

problemområden. Utifrån detta har den första delfrågan formulerats enligt följande: 

 Vilka kategorier bland RN:s disciplinärenden är mest förekommande och varför 

utgör dessa kategorier problem? 

Att se hur myndigheters och branschorganisationers tillsyn utvecklas efter dessa 

problemområden och hur arbetet med att förebygga de ofta förekommande problemen 

utformas är intressant ur ett framtidsperspektiv. Den andra delfrågan lyder därför enligt 

följande: 

 Hur kan myndigheters och branschorganisationers arbete utformas för att 

förebygga dessa problem? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska myndigheters och 

branschorganisationers tillsyn över revisorer fungerar och att genom studier av 

Revisorsnämndens disciplinärenden utläsa vilka de största problemområdena är samt att 

belysa hur dessa problem kan förebyggas. 

1.5 Avgränsningar 

Studierna avgränsas till att enbart behandla disciplinärenden framtagna av RN eftersom 

det är dessa som slutligen kan ge en straffrättslig påföljd. Det är enbart de ärenden där 

RN utgivit en påföljd som behandlas. Endast disciplinärenden som uppkommit under 

åren 2005 till och med 2009 och som dessutom vunnit laga kraft den 31 december 2009 

studeras. Detta eftersom fem år anses vara ett tillräckligt stort underlag för att se om 

trender mellan åren finns. Att valet blev att enbart studera ärenden som vunnit laga kraft 

beror på att beslutet då är slutgiltigt och att någon överklagan inte längre är möjlig. 

Ytterligare en avgränsning av disciplinärendena gjordes. Endast de ärenden där RN 

beslutat att meddela en disciplinär åtgärd ingår eftersom det är dessa som visar att 
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revisorn handlat felaktigt. De mest frekventa kategorierna av disciplinärenden behandlas 

mer djupgående medan övriga kategorier studeras på ett övergripande plan. De 

problemområden som är mest förekommande är av störst intresse eftersom det är där 

som bristen på kunskap är tydligast. 

1.6 Målgrupp 

Denna studie riktar sig främst till RN, Far, professionen inom revision samt studenter 

med kunskap inom företagsekonomi. Studien kan även vara av intresse för det svenska 

näringslivet. 

1.7 Disposition 

Kapitel 2 - Metod I det följande kapitlet redogörs för de metoder, 

tillvägagångssätt och vetenskapliga ansatser 

som använts vid insamling och tolkning av 

teori och empiri. Därefter framförs kritik mot 

val av metod och källor där det diskuteras hur 

dessa kan ha påverkat studiens resultat. 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram Det tredje kapitlet omfattar de teorier som 

används i denna studie. 

Kapitel 4 – Referensram  Det fjärde kapitlet omfattar studiens 

referensram. Begrepp, lagar och praxis för 

området beskrivs. Kapitlet avslutas med en 

modell för analys. 

Kapitel 5 – Empiri I det femte kapitlet presenteras studiens 

empiriska material vilket insamlats genom 

intervjuer, hemsidor och studier av RN:s 

disciplinärenden.  

Kapitel 6 – Analys Det sjätte kapitlet omfattar analys och 

tolkningar av det empiriska materialet med 

hjälp av de teorier och begrepp som tagits upp i 

referensramen. 

Kapitel 7 – Slutsatser I det avslutande kapitlet framställs de slutsatser 

som dragits utifrån analysen för att ge svar på 

studiens forskningsfrågor och därigenom 

besvara syftet. Slutligen presenteras 

reflektioner och förslag till vidare forskning 

inom ämnesområdet. 
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2 Metod 

I detta avsnitt beskrivs och förklaras vilken forskningsmetod som har valts. 

Tillvägagångssättet vid insamling av studiens empiri och hur denna sedan har 

bearbetats och analyserats beskrivs. Kapitlet avslutas med kritik mot valda metoder och 

källor. 

2.1 Forskningsmetod 

Wallén (1996) skiljer mellan fyra olika forskningssätt, deskriptiv, förklarande, 

explorativ och normativ. Studiens syfte kan svara på vilket forskningssätt som används. 

Syftet med studien är att undersöka hur svenska myndigheters och 

branschorganisationers tillsyn över revisorer fungerar och genom studier av RN:s 

disciplinärenden utläsa vilka de största problemområdena är samt belysa hur dessa 

problem kan förebyggas av tillsynsmyndigheter och branschorganisationer. Utifrån 

detta syfte får studien både en deskriptiv och normativ karaktär. Studien är delvis 

deskriptiv eftersom en beskrivning av hur myndigheters och branschorganisationers 

tillsyn fungerar ges. Undersökningens beskrivande karaktär framkommer också genom 

delsyftet att med hjälp av studier av disciplinärenden kunna se hur revisioner faktiskt 

utförs. Den delvis normativa karaktären visar sig då studien innefattar att ta reda på hur 

revisionen för framtagna problemområden kan förväntas genomföras och hur denna 

skulle kunna förbättras. Studien kan som helhet inte ses som förklarande då det inte 

ingår i undersökningens syfte att enbart besvara frågor som varför. Dock ingår detta 

som en del inom forskningsfrågorna vilket gör att denna studie till viss del kan anses 

vara förklarande. Då det inte är enbart grundläggande kunskap som söks inom området 

är forskningssättet inte explorativt. 

2.1.1 Undersökningsdesign 

Bryman och Bell (2003) menar att det finns fem olika undersökningsdesigner i 

företagsekonomisk forskning, experimentell design, tvärsnittsdesign, longitudinella 

undersökningar, fallstudier samt komparativa undersökningar. Studien har inte en 

experimentell design eftersom det inte rör sig om något experiment där exempelvis 

skillnader ska mätas mellan en experimentgrupp och en kontrollgrupp. En 

tvärsnittsdesign innebär, enligt Bryman och Bell (2003), att data rörande flera fall 

samlas in vid en viss tidpunkt för att upptäcka mönster i olika samband. Detta kan 

överensstämma med studien av de senaste fem årens disciplinärenden som vunnit laga 

kraft eftersom den ska undersöka vilka problemområden som är aktuella just nu. 

Bryman och Bell (2003) förklarar en longitudinell design som en särskild 

designkategori som ska visa på förändringar under en tid. Då det i studien av 

disciplinärenden ingår att undersöka vilka skillnader som kan finnas mellan de 

problemområden som är vanligast under åren 2005 – 2009 kan detta tyda på en 

longitudinell design. Dock utgör detta endast en liten del av studien vilket visar att det 
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inte är den enda designen som används. När två eller flera olika kontrasterande fall 

studeras tillämpas en komparativ design vilken även kallas för jämförande design. 

(Bryman och Bell, 2003) Även detta kan vara en möjlig design på studien av 

disciplinärenden eftersom den jämför flera fall. Detta utgör dock inte hela syftet och 

därför kan denna inte heller användas som design för hela studien. Blumberg et al. 

(2005) menar att fallstudier passar till deskriptiva, förklarande och explorativa studier. 

Då denna undersökning är deskriptiv, normativ och även delvis förklarande kan det tyda 

på en fallstudie som design. Något som Blumberg et al. (2005) menar skiljer ut en 

fallstudie från andra designer är att den förtydligar ett nutida fenomen i sitt riktiga 

sammanhang. En fallstudie svarar ofta på frågorna varför och hur, vilket 

överensstämmer med denna studie som har forskningsfrågor som hur, varför och vilka. 

Fallstudier delas vanligtvis upp i studier av ett enskilt fall och studier av multipla fall. 

Att studera ett flertal fall för att få ytterligare perspektiv och olika sammanhang är att 

föredra, enligt Blumberg et al. (2005). Dock menar Blumberg et al. (2005) att det finns 

situationer då ett enskilt fall är ett mer passande val.  

Utifrån detta konstateras att det är svårt att finna en undersökningsdesign som 

överensstämmer med studiens alla delar. Kännetecken från olika designer kan urskiljas, 

dock är det en design som i högre grad anses passa in på hela studien. En multipel 

fallstudie är vad denna undersökning i största mån kan klassificeras som då studien tar 

upp hur tillsynen av revisorer fungerar idag. Studien av disciplinärenden kan ses som att 

multipla fall granskas för att ta reda på vilka de mest förekommande problemområdena 

är.   

2.1.2 Induktion och deduktion 

Induktion och deduktion är enligt Wallén (1996) två begrepp som ofta används för att 

beskriva hur teori och empiri förhåller sig till varandra. Revision är ett mycket 

välomskrivet ämne men däremot är myndigheters och branschorganisationers tillsyn av 

denna inte lika utforskat. När en studie behandlar ett ämne som inte i stor grad har blivit 

utforskat tyder det på en induktiv ansats eftersom det då inte finns särskilt mycket teori 

om ämnet att utgå ifrån. Då utgångspunkten är studier av disciplinärenden, vilket utgör 

ett empiriskt material, visar även detta på en induktiv ansats. (Bryman och Bell, 2003) 

När stora problemområden, genom studier av disciplinärenden, hittas inom revisionen 

behandlas dessa utifrån den teori som finns inom det området, det vill säga hur revisorn 

egentligen borde ha agerat i fallet. Att utgå ifrån teorin istället för empirin menar 

Bryman och Bell (2003) resulterar i en deduktiv ansats. Annan teori inom ämnet såsom 

vad revision och tillsyn är, samt lagar och regler för revisorer eller för de som utövar 

tillsyn över revisorer används även. Utifrån detta utformas sedan intervjufrågor vilket 

kan tyda på en induktiv ansats med deduktiva inslag. Enligt Ghauri och Grønhaug 

(2005) är det induktiv forskning som är vanligast inom företagsekonomi. Först 

observeras ett problem vilket leder till hypoteser som sedan utvecklar en teori. Ghauri 
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och Grønhaug (2005) menar att en forskningsmetod inte måste vara helt exklusiv och 

utesluta den andra, därför kan en induktiv forskningsmetod ha inslag av en deduktiv.   

2.1.3 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Bryman och Bell (2003) menar att den största skillnaden mellan kvalitativ och 

kvantitativ forskning utgörs av var tyngdpunkten i forskningen ligger, förenklat menas 

på ord eller siffror. För att kunna skapa en djupare förståelse för hur tillsynen av 

revisorer i Sverige fungerar idag och även för hur de största problemkategorierna inom 

tillsynen av revisorer ska kunna förebyggas krävs intervjuer med personer som innehar 

specialkompetens på dessa områden. Det krävs också att deras uppfattningar och åsikter 

uttrycks verbalt. En vilja till djupare förståelse är enligt Holme och Solvang (1997) 

vanligt vid en kvalitativ studie. Kvalitativ metod brukar ofta beskrivas utifrån hur den 

skiljer sig från den kvantitativa metoden. Bryman och Bell (2003) menar att en 

kvalitativ studie kan förklaras som forskning där resultatet inte uppnås med hjälp av 

statistiska eller andra kvantitativa metoder. Studiens empiri kan inte omvandlas till 

siffror och bearbetas i statistiska analyser. Dock kräver denna studie ett visst inslag av 

kvantitativ metod för att kunna uppfylla syftet. Detta i form av att läsa av hur ofta vissa 

kategorier av disciplinärenden förekommer för att sedan utifrån detta kunna utläsa vilka 

de största problemkategorierna är. 

En kvalitativ metod i form av intervjuer har valts. Detta för att få en möjlighet att 

beskriva hur myndigheters och branschorganisationers tillsynsarbete fungerar och hur 

de planerar att förbättra de största problemområden som finns vid revision. Lundahl och 

Skärvad (1999) menar att syftet vid en kvalitativ metod ofta är att beskriva, analysera 

och förstå ett beteende. I uppsatsen studeras och beskrivs hur de som arbetar med tillsyn 

uppfattar problemen och hur de kan gå att lösa, därför blir en kvalitativ metod aktuell. 

Den förståelse som eftersöks hade varit svårare att uppnå vid en kvantitativ studie då 

den ofta ger kortfattade svar och därmed endast leder till en ytlig förståelse. Enligt 

Ghauri och Grønhaug (2005) har kvalitativa metoder ofta en utgångspunkt i induktiv 

forskning, vilket överensstämmer med denna studie. 

2.2 Tillvägagångssätt 

Studien började med genomläsning av disciplinärenden och indelning av dessa i 

kategorier. Möjliga intervjupersoner kontaktades därefter och intervjuer genomfördes. 

Till sist bearbetades och analyserades dessa utifrån teori och övrig empiri för att 

slutsatser skulle kunna dras. 

2.2.1 Studier av disciplinärenden 

För att studera RN:s disciplinärenden började undersökningen med att söka i den praxis 

som finns att hämta på nämndens hemsida. De år som ingår i studien är 2005 – 2009 

eftersom detta kan representera de fall som är vanligt förekommande idag. Till varje 
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ärende finns ett pdf-dokument
3
 där det bland annat kan utläsas vilket beslut RN tagit 

och dess motivering. Alla ärenden studerades översiktligt och en kort sammanfattning 

skrevs om varje för att sedan kunna dela in dessa disciplinärenden i kategorier. Till 

varje ärende har dessutom noterats vilken påföljd RN beslutat om för att se om det kan 

utläsas några skillnader mellan åren. Vid utformning av kategorier fanns Scotts (1979) 

principer om kategorisering i åtanke. Enligt Scott (1979) ska kategorier vara 

uttömmande eller omfattande, alla objekt ska kunna klassificeras i en kategori och det 

ska finnas en uttrycklig åtskillnad mellan kategorierna. Därför fanns en medvetenhet om 

betydelsen av att alla disciplinärenden kunde placeras in i en kategori och att det fanns 

tydliga skillnader mellan respektive kategori. 

Ett antal problemområden vid revision förekom oftare i dessa disciplinärenden än andra 

och för varje sådant bildades en kategori. Att dokumentationen vid revisionen var 

bristfällig fanns med i åtskilliga ärenden. För detta skapades därför en egen kategori. 

Oberoende och jäv var också ofta förekommande områden, vilka tillsammans bildade en 

kategori då de ansågs vara så pass lika varandra att de kunde ingå i samma. Alla 

ärenden gällande brister i förvaltningsberättelsen samt övriga brister och felaktigheter i 

årsredovisningen placerades i en sammanlagd kategori. Detta eftersom alla påverkade 

årsredovisningen och hade en tydlig koppling till varandra. Dock bildade 

revisionsberättelsen en egen kategori då felaktigheter i denna inte berodde på något fel 

företaget gjort utan enbart revisorn. I en annan grupp samlades alla ärenden gällande 

brister i granskning av varulager eftersom det bedömdes vara ett ofta förekommande 

problem vid revision. Även intäktsredovisning tillsammans med kassa- och 

kontanthantering blev en sammanslagen kategori eftersom de liknar varandra och ofta 

förekom i samma ärenden. Alla problemområden rörande skatter och avgifter skapade 

också en grupp. Upptagna förbjudna lån, exempelvis till närstående, bildade en egen 

kategori precis som problemområdet pågående arbete. Felaktigheter kring 

kontrollbalansräkningar bildade även en grupp då det i vissa ärenden förekom att 

revisorn inte hade anmärkt på att företaget inte hade upprättat en sådan vid behov. 

Revisorns eller revisionsbyråns egna fel bildade en grupp som samlade upp allt som 

berörde sådant som hänt utanför revisionsuppdraget. Ett exempel på detta är att revisorn 

inte har betalat sina egna skatter och avgifter vilket är extra viktigt att en revisor gör för 

att vara en förebild. Ett annat exempel kan vara att revisionsbyrån inte följer de lagar 

och regler som finns för en sådan organisation. Till sist skapades en grupp för 

resterande områden vilka inte bedömdes vara lika ofta förekommande som ovanstående 

kategorier. Denna grupp benämndes som övrigt. Sammanfattningsvis bildades följande 

kategorier. 

                                                
3 Portable Document Format 
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Utifrån de korta sammanfattningar som skrevs om varje disciplinärende delades dessa in 

i respektive kategori. En del ärenden berörde endast en kategori medan många 

behandlade ett flertal kategorier. De ärenden som berörde flera kategorier räknades in i 

alla dessa eftersom det på så sätt skulle bli tydligare vilka problem som var mest 

förekommande och därmed viktigast att behandla i uppsatsen. När en kategori blev 

aktuell i ett ärende endast på grund av att den var en konsekvens av en annan handling 

räknades denna inte med i den andra kategorin, utan endast i ursprungskategorin. Detta 

eftersom den endast var en konsekvens av en annan handling och inte utgjorde ett eget 

problem. Denna del av studien, att undersöka vilka de största problemområdena inom 

revision är, ska besvara första delfrågan i forskningsfrågorna. 

2.2.2 Intervjuer 

Nästa steg var att kontakta möjliga intervjupersoner. För att uppfylla syftet 

eftersträvades att göra intervjuer med RN, Far och även med nyckelpersoner som anses 

kunniga och erfarna i ämnet. Att just dessa respondenter har valts beror på att det är RN 

och Far som utför tillsyn av revisorer. Andra nyckelpersoner som har intervjuats har 

valts ut efter kompetens. Två intervjuer genomfördes med personer som har ett visst 

perspektiv och två intervjuer genomfördes med personer som har utgångspunkt i ett 

annat perspektiv. Detta för att båda sidor skulle kunna balansera varandra med RN och 

Far på ena sidan och två nyckelpersoner på andra sidan. Alla respondenter kontaktades 

först via e-mail, sedan kontaktades de efter hur intervjun skulle ske, via personligt möte 

eller telefon.  

Intervjuguider att gå efter har varit utgångspunkten för dessa intervjuer. Detta i ett 

försök att skapa något strukturerade intervjuer. Därför har intervjuerna inte haft formen 

av standardiserade frågeformulär utan mer liknat samtal. Lundahl och Skärvad (1999) 

anser att ett vanligt sätt att skilja mellan olika intervjumetoder är graden av 

standardisering. Intervjuerna ansågs inte behöva vara standardiserade men att vissa 

frågor skulle vara förberedda och sedan lämna öppet för följdfrågor. Detta för att 

intervjun skulle leda framåt mot det som ansågs viktigt för studien. Detta kallar Lundahl 

och Skärvad (1999) för en semistandardiserad intervju. Att intervjun påminner om ett 

vanligt samtal menar Holme och Solvang (1997) resulterar i utförligare svar där 
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respondentens egna uppfattningar och värderingar framgår. Enligt Lundahl och Skärvad 

(1999) kan intervjuer också delas upp i strukturerade eller fria intervjuer. 

Svarsalternativen var av ostrukturerad form på så sätt att respondenterna fick formulera 

sina egna svar. Huvudsakligen var hela intervjuprocessen strukturerad för att få fram 

den information som studien behövde. 

Intervjuguiderna har utarbetats utifrån studiens syfte för att säkerställa att svaren med 

hjälp av analys och andra delar i uppsatsen ska uppfylla syftet. Intervjuerna har skett via 

personliga möten eller över telefon. I största mån ville personliga intervjuer 

åstadkommas eftersom det ger en möjlighet att uppfatta respondentens åsikter tydligare 

än vid telefonintervju. Flera intervjuer fick dock ske via telefon då inte alla hade 

möjlighet att ställa upp på personlig intervju. Vid intervjuer av båda slag fanns 

möjlighet att ställa följdfrågor, vilket var av betydelse för studien. RN kunde inte ställa 

upp på en personlig intervju på grund av arbetstopp, vilket gjorde att en telefonintervju 

fick godtas. Elin Eriksson
4
 som arbetar på RN ställde upp som intervjuperson. Denna 

intervju varade i ungefär 45 minuter. Även intervjun med Far fick ske via telefon. 

Denna intervju var med Urban Engerstedt
5
 och varade i ungefär en halvtimme. Vid 

intervjun med Engerstedt på Far ville en generell uppfattning om tillsynsverksamheten 

uppnås och därför hade intervjun ännu mer formen av ett samtal. Engerstedt ansåg att 

han inte hade kunskapen att besvara alla frågor om förebyggande av problemområden. 

Detta då han inte arbetar med kvalitetskontroll på Far. Dock ansågs han ändå passande 

som intervjuperson då han har arbetat med revisorsfrågor i 30 år. Förhoppningen var 

därför att få någon på Fars kvalitetskontroll att ställa upp på intervju men det gick inte 

att genomföra då något svar från den tänkta intervjupersonen inte erhölls.   

Inför intervjuerna med RN och Far var frågorna tydligt formulerade i förväg för att den 

information som behövdes skulle erhållas på kort tid. Allt för att dessa intervjuer skulle 

kunna genomföras trots att de var tvungna att ske via telefon. Intervjuguiderna 

skickades ut till dessa respondenter några dagar före intervjuerna. Detta eftersom de då 

skulle ha en möjlighet att förbereda sig och ha mer genomtänka svar. Dessutom kan det 

tänkas att viss tid sparas då intervjupersonen redan är insatt i frågorna. Genom 

efterforskningar söktes efter möjliga intervjupersoner på universiteten och dessa 

kontaktades. Efter vidarehänvisningar hittades en lämplig intervjuperson på Uppsala 

universitet. Thomas Carrington
6
 valdes ut till en intervju då han forskar i det aktuella 

ämnet. Denna intervju var personlig och genomfördes på Uppsala universitet. Intervjun 

varade i drygt en timme på hans arbetsrum. Denna respondent fick dock inte frågorna 

utskickade i förväg då intervjun ägde rum kort tid efter att denna kontaktats. Dock 

ansågs Carrington vara väl insatt i ämnet och hade därför inga större problem att 

                                                
4 Avdelningsdirektör på RN  
5 Chefsjurist på Far 
6 Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen på Uppsala universitet. 
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besvara dessa intervjufrågor ändå. Även här försöktes fler liknande intervjupersoner 

med möjlig kunskap inom ämnet nås. Detta försöktes med olika tillvägagångssätt men 

utan framgång. Dock är Carrington en av få som har skrivit en avhandling om ämnet 

och därmed viktigast som intervjuperson.  

För att få ytterligare ett annat perspektiv på ämnet valdes även Helena Adrian
7
 ut som 

intervjuperson. Detta då hon skrivit en debattartikel (Balans nr 2/2010) om att RN 

saknar den kompetens som krävs för att kunna kvalitetskontrollera revisorers arbete. En 

utredning av RN startades kring hennes granskning av ett bolag och vid denna utredning 

ansåg hon att RN saknade relevant kompetens. Här önskades även fler intervjuer med 

personer som har varit med om något liknande som Adrian har varit. Dock menade 

Adrian att det sannolikt inte fanns andra som skulle ställa upp på en intervju, vilket 

gjorde att fler intervjuer inte genomfördes. Det ansågs ändå jämnt balanserat genom att 

ha RN och Far på ena sidan medan en forskare och en revisor fanns på den andra sidan. 

Utgångspunkten var att alla intervjuer skulle spelas in men tekniska problem gjorde att 

ljudet under två av dessa intervjuer inte upptogs. Dock skrevs även noggranna 

anteckningar under intervjuerna som en säkerhetsåtgärd. De inspelade intervjuerna 

lyssnades igenom efter genomförande. Samtliga intervjuer skrevs ner i textformat och 

en sammanställning skickades därefter tillbaka till intervjupersonerna för ett intygande 

om att svaren var korrekt uppfattade. Bryman och Bell (2003) kallar detta för 

respondentvalidering. Denna validering kan gå till på olika sätt men syftet är att säkra 

den information som har insamlats. Intervjupersonerna gjorde några förtydliganden efter 

att de läste igenom sammanställningen men i övrigt ändrades inte något.  

2.2.3 Intervjuguidernas utformning 

Intervjuguiderna ställdes upp på ett liknande sätt inför alla intervjuer. För att se hur 

dessa var utformade i detalj hänvisas till bilagorna 1-4. Bilaga 1 visar hur 

intervjuguiden inför intervjun med RN såg ut och bilaga 2 visar intervjuguiden till Far. 

Bilaga 3 visar intervjuguiden till intervjun med en av nyckelpersonerna, i detta fall 

Thomas Carrington. Bilaga 4 visar intervjuguiden till en annan nyckelperson, Helena 

Adrian. Intervjuguiderna delades in i fyra olika avsnitt med anledning av att de 

omfattade olika områden inom ämnet. Först efterfrågades information om 

intervjupersonens yrkesmässiga bakgrund. Nästa avsnitt utgjordes av frågor kring 

tillsynens fungerande. Efter detta följde frågor kring de problemområden som upptäckts 

vid studier av RN:s disciplinärenden. Avslutningsvis efterfrågades förebyggande 

åtgärder gällande de största problemområdena inom revision. 

Intervjufrågorna till RN och Far var likartade. En skillnad som finns mellan dessa är att 

Far är en branschorganisation som kan upphäva en revisors medlemskap i föreningen 

                                                
7 Auktoriserad revisor på Adrian & Partners, ledamot i Fars revisionskommitté och ekonomisk expert i 

Hovrätten i västra Sverige. 
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medan RN är en myndighet som kan upphäva en revisors godkännande eller 

auktorisation. Till Far ställdes därför fler frågor kring tillsynsverksamheten över deras 

medlemmar medan RN fick ett större antal frågor rörande övrig tillsyn. Till intervjuer 

med andra nyckelpersoner utformades liknande frågor som till RN och Far, dock 

formulerades de mer som vad personen tror kan göras för att förbättra exempelvis 

tillsynssystemet och inte hur planerna på förbättring faktiskt ser ut. I studien har tanken 

varit att både ta med åsikter från dem som utövar tillsyn tillsammans med åsikter från 

andra kunniga och erfarna inom området som antingen blivit kvalitetsgranskade eller 

forskar i ämnet. Detta bidrog till att få en bredare syn på problemet och hur systemet 

kan förbättras.  

Bakgrund och tillsynens fungerande 

I den första delen av intervjuguiderna som behandlade intervjupersonens bakgrund 

ställdes frågor om dennes utbildning, yrkestitel och tidigare arbetslivserfarenhet. Dessa 

frågor ställdes för att ta reda på vilken kunskap intervjupersonen kan tänkas ha om 

ämnet och för att säkerställa att personen var lämplig att intervjua. I det efterföljande 

avsnittet om tillsynens fungerande, efterfrågades om möjligt en definition av ordet 

tillsyn i sammanhanget övervakning av revisorer. Detta för att se skillnader mellan hur 

tillsyn definieras utifrån personer med olika perspektiv. Denna fråga kunde även hjälpa 

till i beskrivningen av hur tillsynen ska fungera. Detta då nästa fråga berörde hur 

personen tyckte Sveriges tillsynssystem av revisorer fungerar idag. Om 

intervjupersonen har definierat begreppet tillsyn och sedan svarat att denne var nöjd 

med Sveriges tillsynsverksamhet idag kunde detta visa på att de krav personen ställt i 

definitionen uppnås. Svaret på frågan om tillsynsverksamheten och den definition som 

tidigare har givits kunde jämföras med de krav som lagen ställer på 

tillsynsverksamheten. Detta för att se om verksamheten överensstämmer med de lagar 

och regler som finns. Intervjupersonen fick sedan i mån av kunskap jämföra Sveriges 

tillsynsverksamhet med andra länders, för att se om personen uppfattar några andra 

länder som förebilder. Det kan även här gå att urskilja hur nöjd personen egentligen är 

med Sveriges tillsyn över revisorer. Förslag på förbättringar av denna verksamhet 

efterfrågades också för att vid analysen kunna resonera kring hur tillsynen kan utvecklas 

i framtiden.  

RN och Far fick även besvara några frågor kring hur deras tillsynsverksamhet går till. 

Här efterfrågades om vissa revisorer och revisionsbyråer granskas oftare än andra och 

om det ställs högre krav på vissa revisorer och revisionsbyråer. Anledningen till dessa 

frågor var att få mer information kring systemet än vad som går att utläsa på respektive 

hemsidor. Adrian fick här istället svara på hur det går till vid en kvalitetsgranskning och 

hur hon upplever denna granskning. Detta i ett försök att fånga den känsla hon uppfattar 

som revisor i denna granskningsprocess. Dessutom ställdes en fråga om hur ofta hon 

blir granskad. För att besvara studiens huvudfråga kan det vara intressant att ta del av 



METOD 

 

15 

 

hur en revisor anser att denna granskning går till. En tanke fanns även att se om de 

uppfattade den positiva sidan av att bli granskad som Maria Bengtson på Far uttryckte i 

tidskriften Balans nr 1/2009. Med tanke på den debattartikel som Adrian skrivit där hon 

ifrågasatte RN:s kompetens, frågades det även efter vad hon ansåg om RN som 

tillsynsmyndighet. Hela detta avsnitt i intervjuguiden utformades för att kunna hjälpa 

till att besvara studiens huvudfråga: Hur fungerar myndigheters och 

branschorganisationers tillsyn av revisorer i Sverige idag? 

Problemområden 

Intervjuguidernas tredje avsnitt, som behandlade problemområden inom revision, 

började med en kort sammanfattning av vilka stora problemområden som upptäcktes 

genom studier av disciplinärenden. Efter detta önskades ett svar av intervjupersonen om 

huruvida denne upplevde att dessa problemområden var de mest förekommande 

problemen inom revision. Detta för att se till att studien av disciplinärenden 

överensstämde med verkligheten eller om intervjupersonen upplevde andra problem 

inom revisionen. Denna fråga var även till hjälp vid analys av hur tillsynen kan 

utvecklas, exempelvis bör det eventuellt ägnas mer tid åt vissa områden. Sedan 

efterfrågades vad intervjupersonen trodde var orsaken till att just dessa kategorier 

utgjorde de största problemområdena. Anledningen till att denna fråga ställdes var att 

det ansågs viktigt då det kan ha betydelse för hur tillsynen och revisionen utvecklas. 

Avslutningsvis i det tredje avsnittet efterfrågades om intervjupersonerna trodde att det 

vid en framtida studie skulle vara samma problemområden eller om några områden 

skulle försvinna alternativt tilläggas. Detta för att se vad de ansåg att exempelvis några 

nyutgivna lagar och regler skulle förändra problemområdena i framtiden. Till RN och 

Far ställdes även en fråga om huruvida tillsynen riktades till särskilda områden olika år 

eller om den var enhetlig varje år. Detta avsnitt i intervjuguiden utformades för att svara 

dels på forskningsfrågornas huvudfråga och dels på delfrågorna. Dessa intervjufrågor 

kan besvara hur tillsynssystemet fungerar, varför dessa kategorier utgör ett problem och 

hur problemen ska förebyggas. 

Förebyggande åtgärder 

Det sista avsnittet i intervjuguiderna handlade om hur de största problemområdena vid 

revision kan förebyggas. Här ställdes frågor till RN och Far om hur de förebygger dessa 

problem och till andra nyckelpersoner omformulerades frågan till om de hade något 

förslag på hur detta kan förebyggas i framtiden. För att kunna analysera kring hur dessa 

problem i framtiden kan förebyggas var det av vikt att ta reda på vad som redan görs av 

myndigheter och branschorganisationer. Dessa intervjufrågor skulle hjälpa till att 

besvara den andra delfrågan av forskningsfrågorna då denna behandlar detta område. 

Efter detta ställdes frågan om vad intervjupersonen anser om RN:s påföljder. Detta för 

att kunna resonera och analysera kring om dessa är för milda, för hårda eller lagom. För 

att tillsynssystemet ska fungera kan det tänkas vara av stor vikt att påföljderna är lagom, 
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åtminstone att de inte är för milda. Detta ingick för att besvara studiens huvudfråga om 

tillsynsverksamhetens fungerande och delfråga två om förebyggande åtgärder för de 

ofta förekommande problemområdena.  

Sedan frågades efter vad intervjupersonerna uppfattade var orsaken till att revisorer 

handlar felaktigt. Om de intervjuade menar att det exempelvis är slarv eller lathet som 

är anledningen till felaktigt handlande kan frågan väckas huruvida påföljderna är 

tillräckligt hårda. Adrian fick besvara denna fråga ur ett generellt perspektiv för att inte 

enbart hennes enskilda åsikter skulle framkomma. Som avslutning på intervjuguiderna 

frågades om intervjupersonerna uppfattade att revisorerna lär sig av sina egna och 

andras misstag. Adrian fick här åter igen besvara frågan ur ett generellt perspektiv för 

att inte endast hennes enskilda åsikter skulle komma fram. Det var av intresse att veta 

vad intervjupersonerna tror att tillsynen ger för effekt. Om revisorer inte uppdaterar sig 

på nya disciplinärenden kan problemområdena och antalet disciplinärenden inte minska 

i framtiden. Dessa frågor ställdes för att besvara studiens huvudfråga och andra 

delfråga.  

2.2.4 Teorianvändning och analys 

Referenskapitlet består delvis av tillämpliga teorier om redovisning och revision samt 

delvis av lagar och regler för revision och tillsyn. Referenskapitlet är till hjälp vid 

analys av den insamlade empirin. De valda teorierna är Agentteorin, Legitimitetsteorin 

och den Institutionella teorin. Teorierna hjälper till att undersöka om revisorn agerat rätt 

och uppfyllt de krav som samhället ställer. Dessutom kan teorierna även appliceras på 

hur tillsynen fungerar och på tillsynens roll mot revisorn. 

Agentteorin kan i denna studie appliceras genom att Far agerar på uppdrag åt RN att 

utöva tillsynsarbete genom kvalitetskontroller. RN har då rollen som principal och Far 

utgör agenten. Agentteorin hjälper till att besvara studiens huvudfråga om 

tillsynssystemets fungerande och även studiens andra delfråga om hur myndigheters och 

branschorganisationers arbete kan utformas i form av förebyggande åtgärder. 

Legitimitetsteorin valdes då den förklarar revisorns legitima roll i samhället. För att en 

revisor ska kunna behålla sin legitimitet kan tänkas att revisorn i sin tur behöver ta hjälp 

av någon med legitimitet. Därmed kan teorin appliceras på revisorn och dess behov av 

en legitim tillsynsverksamhet. De intervjufrågor i empirin som ska undersöka hur 

Sveriges tillsynssystem av revisorer fungerar idag, kan jämföras med vad legitimitetens 

roll ställer som krav. Detta kan sedan bidra till att besvara studiens huvudfråga om 

tillsynssystemets fungerande. Den Institutionella teorin är en utvidgning av 

Legitimitetsteorin och är därför också viktig att ta upp för att förklara revisorns och 

även tillsynsmyndighetens arbete och ansvar. Den kan appliceras på empiri om 

huruvida revisorer lär sig av sina egna och andras misstag och uppdaterar sig med ny 

praxis. Sedan kan dessa tillsammans bidra till att svara på studiens huvudfråga och 

andra delfråga.  
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Det valdes även att ta upp gällande lagar och regler för revisorer och för de som arbetar 

med tillsyn. Att ta upp dessa lagar och regler anses nödvändigt då det är där det 

framkommer vad som krävs av dessa yrken. För att kunna analysera om revisorerna i de 

olika disciplinärendena har uppfyllt de krav som ställs på dem är det av stor vikt att veta 

vad lagen kräver. Även för att undersöka om myndigheter och branschorganisationer 

vilka arbetar med tillsyn uppfyller de krav som också ställs på dem är det viktigt att 

redogöra för de olika lagar och regler som finns på området. Det är ett viktigt område 

för studien att undersöka hur tillsynsverksamheten fungerar i Sverige, därför blir dessa 

lagar och regler av stor vikt. De lagar och regler som ställs upp i referensramen ska 

bidra till att besvara studiens huvudfråga och andra delfråga.  

Till varje stort problemområde presenteras praxis och god sed över hur dessa ska 

granskas. Detta för att sedan kunna jämföra med empiri som presenteras om olika 

disciplinärenden. I empirin sammanfattas något eller några disciplinärenden till varje 

stort problemområde för att förklara och exemplifiera hur dessa problem kan se ut. I 

analysen kopplas dessa sedan till lagar, regler och praxis. Detta ska hjälpa till att 

besvara studiens andra delfråga om varför dessa kategorier utgör stora problemområden 

och hur dessa i framtiden kan förebyggas. Även ett disciplinärende som har överklagats 

till domstol presenteras i empirin av samma anledning. Detta är dock även intressant ur 

en annan aspekt eftersom en domstol kan ändra RN:s beslut. Om en domstol ofta finner 

att RN bedömt felaktigt kan det betyda att tillsynssystemet inte fungerar som det ska. 

Tanken måste vara att domstolar ska bedöma på samma sätt som RN. Detta kan därför 

vara intressant för att besvara huvudfrågan om hur tillsynen fungerar. I och med detta 

ställdes i efterhand även en fråga till Eriksson på RN gällande hur ofta ett 

disciplinärende får ett ändrat beslut i domstol.  

2.3 Metodkritik 

Det finns en mängd olika felaktigheter som utförs av revisorer men som inte upptäcks 

genom tillsyn. Dessa behandlas därmed inte i RN:s disciplinärenden och omfattas därför 

inte heller av studien. Dock kan det ändå sägas att de av RN behandlade 

disciplinärendena motsvarar de stora felaktigheter som totalt förekommer, om tillsynen 

fungerar som tänkt. Studien kunde ha omfattat behandlade förhandsbesked och övriga 

ärenden som RN även arbetar med. Förhandsbesked tar dock endast upp frågor kring 

oberoende vilket enbart utgör en del av denna studie. I disciplinärenden ingår ofta 

oberoendefrågor som en del i ärendet. Det är dessutom enbart disciplinärenden som 

leder till en påföljd. Därmed valdes att endast koncentrera studien på dessa. Studien av 

disciplinärenden kunde även ha omfattat fler år. Dock anses de fem senaste åren vara en 

tillräcklig grund då det är dessa ärenden som är aktuella hos RN.  

Vilka kategorier som är mest förekommande under 2009 kan vara något missvisande då 

endast de disciplinärenden som vunnit laga kraft ingår. Under 2009 var det en stor del 



METOD 

 

18 

 

ärenden som ännu inte hade vunnit laga kraft. Det kan tänkas att vissa problemområden 

har ärenden som tar längre tid att vinna laga kraft då de exempelvis ofta överklagas. 

Detta kan då göra att vissa kategorier blir mindre vanliga under detta år i studien och 

totalt kan då ett något missvisande resultat ges. Av samma anledning kan fördelningen 

av påföljder även se annorlunda ut. Dock är det endast under 2009 som detta utgör ett 

problem och här anses det ändå var av vikt att ta med det aktuella året eftersom dessa 

disciplinärenden utgör de senast behandlade. Något som hade kunnat ge hela studien ett 

säkrare och mer omfattande resultat var om fler personer hade intervjuats. Med hänsyn 

till den tid och de resurser som fanns till åtgång fick detta dock utgöra en tillräcklig 

grund. Det är även en stor arbetstopp för revisorer och tillsynsarbete under våren vilket 

gör att antalet möjliga intervjupersoner med denna specifika kompetens minskar 

avsevärt. Om möjligheten till en längre intervju med RN hade funnits är det tänkbart att 

det kunde ha gett studien en tydligare förståelse för hur tillsynsarbetet fungerar. Dock 

var detta tillräckligt för att uppnå studiens syfte.  

2.3.1 Kvalitetsbegrepp 

Det finns en mängd olika uppfattningar om vilka kriterier som ska användas i kvalitativ 

forskning. Enligt Bryman och Bell (2003) är reliabilitet, replikerbarhet och validitet tre 

viktiga begrepp i en företagsekonomisk forskning. Reliabilitet är ett begrepp som 

vanligtvis brukar förklaras som tillförlitlighet. Det rör frågan om det skulle bli samma 

utfall och resultat om undersökningen utförs på nytt eller om studien påverkas av 

slumpmässiga fel. Begreppet replikerbarhet har nära liknelse med reliabiliteten. För att 

replikerbarhet ska föreligga krävs att studien går att upprepa vid ett senare tillfälle. 

Validitet rör frågan om de slutsatser som framställs genom studien hänger ihop eller 

inte. Validitet delas upp i två olika typer, intern och extern validitet. Intern validitet har 

att göra med kausalitet, huruvida en variabel är beroende av en annan. Med extern 

validitet menas hur väl studiens resultat och utfall kan generaliseras till andra områden. 

(Bryman och Bell, 2003) Guba och Lincoln (1994) menar istället att andra kriterier än 

ovanstående ska användas vid kvalitativ metod, varför valet blev att fokusera på dessa. 

De bedömningskriterier som Guba och Lincoln (1994) förespråkar är trovärdighet och 

äkthet. Dessa ska fungera som ett alternativ till reliabilitet och validitet i kvalitativ 

forskning. Trovärdighet består av fyra delkriterier, tillförlitlighet som motsvarar intern 

validitet, överförbarhet som är jämförbar med extern validitet, pålitlighet som svarar 

mot reliabilitet och till sist en möjlighet att styrka och bekräfta vilket motsvarar 

objektivitet.  

Studien har genomförts efter instruktioner och riktlinjer för magisteruppsatsskrivning, 

utgivna av ekonomprogrammet vid Linköpings universitet. Detta gör, tillsammans med 

att respondenterna har återkopplats efter en genomförd intervju för att säkerställa att 

svaren är korrekt uppfattade, att tillförlitlighet skapas. Intervjupersonerna var även 

informerade om studiens och intervjuns syfte för att öka tillförlitligheten. 
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Intervjupersonerna hade redan i ett tidigt stadium, via e-mailkontakt, blivit upplysta om 

syftet med uppsatsen och intervjun. Litteratursökningen till referensramen har varit bred 

för att inte i alltför stor omfattning påverkas av enskilda författares åsikter. För att öka 

den interna validiteten har syftet funnits i åtanke under hela uppsatsens framskridande. 

Detta för att hela tiden påminnas om varför studien genomförs och på så sätt ställa rätt 

frågor vid intervjuerna och ta reda på tillämplig teori. Vid dessa intervjuer var frågorna 

genomtänkta då de har diskuterats igenom väl och formulerats på ett sådant sätt att de 

inte skulle vara vinklade. Detta var ett steg mot ökad validitet. Att studien av RN:s 

disciplinärenden omfattar samtliga ärenden under en femårsperiod gör även det att 

studiens tillförlitlighet ökar.  

Ghauri och Grønhaug (2005) menar att validitet ökar genom triangulering. Att 

undersökningen tar upp olika perspektiv är en sorts triangulering som därmed gör att 

studiens tillförlitlighet kan anses öka. Både myndigheter, branschorganisationer och 

andra kunniga inom ämnet får ge sin syn på vad tillsyn är och hur systemet kan 

förbättras. Att även en av dessa andra kunniga intervjupersoner är en revisor som 

upplever tillsynen från ett helt annat perspektiv gör att tillförlitligheten ökar mer. Enligt 

Ghauri och Grønhaug (2005) är det särskilt viktigt med triangulering i fallstudier för att 

kunna få en hel och korrekt bild av verkligheten. För att kunna beskriva hur 

tillsynssystemet fungerar är det därför av särskild vikt att se problemet ur flera 

perspektiv. Studiens pålitlighet kan även anses öka då den har en nära koppling till 

tillförlitligheten. Tillförlitligheten ökar om flera perspektiv omfattas av studien 

samtidigt som chansen att mäta det som avses mätas ökar. Detta eftersom studien ska 

undersöka hur tillsynssystemet fungerar i Sverige och genom att intervjua personer från 

olika perspektiv ökar chansen att få ett korrekt resultat. Då valt tillvägagångssätt finns 

beskrivet i metodkapitlet kan studien replikeras och samma resultat återigen uppnås. 

Dock kan det tänkas att det i framtiden sker förändringar angående vilka 

problemområden som är störst. Skulle detta vara fallet uppnås inte samma resultat vid 

en ny studie men däremot ett resultat som kan jämföras med det som denna studie 

genererar. 

Överförbarheten eftersträvas genom att de intervjuade ska anses ha mycket god kunskap 

inom området och därför någorlunda kan representera resterande personer som är insatta 

i ämnet. Då metodkapitlet redogjort för hela studiens tillvägagångssätt och val av metod 

har varit välmotiverade gör att studiens pålitlighet ökar. Att studien även granskats och 

bedömts av handledaren och av andra uppsatsskrivande studenter under studiens gång, 

leder till att pålitligheten stiger. Handledaren läste igenom och kommenterade 

intervjufrågorna innan den första intervjun genomfördes. Sannolikheten för att rätt 

frågor ställs och därmed få användbara svar ökade genom detta. Diskussionen, 

antecknandet och intervjuinspelningen gjorde att det fanns en större möjlighet att 

upprätthålla pålitligheten i studien då sannolikheten för missförstånd minskas. Viss 
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kritik kan dock riktas mot de intervjuer som på grund av tekniska problem inte blev 

inspelade. Trots noggranna anteckningar kan pålitligheten ändå minska i viss grad då 

information kan gå om miste. Tydligt formulerade och lättuppfattade frågor var viktigt i 

studien för att försöka undvika missförstånd. Vid samtliga intervjuer fanns dessutom 

möjligheten att ställa följdfrågor om något svar uppfattades otydligt. 

Att kritiskt granska vald metod och litteratur inom ämnet leder till möjligheten att styrka 

och bekräfta menar Guba och Lincoln (1994). Även detta ökar genom granskning och 

bedömning av handledare och andra uppsatsskrivare. Det andra kriteriet, äkthet, som 

anses viktig vid kvalitativ metod förklaras bland annat genom kriteriet rättvis bild. För 

att säkerställa att studien ger en rättvis bild har intervjurespondenterna valts ut efter 

vilka som anses ha mest kunskap i ämnet. (Guba och Lincoln, 1994) 

2.4 Källkritik 

Det ingår i undersökningen att studera sekundärdata, vilket ofta utgör mer osäker 

information än primärdata. Enligt Lundahl och Skärvad (1999) är sekundärdata material 

som har hämtats från redan befintligt material. Då detta sker i form av studier av 

disciplinärenden från en statlig myndighet, RN, anses det ändå vara pålitlig information. 

Det är nämnden som har dokumenterat sina beslut i ärenden och laddat upp dokumenten 

på hemsidan, därmed är pdf-dokumenten pålitliga. En annan sorts sekundärdata som har 

använts i studien är information från olika hemsidor. Dessa hemsidor har till stor del 

varit RN:s och Fars vilket tämligen kan anses som pålitlig information, dock kan den 

även till viss del vara vinklad. 

I övrigt har pålitliga sekundärkällor använts, detta i form av artiklar från akademiska 

databaser. I metodlitteraturen har olika författares åsikter behandlats för att inte 

uppsatsen ska bli vinklad. Två utredningar från Statens Offentliga Utredningar, SOU, 

har använts som pålitlig källa. I de artiklar som har använts från Fars 

branschorganisations tidskrift, Balans, kan däremot informationen vara vinklad då 

författarna till dessa inte kan anses helt opartiska och kan dessutom ha egenintresse i 

lämnad information. En del av den litteratur som har använts till metodkapitlet är 

relativt gammal men detta anses inte vara något som skadar uppsatsen då litteraturen 

kring detta ämne inte utvecklas i så pass hög grad, utan att den fortfarande kan anses 

aktuell och tillämpbar.  

Primärdata är enligt Lundahl och Skärvad (1999) material som har samlats in på egen 

hand. Som primärdata har intervjuer med personer som ansetts insatta i ämnet valts. 

Även om de utvalda intervjupersonerna har ansetts kompetenta inom ämnet ska alltid 

viss kritik riktas mot dessa. Det är inte alltid den intervjuade personens åsikter och 

tankar kan återspegla vad resterande inom branschen anser. Dock har 

intervjupersonerna blivit rekommenderade just på grund av att de anses ha mest 

kunskap inom området. Detta gör att denna källa ändå kan ses som tillförlitlig och att 
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den kan motsvara resterande personers åsikter inom branschen. Eftersom tre av 

intervjupersonerna har fått ta del av intervjuguiden i förväg har dessa haft tid att tänka 

efter innan de besvarar frågorna. Detta gör att svaren blir mer genomtänkta och inte lika 

spontana, vilket var tanken bakom att ge ut dessa i förväg. Dock kan svaren från den 

intervju som skedde med Carrington på Uppsala universitet bli mindre genomtänka och 

mer spontana eftersom han inte fick ta del av intervjuguiden förrän under intervjun. 
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3 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras de teorier kring revision som tillämpas i denna studie. 

Inledningsvis redogörs för Agentteorin och därefter följer en beskrivning av 

Legitimitetsteorin. Avslutningsvis redogörs för Institutionell teori. 

3.1 Agentteorin 

Agentteorin har enligt Schroeder et al. (2005) sin utgångspunkt i att individer tenderar 

att maximera sin egen nytta och att det därmed kan uppstå konflikter mellan olika parter 

inom ett företag. Brealey et al. (2006) menar att agenten, vilken ofta utgörs av 

företagsledningen, agerar på uppdrag åt den så kallade principalen som består av ägarna. 

Företagsledningens och ägarnas intressen och mål saknar ofta kongruens. Aktieägares 

mål utgörs många gånger av ett så högt värde på företaget som möjligt (Schroeder et al., 

2005) medan företagsledningen istället ofta strävar efter mål som lön eller 

karriärmöjligheter (Sundgren, 2007). Med utgångspunkt i detta är det därför viktigt för 

ägarna att motivera och påverka företagsledningens agerande, genom belöning och 

kompensation för önskvärda handlingar och utfall. På detta sätt skapas målkongruens 

mellan parterna, menar Schroeder et al. (2005). Så kallade agentkostnader uppstår, 

enligt Brealey et al. (2006), när företagsledningen inte arbetar efter att maximera värdet 

på företaget och ägarna därför tvingas övervaka ledningens arbete och påverka deras 

handlingar. Det är av betydelse att företagsledningen kan bevisa för aktieägare och 

andra intressenter att de agerar ärligt.  

3.2 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin har enligt Deegan och Unerman (2006) sin utgångspunkt i att ett så 

kallat ”socialt kontrakt” existerar mellan företaget och samhället. Kontraktet anses 

innehålla de förväntningar som samhället har på företaget gällande vad det ska uppnå 

med sin verksamhet. Om företaget efterföljer det sociala kontraktet agerar de också 

inom de regler och normer som förväntas av dem.  

Deegan (2002) beskriver legitimitet som ett tillstånd vilket föreligger när företagets 

värderingar överensstämmer med gällande värderingar i samhället. Vidare anses 

legitimitet vara en resurs som företagets överlevnad är beroende av. Företaget kan dock 

manipulera och påverka denna resurs. Strategier utformas för att försäkra att legitimitet 

även fortsättningsvis kommer tillgodoses. Dessa strategier kan utgöras av kontroll eller 

samarbete med en annan part som också anses vara legitim.  

Legitimitet är en dynamisk företeelse då de regler och normer som enligt det sociala 

kontraktet ska efterföljas förändras över tiden. Enligt Deegan och Unerman (2006) är 

det av stor vikt att företaget följer med i denna utveckling. Tidigare var 
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vinstmaximering det som i särklass var viktigast att eftersträva. På senare tid har saker 

som miljöpåverkan och anställdas behov ökat i betydelse. 

3.3 Institutionell teori 

Den institutionella teorin är ett komplement till legitimitetsteorin, då den enligt Deegan 

och Unerman (2006) handlar om hur företag svarar till förändringar i sociala och 

institutionella förväntningar och påtryckningar i sin strävan att upprätthålla legitimitet. 

Deegan (2002) menar att företag ändrar sin struktur och verksamhet utefter vad som 

externt anses vara legitimt. Om många andra organisationer och företag inom branschen 

har en viss struktur, kan en institutionell påtryckning uppstå på företaget att rätta sig 

efter denna struktur. Misslyckas företaget med att uppnå kongruens med övriga 

organisationer kan verksamhetens existens vara hotad. Företagens försök till anpassning 

kallas isomorfism.  

Enligt DiMaggio och Powell (1983) finns det tre olika former av institutionell 

isomorfism, vilka är tvingande, mimetisk och normativ. Tvingande isomorfism 

uppkommer ur både formella och informella krav från intressenter och organisationer av 

vilka företaget är beroende samt av kulturella förväntningar i företagets omgivning. 

Mimetisk isomorfism uppstår istället när företag imiterar andra organisationer på grund 

av osäkerhet. Företaget kan också ta efter andra organisationer när de står inför problem 

med oklara orsaker och lösningar, vilket DiMaggio och Powell (1983) benämner 

modellering. Även om det imiterande företaget inte har det som avsikt så kan nya 

beteenden och innovationer uppkomma, vilket i sin tur kan leda till att deras handlingar 

också kan komma att modelleras av andra organisationer, inklusive den organisation 

som från början efterhärmades. På detta sätt kan mimetisk isomorfism bidra till 

utveckling och nytänkande. Företaget upprätthåller legitimitet genom att ta efter idéer 

och beteenden som dess omgivning ser positivt till. Vidare menar DiMaggio och Powell 

(1983) att den tredje formen av isomorfism, den normativa, uppkommer genom 

professionalisering. Legitimitet uppstår i detta fall genom den process som en 

yrkesgrupp genomgår för att erhålla den kunskap som är förknippad med dess 

profession. Utbildning, yrkesutövning och forskning kan vara delar av denna process. 

Universitet och branschorganisationer sätter normer som professionen förväntas 

efterfölja.  
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4 Referensram 

I detta kapitel förklaras innebörden av revision och tillsyn. Relevanta delar av 

Revisionslagen och Revisorslagen återges. Sedan följer en beskrivning av god revisors- 

och revisionssed samt en redogörelse för hur en revision inom specifika områden ska 

genomföras. Avslutningsvis presenteras en modell för analys. 

4.1 Revision 

Far menar att alla intressenter till ett företag måste kunna förlita sig på den information 

som lämnas om företagets ekonomiska situation. Att informationen är trovärdig är 

därför en förutsättning för att näringslivet och samhället ska fungera väl. Detta 

förtroende ska skapas och upprätthållas genom revision. Revision innebär att kritiskt 

granska och bedöma ett företag för att sedan kunna uttala sig om dess redovisning och 

förvaltning. (Far, 2001) Konkret är målet med revision att en revisionsberättelse ska 

utlämnas. (Far 2010b)  

En väl genomtänkt planering är grunden för revisionsarbetet. En revision börjar med en 

företagsanalys där revisorn får en inblick i det bolag som ska revideras. Detta används 

sedan som underlag för planering av granskning, allt för att granskningen ska 

koncentreras till de områden som har högst risk för väsentliga fel. (Far, 2001) I en av 

Far utgiven standard för revision, Revisionsstandard i Sverige (RS), står vissa generella 

principer uppställda. Revisorn måste iaktta god revisorssed och följa etiska regler. God 

revisorssed förklaras senare i teorikapitlet. De etiska regler som finns uppställda är 

oberoende, integritet, objektivitet, professionell kompetens och omsorg, tystnadsplikt, 

professionellt uppträdande samt god revisionssed. (RS 200, 2010)  

Revisionen delas i huvudsak in i två avsnitt, förvaltningsrevision och 

redovisningsrevision. Genom förvaltningsrevisionen ska revisorn kontrollera att 

styrelsen och den verkställande direktören uppfyller aktiebolagslagens krav. Väsentliga 

beslut, avtal och andra åtgärder ska granskas och företagets rutiner bedömas. 

Redovisningsrevisionen syftar till att granska räkenskaper, årsredovisning och 

koncernredovisning.  (Far, 2001) Substansgranskning och internkontrollgranskning är 

två metoder som förklarar vilket angreppssätt revisorn planerar att använda vid 

revisionen. Vid substansgranskning kontrolleras att resultat- och balansposter är 

korrekta. Internkontrollsgranskning verifierar att interna kontroller på företaget 

fungerar. Revisorns granskning ska resultera i en revisionsberättelse med uttalanden om 

tillstyrkande eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande 

direktör, förslag till vinstdisposition samt balans- och resultaträkningens fastställande. 

Anmärkning eller särskild upplysning ska ges i revisionsberättelsen när 

årsredovisningen inte överensstämmer med lag och god redovisningssed. Väsentliga 

avvikelser från lag och sed leder till en oren revisionsberättelse. Avslutningsvis gör 
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revisorn en revisorspåteckning på årsredovisningen. Om revisionsberättelsen är oren ska 

detta framgå av revisorspåteckningen. (Far, 2001)  

Revisionsarbetet ska vara inriktat på det som är väsentligt, vilket gör detta till ett 

grundläggande begrepp inom revision. Far (2010b) menar att väsentligheten avgör hur 

omfattande revisionen ska bli. Arbetet ska styras mot de områden där risken för 

väsentliga fel är störst. För att göra detta måste revisorn förstå företagets verksamhet 

och dess risker till fel i årsredovisningen. Dessutom måste revisorn förstå 

företagsledningens interna kontroll över vad som händer i företaget. Enligt Far (2010b) 

är väsentlighet något som måste bedömas redan under planeringen av 

granskningsarbetet. Annars är det lätt att granskningen omfattar fel saker och att viktiga 

områden glöms bort. Större belopp som kan påverka bilden av företaget i 

årsredovisningen måste granskas mer noggrant än mindre belopp. Gränsen för vad som 

är ett stort belopp varierar mycket mellan olika företag. Enligt RS 320 (2010) beror 

graden av väsentlighet på postens eller felets storlek och omständigheterna. Far (2010b) 

anser att denna bedömning av väsentlighet är en fråga för revisorns professionella 

omdöme.  

Far (2010b) menar att fel och oegentligheter alltid kan förekomma men det är inte säkert 

att en revisor har en rimlig chans att upptäcka dem. Detta gör att revisionen ska inriktas 

mot hur pålitlig redovisningen är. Enligt Far (2010b) kan inte ens en hundraprocentig 

granskning vara en garanti för att alla fel framkommer. En orsak till detta kan vara 

risken att inte alla transaktioner finns med i redovisningen.  

En revisor ska oftast lämna både skriftliga och muntliga rapporter till personer som tar 

olika beslut inom företaget. Far (2010b) menar att dessa rapporter kan innehålla 

iakttagelser och kritiska synpunkter som framkommit under revisionen. Om kritiska 

synpunkter lämnats av revisorn ska oftast konstruktiva förslag till förbättringar även 

ges. Saker som måste åtgärdas ska påpekas så snart som möjligt för att företaget ska ha 

en möjlighet att rätta till felen innan revisionsberättelsen skrivs. Har väsentliga fel och 

brister upptäckts ska dessa rapporteras till verkställande direktör och ibland även till 

styrelsen. Om felen är så pass väsentliga att årsredovisningen inte anses upprättad enligt 

Årsredovisningslagen (1995:1554) eller god redovisningssed måste detta meddelas i 

revisionsberättelsen, enligt Far (2010b).  Vissa allvarliga fel som upptäckts men som 

även åtgärdats måste rapporteras genom erinringar till styrelse och verkställande 

direktör. Om det har upptäckts oegentligheter måste detta informeras till verkställande 

direktör och styrelse. Revisorn måste även rapportera till åklagare vid misstanke om 

vissa brott. (Far 2010b) 

4.2 Revisionslag (1999:1079) 

Revisorn utses vanligtvis av företaget (9 §) och har till uppgift att granska företagets 

årsredovisning, bokföring och eventuell koncernredovisning samt företagsledningens 
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förvaltning (5 §). Granskningsarbetet ska följa god revisionssed vilket framgår av 5 §. 

Enligt 8 § ska företagsledningen lämna upplysningar och ge den hjälp revisorn kan 

tänkas behöva.  

Senast fem och en halv månad efter räkenskapsårets utgång ska en revisionsberättelse 

lämnas till företagsledningen, enligt 27 §. Berättelsen ska vara undertecknad av revisorn 

och en upplysning om datum för när revisionen avslutats ska anges. (27a §) Om 

revisorns åsikter avviker från företagsledningens eller annan revisors ska detta anges i 

revisionsberättelsen. Detsamma gäller då revisorn inte har tillräckligt underlag för att 

göra ett uttalande. (27b §) Enligt 28 § ska det i revisionsberättelsen finnas ett yttrande 

om huruvida årsredovisningen är upprättad enligt tillämplig lag. Det ska tydligt uttalas 

om huruvida årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning 

och om huruvida förvaltningsberättelsen överensstämmer med årsredovisningen i 

övrigt, vilket också framgår av 28 §. 

 

En revisor har, enligt 35 §, tystnadsplikt och får därför inte lämna upplysningar om 

sådant denne får kännedom om till andra om informationen kan skada företaget. 

Däremot har revisorn, enligt 36 §, upplysningsplikt gentemot medrevisor, ny revisor, 

undersökningsledare i brottmål samt konkursförvaltare. Skadar en revisor eller dess 

medhjälpare företaget genom uppsåt eller av oaktsamhet vid revisionen ska revisorn 

ersätta skadan. (37 §) Böter eller fängelse kan bli påföljden för den som lämnar osann 

uppgift i handling enligt denna lag. (40 §) 

4.2.1 Jäv 

Syftet med regler om jäv är att alla ska kunna känna sig säkra på att en revisor inte låtit 

sig påverkas av andra intressen än att göra en bra revision. För att inte bryta mot 

Revisionslagens 17 § om jäv får den som är revisor inte: 

 Vara ägare eller delägare i företaget eller annat företag i samma koncern, 

 Ingå i företagsledningen för företaget eller dess dotterföretag, 

 Biträda vid bokföring, förvaltning och kontroll, 

 Vara anställd eller på annat sätt vara i beroendeställning till företaget eller till 

annat företag i samma koncern, 

 Arbeta i samma rörelse som den som yrkesmässigt ansvarar för 

grundbokföringen, förvaltningen eller kontrollen i företaget, 

 Vara gift eller sambo med en person som är ägare i företaget eller annat företag i 

samma koncern eller ingår i företagsledningen till något av dessa, 
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 Vara syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som är 

ägare i företaget eller annat företag i samma koncern eller ingår i 

företagsledningen till något av dessa, 

 Vara besvågrad med ovan nämnda personer eller vara gift med den andres 

syskon samt 

 På grund av ett lån stå i skuld till företaget eller annat företag i samma koncern 

eller ha en förpliktelse som företaget har säkerhet för. 

Det finns dock ett undantag i 18 § beträffande fall där en intern revisor är anställd på 

företaget. Då får den externa revisorn anlita den interna i den utsträckning god 

revisionssed tillåter.  

4.3 Revisorslag (2001:883) 

En revisor får endast utföra revisionsverksamhet i ett revisionsföretag eller som enskild 

näringsidkare. (8 §) Den som är revisor och enskild näringsidkare eller har ett enkelt 

bolag måste tydligt avskilja annan verksamhet från revisionsarbetet som inte har 

samband med revisionsverksamheten. (9 §) Det förbjuds i 10 § att revisionsverksamhet 

som utövas i ett aktiebolag eller handelsbolag har annan verksamhet i bolaget som inte 

har samband med denna. För att få utöva revisionsverksamhet i ett aktiebolag eller 

handelsbolag krävs att bolaget ägs av revisorer eller registrerade revisionsbolag. Det 

krävs också bland annat att bolagets styrelse och verkställande direktör är revisorer. (11 

§) Dock har RN rätt att göra vissa undantag från dessa regler. För varje uppdrag ska det 

finnas en yrkesverksam revisor som är huvudansvarig. Denne måste underteckna 

revisionsberättelsen och andra utlåtanden. (17 §)  

I slutet av maj 2009 utfärdades en ändring av 2001 års revisorslag. Denna förändring 

innebar bland annat att en revisor inte behöver avsäga sig ett uppdrag om det i ett 

enskilt fall föreligger särskilda omständigheter som leder till ett ifrågasättande av 

dennes opartiskhet eller självständighet. Revisorn ska dokumentera väsentlig 

information om sin granskning för att en bedömning i efterhand av arbetet samt 

revisorns opartiskhet och självständighet ska vara möjlig. (24 §) En revisor måste enligt 

19 § i Revisorslagen följa god revisorssed. 

4.3.1 Revisorslagens analysmodell 

En revisors uppdrag ska utföras med opartiskhet och självständighet. Dessutom ska 

revisorn vara objektiv i sina ställningstaganden. (20 §) Detta brukar förenklat kallas för 

att en revisor ska vara oberoende. En prövning av om det finns omständigheter som kan 

påverka revisorns opartiskhet eller självständighet ska göras när ett nytt uppdrag 

kommer in eller om det i ett befintligt uppdrag inträffar någon ny omständighet som kan 

förändra revisorns förtroende. (21 § 1st Revisorslag, Far, 2005) För att uppfylla dessa 

krav måste revisorn tillämpa analysmodellen som ges uttryck i 21 §. Bilaga 5 visar en 
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bild över hur denna analysmodell ser ut. Det är revisorn som ska genomföra prövningen 

eftersom det är denne som ska vara opartisk och självständig. Enligt Far (2010b) har 

denna analysmodell sitt ursprung i Europeiska Unionen och används även av den 

internationella samarbetsorganisationen för nationella revisionsmyndigheter som kallas 

The International Federation of Accountants (IFAC).  

De hot som revisorn ska pröva är egenintresse, självgranskning, partsställning, vänskap, 

skrämsel och annan omständighet. Hotet egenintresse föreligger om revisorn har ett 

direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i revisionsklientens verksamhet och revisorns 

förtroende därmed hotas. I den andra prövningen ska revisorn bedöma sin egen och 

revisionsmedarbetares rådgivning till klienten. Hotet partställning föreligger om 

revisorn har tagit stöd för revisionsklientens ståndpunkt i en ekonomisk eller juridisk 

fråga och på så sätt rubbat förtroendet. Om revisorn har en stark personlig relation till 

någon som ingår i granskningen kan hotet vänskap föreligga. Skrämsel förklaras av att 

revisorn känner obehag av påtryckningar utifrån eller av klientens makt. Föreligger 

något annat förhållande som kan påverka revisorns oberoende ska detta också ingå i 

prövningen.  

Om inget av ovanstående nämnda hot föreligger är kravet på opartiskhet och 

självständighet uppfyllt enligt analysmodellen. (21 §) Om däremot något hot finns ska 

detta bedömas utifrån dess styrka. Det kan finnas anledningar till att revisorn inte måste 

avböja eller avsäga sig ett uppdrag. Ett exempel är då revisorn vidtagit motåtgärder som 

gjort att uppdraget ändå kan genomföras utan hot mot revisorns oberoende. (Far, 2005) 

Om uppdraget accepteras måste analysmodellen dokumenteras. Analysmodellen kan 

därför sägas innehålla tre steg, identifiering av hot, bedömning och dokumentering. 

Tillsammans med reglerna om jäv i 17 § ska analysmodellen ge ett ökat förtroende för 

revisorer.  

4.3.2 Tillsyn 

En oberoende kvalitetskontroll av revisorer och registrerade revisionsbolag ska ske 

minst vart sjätte år. (27a §) RN ska få granska akter, bokföring och övriga handlingar av 

revisorer och registrerade revisionsbolag. Enligt 28 § är revisorer skyldiga att lämna ut 

de uppgifter som RN behöver vid utövande av tillsyn. Skatteverket måste meddela RN 

när de uppmärksammar någon omständighet om en revisor eller registrerat 

revisionsbolag, som kan vara användbar för nämndens verksamhet. (31 §) 

Att uppsåtligen bedriva revisionsverksamheten på ett felaktigt sätt eller på annat sätt 

förfara oredligt ska godkännandet eller auktorisationen upphävas. Detsamma gäller om 

en revisor inte betalar in avgifter som krävs enligt lag. En varning kan som alternativ 

meddelas när det finns förmildrande omständigheter. Om en revisor på något annat sätt 

åsidosätter sina skyldigheter ska en varning meddelas från RN. En erinran kan 
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alternativt meddelas om det anses tillräckligt. Godkännandet eller auktorisationen får 

upphävas om åsidosättandet är mer allvarligt än vid en varning. (32 §) 

När RN får in en anmälan om erinran, varning eller upphävande ska revisorn underrättas 

skriftligt och denne ska få tid att yttra sig om ärendet. Erinran eller varning får inte 

meddelas om ärendet behandlar sådant som ägt rum mer än fem år innan revisorn fick 

underrättelse om ärendet. (32 §) Enligt 36 § får ett beslut som fattas av RN överklagas 

till allmän förvaltningsdomstol. 

4.4 Förordning med instruktion för Revisorsnämnden (2009:97) 

RN har till uppgift att (1 §) 

 utöva tillsyn över revisorer för att säkerställa att revisioner är av hög kvalitet och 

uppfyller höga etiska krav, 

 behandla frågor kring godkännande och auktorisation av revisorer samt 

registrering av revisionsbolag,  

 handha examina och lämplighetsprov för revisorer, 

 pröva frågor om disciplinära åtgärder, 

 föra register över godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade 

revisionsbolag, 

 lämna information och uppgifter vid frågor om godkännande, auktorisation, 

registrering och tillsyn, 

 följa utvecklingen inom revisorsområdet och särskilt uppmärksamma nya 

nationella och internationella omständigheter som kan påverka tillsynen över 

revisorer samt tolkningen och utvecklingen av god revisors- och revisionssed, 

samt 

 vara representerad i samordningsorganet för tillsyn. 

4.4.1 Tillsynsnämnden 

Tillsynsnämnden är en särskild del av RN som har till uppgift att besluta om 

föreskrifter, pröva frågor kring disciplinära åtgärder, avge förhandsbesked samt i övrigt 

besluta i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. Avgöranden som är 

brådskande eller som inte behöver prövas av Tillsynsnämnden får beslutas av 

ordföranden, vice ordföranden eller direktören. (3 §) Enligt 4 § ska denna 

Tillsynsnämnd bestå av ordförande och åtta andra ledamöter. Det framgår av 5 § att 

ordförande och vice ordförande ska vara jurister och ha erfarenhet som domare. Av de 

resterande ledamöterna ska två vara godkända eller auktoriserade revisorer och övriga 

ska ha erfarenhet av verksamhet som berörs av revision. Enligt 6 § krävs att 

ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av resterande ledamöter är 
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närvarande för att nämnden ska vara beslutför. Direktören ska vara myndighetschef 

vilket framgår av 7 §. Enligt 8 § är det regeringen som utser ordförande, ledamöter samt 

ersättare i Tillsynsnämnden.  

4.5 God revisions- och revisorssed 

Förenklat kan sägas att god revisionssed är hur en revision ska genomföras. Att ha 

kunskap, erfarenhet och ett professionellt omdöme är en del av den goda revisionsseden. 

(Far 2010b) I en proposition (1997/98:99) skriver regeringen att normer för god 

revisionssed inte är lagfästa eftersom de hela tiden skulle vara i behov av 

kompletteringar när god revisionssed utvecklas. De menar att revisorns granskning 

snarare begränsas av detta. Istället ska revisorsorganisationerna och RN ansvara för att 

ge rekommendationer och uttalanden som vägledning. God revisionssed dokumenteras 

av Far genom rekommendationer i revisionsfrågor. Svensk god revisionssed 

överensstämmer i stort sätt med IFAC:s revisorsnormer eftersom Far har översatt dessa 

till svenska. (Far, 2001) Utveckling av International Standards on Auditing (ISA) som 

ges ut av IFAC påverkar därför den svenska revisionsseden. Den svenska goda 

revisionsseden utvecklas av Far, RN, domstolars praxis och internationella regler. (Far 

2010b) 

God revisorssed är etiska regler som revisorn ska följa i arbetet, både vid 

revisionsuppdrag och vid konsultarbete. En viktig regel av god revisorssed är att följa 

god revisionssed. (Far, 2001) Den goda seden ska utvecklas av revisorsorganisationer 

genom rekommendationer och yttranden. RN ansvarar för att normeringen utvecklas 

genom föreskrifter, uttalanden och beslut i ärenden. (Proposition 2000/01:146) 

RS ska tillämpas vid revision och är baserat på internationella revisionsstandarder som 

ges ut av IFAC men vissa ändringar har gjorts med hänsyn till svensk lagstiftning. 

Dessa ändringar framgår av att SE är tillagt efter siffran istället för originalpunkten. 

Grundläggande principer och viktiga tillvägagångssätt finns i RS. Dessa ska sedan 

tolkas och tillämpas med hjälp av inlagda förklaringar och kommentarer. Om en revisor 

finner det nödvändigt att avvika från en RS för att genomföra revisionen på ett mer 

effektivt sätt kan det i undantagsfall vara möjligt. Revisorn ska dock vara beredd på att i 

dessa fall motivera avvikelsen. RS behöver endast tillämpas på väsentliga förhållanden. 

Bestämmelserna i RS ska uppfylla de lagar och regler som finns inom ämnet. (RS 2009) 

4.6 RS 230 Dokumentation 

Dokumentationen underlättar vid kvalitetskontroller och fungerar som ett underlag för 

kommande års planering av revision. (Far, 2001) Enligt 2SE ska revisorn dokumentera 

sådant som är av betydelse för att kunna ge bevis till stöd för de uttalanden som gjorts i 

revisionsberättelsen. Dokumentationen ska också kunna bevisa att revisionen utförts 

enligt god revisionssed som uttrycks i RS. Enligt 3:e punkten i RS 230 (2010) är 

definitionen på dokumentation det material, arbetspapper, som upprättats av och för 
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revisorn eller som denne inhämtat i samband med revisionen. Dessa arbetspapper ska 

vara till hjälp vid planering och genomförande av en revision, vid övervakning av en 

revision och dokumenterar revisionsbevisen. (4 p.) De arbetspapper som upprättas ska 

vara tillräckligt fullständiga och detaljerade för att en övergripande förståelse av 

revisionen som genomförts kan uppnås (5 p.) Enligt 6:e punkten ska revisorn 

dokumentera information om planeringen av revisionen, om dess karaktär, omfattning, 

tidsschema samt resultat och slutsatser som dragits. Resonemang kring förhållanden 

som kräver bedömning samt vad revisorn dragit för slutsatser av dessa förhållanden ska 

ingå i dokumentationen. All relevant fakta till dessa bedömningar och andra 

principfrågor ska materialet även innehålla. (6 p.) I 7:e punkten påpekas dock att allt 

som en revisor funderar över knappast kan dokumenteras, utan en avvägning får göras. 

En utgångspunkt är att ge den information som en ny revisor kan tänkas behöva för att 

förstå vad för granskningsarbete som utförts. Enligt 13 SE ska en revisor ha lämpliga 

rutiner för att säkerställa arbetspappernas sekretess och förvaring. Dessutom ska de 

arkiveras under så lång tid som anses behövas. Dessa papper ses som revisorns 

egendom, enligt 14:e punkten. 

I 9:e och 10:e punkten ges förslag om hur en revisor kan effektivisera arbetet. 

Standardiserade arbetspapper i form av exempelvis checklistor, förtryckta brev och 

standardiserat upplägg på arbetspapper kan effektivisera arbetet samtidigt som det kan 

underlätta arbetsfördelningen och ge en möjlighet att kontrollera arbetets kvalitet. (9 p.) 

Sammanställningar, analyser och annan dokumentation som företaget upprättat kan 

också med fördel användas för att öka arbetets effektivitet. En förutsättning för detta är 

att revisorn måste försäkra att materialet är upprättat på ett korrekt sätt. (10 p.)  

4.7 Granskning av varulager  

Granskning av varulager är en viktig del i revisionsarbetet då fel i 

varulagerredovisningen kan ge väsentliga konsekvenser på resultatet. Dessutom ses 

varulager som ett komplext område där det ofta uppstår fel. I företag där varulagret 

utgör en väsentlig post i årsredovisningen, måste revisorn ta fram revisionsbevis för 

lagrets existens och tillstånd. Detta görs oftast genom att revisorn närvarar vid en fysisk 

inventering. Revisorn får då också möjlighet att observera hur företagsledningens 

rutiner följs gällande att fysiskt räkna, att kontrollera resultatet av räkningen samt att 

skaffa sig stöd för pålitligheten i företagsledningens rutiner. (Far 2010b) 

Finns inte en fullständig lagerbokföring måste alla varor inventeras på balansdagen för 

att företaget ska kunna säkerställa att alla redovisade varorna verkligen finns i lagret vid 

detta tillfälle. Revisorn eller en revisionsmedarbetare ska närvara vid inventeringen och 

observera hur denna går till. Revisorn eller revisionsmedarbetaren behöver oftast inte 

själv räkna varorna utan det räcker att revisorn kontrollerar att inventeringen är 

välplanerad, att den genomförs under ordnade former och att den även dokumenteras 
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noga. Dock kan det krävas att revisorn gör kontrollinventeringar som sedan kan 

jämföras med underlag till bokslutet. (Far 2010b) 

Då en fullständig lagerbokföring finns är det möjligt att genomföra inventeringen vid en 

annan tidpunkt än på balansdagen. En viktig uppgift för revisorn blir då att granska 

lagerbokföringen och att gå igenom de transaktioner som uppkommit mellan 

inventeringsdagen och balansdagen. I större företag med en väl upplagd lagerbokföring, 

kan rullande inventeringar göras. Olika varuslag inventeras då vid olika tillfällen och 

vid varje sådant tillfälle stäms lagerbokföringen av och korrigeras. När det gäller 

rullande inventeringar behöver revisorn inte delta vid varje inventeringstillfälle utan 

större vikt läggs på att granska den interna kontrollen i lagerbokföringen. (Far 2010b)  

Revisorn ska göra en bedömning av om risken finns att samma varor räknas flera 

gånger och om det kan finnas ouppackade varor som inte räknas med. Det är viktigt för 

revisorn att studera att varor vars inköp redovisas på det gamla året tas med vid 

inventeringen på balansdagen och att varor som sålts och fakturerats under slutet av det 

gamla året inte tas med i inventeringen. Revisorn ska granska att den värderingsmodell 

för varulager som används av företaget är förenlig med gällande regler och god 

redovisningssed. Det ska också granskas att den fastställda värderingsmodellen har 

tillämpats på varulagret och exempelvis utreda hur pålägget för indirekta kostnader har 

bestämts och hur varor vilka inhandlats i en annan valuta har hanterats. Det måste också 

göras en bedömning av hur inkuranta varor behandlas. Revisorn ska använda sig av 

både historisk data inom företaget och tillgänglig branschdata vid analytisk granskning 

av problem med fysisk och ekonomisk inkurans. Dessutom gäller det att revisorn är 

vaksam under inventeringen och noterar tecken på varor som inte kan anses vara 

fullvärdiga. (Far 2010b) 

4.8 Granskning av årsredovisning 

Årligen avslutas bokföringen med ett bokslut som bygger på resultat- och 

balansräkningen. I årsredovisningen finns förutom resultat- och balansräkning dessutom 

bland annat noter till dessa samt en förvaltningsberättelse. I större företag finns även en 

kassaflödesanalys. En upplysning om revisorns arvode ska även finnas med i en 

årsredovisning. Det ska även finnas en särskild uppgift om hur stor del av ersättningen 

som avser andra uppdrag än revisionsuppdraget. Far (2010b) menar att en stor del av 

informationen i årsredovisningar, exempelvis marknadsöversikter, saknar direkt 

koppling till resultat- och balansräkningarna. När en revisor upptäcker att något i denna 

övriga information inte överensstämmer med det som står i de lagstadgade 

årsredovisningshandlingarna ska denna reagera genom att exempelvis begära ändring. 

En revisor måste granska att bokföringens saldon är korrekt avslutade i bokslutet. Att 

granska resultat- och balansräkning blir ofta en stor del av en revision då det ingår noter 
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till dessa som kan innehålla information som inte alltid kan härledas direkt ur 

bokföringen. (Far 2010b) 

Syftet med att granska årsredovisningen är att ge underlag för bedömning av (Far 

2010b) 

 om resultaträkningen tillsammans med tilläggsupplysningar ger en rättvisande 

bild av företagets resultat, 

 om balansräkningens tillgångar och skulder existerar, 

 om balansräkningens tillgångar och skulder är bolagets egendom respektive 

förpliktelser samt är rätt värderade, 

 om bolagets samtliga tillgångar, skulder och övriga förpliktelser tagits upp i 

balansräkningen, 

 om resultat- och balansräkningar överensstämmer med bolagets räkenskaper, 

 om hela årsredovisningen ger en rättvisande beskrivning av bolagets resultat och 

ställning samt 

 om förvaltningsberättelsen innehåller alla de uppgifter som lagar och god 

redovisningssed kräver. 

4.8.1 Kassaflödesanalys 

Far (2010b) menar att kassaflödesanalysen används vid bedömning av företagets 

framtida förmåga att generera likvida medel. Detta är viktigt i alla slags verksamheter. 

Dessa uppgifter förbättrar dessutom möjligheterna att jämföra den löpande 

verksamheten i olika företag eftersom skillnader i tillämpade redovisningsprinciper inte 

påverkar kassaflödet. Vid granskning av kassaflödesanalysen ska en revisor bedöma om 

den har upprättats på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed. (Far 

2010b) 

4.8.2 Förvaltningsberättelse 

I Årsredovisningslagens (1995:1554) 6:e kapitel regleras vad som ska ingå i en 

förvaltningsberättelse. Den ska ge en rättvisande bild av företagets utveckling av 

verksamheten, ställning och resultat. Förhållanden som inte redovisas i 

resultaträkningen, balansräkningen eller noterna men som ändå är viktiga för 

bedömningen av företagets ställning och resultat ska finnas med i 

förvaltningsberättelsen. Viktiga händelser för företaget under räkenskapsåret eller efter 

dess slut ska också ingå. Även en prognos för framtida utveckling och en beskrivning av 

väsentliga risker ska finnas med. Några andra delar som också ska ingå är bland annat 

antal och kvotvärde dels för egna aktier som innehas av företaget och dels för aktier 

som förvärvats under året. Enligt Far (2010b) ska informationen genomläsas och 

rimlighetsbedömas. Det ska kontrolleras att den överensstämmer med den bild av 
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bolagets resultat och ställning som ges i resultat- och balansräkningarna. Dessutom bör 

en bedömning göras av hur underlaget för informationen tagits fram. Prognoser och 

andra framtidsbedömningar bör bedömas utifrån om de är baserade på samma grunder 

som resultat- och balansräkningarna. Detsamma gäller om redovisningsprinciper eller 

andra viktiga förutsättningar väsentligt har förändrats och ger effekter. Revisorn ska 

bedöma om förvaltningsberättelsen tillsammans med andra delar i årsredovisningen ger 

en rättvisande bild av företaget. (Far 2010b) 

4.9 Modell för analys 

För att förenkla analysen där teorin ska kopplas samman med empirin, har en modell 

utformats, vilken visas i figur 1 nedan. Denna ska visa vilka olika delar som finns med i 

studiens teori och empiri för att tillsammans kunna besvara syftet. Då studiens 

huvudfråga berör hur myndigheters och branschorganisationers tillsyn över revisorer 

fungerar ska den största, mittersta cirkeln representera denna fråga. Figuren visar hur 

övriga delar i figuren leder in mot denna cirkel precis som studiens alla delar leder mot 

studiens huvudfråga. De mindre cirklarna representerar varsin delfråga. Cirkeln längst 

ned i modellen står för vilka kategorier bland RN:s disciplinärenden som är mest 

förekommande och varför dessa utgör problem. Denna fråga leder i sin tur in i nästa 

delfråga, nästa cirkel, hur dessa problem kan förebyggas av myndigheter och 

branschorganisationer. För att besvara dessa frågor finns modellens andra delar, 

rektanglarna, till hjälp.  

Den teoretiska referensramen visas av en rektangel på figurens högra sida. Dessa teorier 

förklarar revisorns och även tillsynens roll i samhället. På den högra sidan av modellen 

finns även en ruta som visar studien av RN:s disciplinärenden som därmed benämns 

studiens empiriska fall. Studier av dessa ärenden leder fram till problemområden. Till 

vänster i figuren, finns rektanglar som rubriceras lagar och regler. Dessa rektanglar står 

för den del av referensramen som visar vad som krävs av en revisor och en 

tillsynsmyndighet enligt lagar, regler och god sed. Figurens fyra översta rektanglar 

representerar de intervjuer som har gjorts med personer som uppfattar tillsynen från 

olika synvinklar och därför utgör dessa olika empiriska perspektiv. Tillsammans med 

resterande delar ska dessa bidra till att besvara studiens forskningsfrågor och syfte. Då 

intervjuguiderna är uppdelade efter de tre områden som cirklarna utgör, kommer dessa 

tre delar utgöra grunden för analysens uppläggning. 
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Figur 1: Modell för analys 
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5 Empiri 

I detta avsnitt presenteras en sammanställning av studiens empiriska material. 

Inledningsvis redogörs för RN:s och Fars tillsynsverksamheter. Sedan följer en 

presentation av de resultat som framkommit vid studien av RN:s disciplinärenden. 

Avslutningsvis återges intervjuer med Elin Eriksson på RN, Urban Engerstedt på Far, 

Thomas Carrington på Uppsala universitet och Helena Adrian på Adrian & Partners. 

5.1 Revisorsnämnden 

RN har enligt sin hemsida främst två huvuduppgifter, dels att se till att det finns 

revisorer som kan revidera olika sorters bolag i näringslivet och dels att utöva tillsyn 

över dessa revisorer. Varje termin anordnas prov för revisorsexamen och för högre 

revisorsexamen. Att klara provet för revisorsexamen innebär att licens som godkänd 

revisor erhålls och när det gäller högre revisorsexamen erhålls titeln auktoriserad 

revisor. Godkända revisorer, auktoriserade revisorer och registrerade revisionsbolag 

kallas vanligtvis för kvalificerade revisorer. (RN 2010b) Tillsynen över kvalificerade 

revisorer består av fyra delar: (RN 2010c)  

 Systematisk och uppsökande tillsyn (SUT) 

 Löpande kvalitetskontroll 

 Förhandsbesked 

 Disciplinärenden 

RN har idag ungefär 20 anställda och det är myndighetschefen, även kallad direktör, 

som leder arbetet inom nämnden. Jurister, auktoriserade revisorer eller ekonomer 

handlägger i myndighetens ärenden. En särskild nämnd inom RN fattar beslut i vissa 

sakfrågor inom tillsyn. Denna nämnd kallas Tillsynsnämnden och består av nio 

ledamöter som utses av regeringen. Det är denna nämnd som fattar beslut om 

disciplinära åtgärder, förhandsbesked och andra liknande ärenden. (RN 2010d) 

5.1.1 Systematisk och uppsökande tillsyn (SUT) 

Alla kvalificerade revisorer ska regelbundet kvalitetskontrolleras av RN:s 

tillsynsverksamhet. RN:s SUT arbetar i olika projekt. Ett av dessa projekt riktar sig till 

stora revisionsbyråer och till revisorer med uppdrag i marknadsnoterade bolag. 

Revisionsbyråns policys, system och hur revisionsprocessen är utformad och 

kvalitetssäkrad granskas av RN. Ett annat projekt inriktar sig på revisorer som inte 

godkänner en kvalitetskontroll av Far eftersom det är valfritt att genomgå Fars 

kvalitetskontroll. Ett tredje projekt behandlar revisorer som har hand om ett stort antal 

revisionsuppdrag. Ett annat projekt berör revisorer som tidigare har fått ett 

disciplinbeslut där mycket allvarliga brister i revisionsverksamheten har påpekats. Ett 
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femte projekt bedriver tillsyn av revisorer för vilka det uppkommit tvivelaktigheter vid 

ansökningar om förnyelse av godkännandet eller auktorisationen. Till sist finns övriga 

projekt som exempelvis kan behandla någon speciell utredning som RN har inlett. 

Allvarligare brister som upptäcks vid en systematisk och uppsökande tillsynsutredning 

ska prövas om det eventuellt krävs en disciplinär åtgärd. (RN 2010e) 

5.1.2 Löpande kvalitetskontroll 

Alla revisorer ska regelbundet kvalitetskontrolleras. Denna löpande kvalitetskontroll 

utförs vanligtvis av Far genom att de granskar sina medlemmar. Denna kontroll 

kvalitetssäkras sedan av RN genom stickprov på ett antal genomförda kontroller varje 

år. Ett samarbetsavtal gör att Far meddelar RN när de upptäcker allvarliga brister som 

fått konsekvensen att revisorn underkänts vid kontrollen. Även när någon revisor vägrar 

att genomgå Fars kvalitetskontroll underrättas RN. Om det upptäcks allvarligare brister 

i en revisors verksamhet öppnar RN ett disciplinärende och undersöker om någon 

påföljd ska ges. (RN 2010e) 

5.1.3 Förhandsbesked 

Förhandsbesked behandlar frågor om en revisors eller ett registrerat revisionsbolags 

oberoende. RN kan med dessa på förhand pröva vissa frågor. I ärenden avseende 

förhandsbesked ger RN:s praxis vägledning i oberoendefrågor. Det är möjligt att 

överklaga beslut i ärenden gällande förhandsbesked. Detta ska göras till allmän 

förvaltningsdomstol av den revisor eller det revisionsbolag som beskedet avser. Efter att 

ett beslut i förhandsbesked vunnit laga kraft är detta bindande för RN. Vid en situation 

av ändrade förutsättningar eller författningsändringar, med påverkan på den fråga som 

beslutet avser, upphör dock förhandsbeskedet att gälla. Ett förhandsbesked kan 

meddelas på två olika sätt. Dels kan det meddelas om något är förtroenderubbande och 

om revisorn i så fall ändå kan inneha revisionsuppdraget på grund av omständigheter i 

det aktuella fallet och dels kan RN meddela förhandsbesked om huruvida en revisor får 

utöva viss sidoverksamhet. Det senare kan dock inte sökas av registrerade 

revisionsbolag eftersom de inte får utöva sidoverksamhet. (RN 2010f) 

5.1.4 Disciplinärenden  

Ett disciplinärende börjar ofta med att en anmälan inkommer till RN från exempelvis en 

annan myndighet, en revisionsklient eller en privatperson. Dock kan RN även öppna 

disciplinärenden på eget initiativ genom något som exempelvis framkommit i media. 

Dessutom kan ett ärende öppnas efter uppgifter som framkommit genom SUT eller 

löpande kvalitetskontroll. Oftast är RN:s handläggning av ett disciplinärende skriftlig. 

När en anmälan inkommit och RN öppnat ett disciplinärende skickas handlingarna till 

revisorn för ett yttrande. Därefter tar RN ställning till om ärendet är färdigutrett eller om 

en större utredning ska ske. Anmälaren kan även få en möjlighet att lämna 

kompletterande uppgifter. RN meddelar ett beslut när ärendet är färdigutrett. Ärendet 
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avskrivs när det inte går att visa att revisorn har åsidosatt sina skyldigheter. Har däremot 

revisorn handlat felaktigt meddelas en disciplinär åtgärd. Ett beslut som fattats av 

disciplinnämnden kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. (RN 2010g) 

5.2 Far 

Far är branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Organisationen har omkring 

5900 medlemmar vilka består av godkända och auktoriserade revisorer, auktoriserade 

redovisningskonsulter, skattekonsulter, rådgivare och andra specialister. Genom 

rekommendationer, utbildning och remissverksamhet arbetar Far för att utveckla 

revisions- och rådgivningsbranschen. (Far 2010c) Far är medlem i Nordiska 

Revisorförbundet (NRF), och även engagerad i det europeiska samarbetsorganet 

Fédération des Experts Comptables Européens (FEE) samt i IFAC. (Far 2010d) 

5.2.1 Kvalitetskontroll 

Far genomför kvalitetskontroller av sina medlemmar och medlemsföretag. 

Kvalitetskontrollerna har enligt Far (2010e) två syften, dels ska näringslivet och 

samhället i övrigt kunna förlita sig på medlemmars arbete och dels ska medlemmarna 

känna ett stöd i att deras arbete är av kvalitet. Kvalitetskontrollen av 

revisionsverksamheten ska bedrivas så att den uppfyller kraven i EG-

rekommendationen om kvalitetssäkring av lagstadgad revision i Europeiska unionen. 

(Far 2010e) 

5.3 RN:s disciplinärenden 2005 – 2009 

Studien av disciplinärenden som vid 2009 års utgång vunnit laga kraft omfattar fem år, 

2005 – 2009. De ärenden som RN beslutat att avskriva då det inte varit aktuellt med 

någon påföljd ingår inte i undersökningen och räknas därför inte med i kommande 

siffror. År 2005 behandlades 52 disciplinärenden med påföljd som konsekvens av RN 

och under 2006 var antalet 49 stycken. Det följande året, 2007, behandlades 57 

disciplinärenden och under 2008 var antalet 47 stycken. Under 2009 behandlades totalt 

50 disciplinärenden av RN men det var endast 23 stycken, varav ett inte fick någon 

påföljd som konsekvens, som hade vunnit laga kraft vid 2009 års utgång. Totalt sett har 

därför 227 disciplinärenden översiktligt studerats i undersökningen. 

 

När dessa 227 disciplinärenden granskades, upptäcktes inga större skillnader mellan 

vilka kategorier som var mest förekommande under de fem åren. Antalet fall som 

berörde oberoende/jäv var dock något högre under 2005 än resterande år. Under 2007 

kan en svag ökning av antalet ärenden i kategorierna kontrollbalansräkning och 

varulager urskiljas. Av 2009 års fall som vunnit laga kraft vid årsskiftet 2009/2010 

berörde inget ärende skatter och avgifter. Utöver detta upptäcktes inga större skillnader 

mellan dessa års disciplinärenden. Som kan utläsas av diagrammet i figur 2 nedan 

upptäcktes att kategorierna övrigt, dokumentation, årsredovisning, oberoende/jäv, samt 
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varulager var de mest förekommande problemområdena inom revision. En dryg 

femtedel placeras i kategorin övrigt och kan därmed bestå av helt unika 

problemområden. Några områden som ändå fångats upp bland dessa problemområden i 

kategorin övrigt är att revisorn förlitat sig på annans uppgifter, inte granskat felaktiga 

koncernbidrag, inte anmält trots att brott har begåtts, avgått som revisor i förtid och att 

företag inom en koncern har haft olika räkenskapsår. Med undantag av kategorin övrigt 

var bristfällig dokumentation det mest förekommande problemområdet. Detta följdes 

sedan tätt av bristfällig årsredovisning, problem kring oberoende/jäv och bristfällig 

granskning av varulager.  
 

 

Figur 2: Problemområden som har upptäckts i RN:s disciplinärenden under åren 2005 – 2009. 

5.3.1 Bristfällig dokumentation 

Vid genomgång av disciplinärenden uppfattades bristfällig dokumentation vara ett ofta 

förekommande problem vid revisioner. Den fanns ofta med som en del i många ärenden 

och utgjorde sällan den enda felaktiga delen i fallet. Ett fall som kan exemplifiera hur 

detta problem kan se ut är Dnr 2009-809. Revisorn har där varit föremål för RN:s SUT 

och därefter öppnades ett disciplinärende då revisorn inte ansetts uppfylla kraven på 
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dokumentation av revisionen. Revisorn hade 107 aktiva revisionsuppdrag när SUT-

kontrollen påbörjades. Han arbetade på en revisionsbyrå där endast han själv var 

verksam. När RN:s utredning påbörjades ombads han sända sin dokumentation från 

slutförda revisioner i fyra olika aktiebolag. Denna dokumentation menade RN var 

knapphändig. Till flertalet av väsentliga resultat- och balansposter följde endast 

bokslutsbilagor. I några fall kompletterades dessa med listor med bockar, checklistor 

med ja/nej-svar och i några fall kortfattade anteckningar. Genomgående i revisionerna 

saknades riskanalyser, revisionsplaner, granskningsprogram, beskrivningar av bolagens 

verksamhet, rutinbeskrivningar och beskrivningar av redovisningsprinciper. 

Revisionernas olika delgranskningar går i dokumentationen varken att utläsa när och 

hur de skett, om de ens har skett. Dess omfattning framgår inte heller av 

dokumentationen.  RN påpekar dessutom att det inte finns underlag som visar att 

revisorn har granskat bolagens intäkter och kostnader i resultaträkningen då 

dokumentationen om detta endast består av några bokslutsbilagor. 

I detta fall erkänner revisorn att han inte har dokumenterat tillräckligt i alla revisioner 

men påpekar att han i övrigt följt god revisors- och revisionssed. Den bristfälliga 

dokumentationen försöker han avhjälpa genom att anlita fler revisorsassistenter från en 

större revisionsbyrå. Han har dessutom avgått som revisor i ett femtontal bolag. Vissa 

andra bolag har dessutom fått en medrevisor från en större revisionsbyrå. 

Resultaträkningarna menar revisorn att han kontrollerat genom en bedömning av 

revisionskundens bruttovinst, omsättning och kostnadsutveckling. Detta har han sedan 

diskuterat med respektive styrelse i samband med revisionen.  

RN menar att dessa bokslutsbilagor med Ja/Nej – svar på checklistor inte garanterar att 

några granskningar utförts. Markeringar med bockar är inte heller tillräckligt som bevis. 

Därmed saknas dokumentation bland annat om revisorns granskning, iakttagelser och 

bedömningar. RN konstaterar därför att revisorns dokumentation inte uppfyller vare sig 

de krav som ställs i Revisorslagen (2001:883) eller i RN:s föreskrifter. Revisorn har då 

åsidosatt sina skyldigheter som revisor och meddelas därför en disciplinär åtgärd.  

5.3.2 Bristfällig årsredovisning 

Problemet bristfällig årsredovisning handlar ofta om att en viss del av årsredovisningen 

inte upprättats. Dnr 2007-927 behandlar ett ärende som delvis berör bristande 

årsredovisningar. Detta ärende kan utgöra ett exempel på hur problemet med bristfällig 

årsredovisning kan se ut. I ärendet har en revisor granskat ett bolag som bedriver handel 

med värdepapper genom två banker. Företaget är ett moderbolag i en koncern. Denna 

årsredovisning saknar bland annat en kassaflödesanalys och vissa uppgifter om 

dotterbolaget såsom dess säte och resultat. Det framgår dock av tilläggsupplysningar att 

denna koncernredovisning är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendationer. 

Revisorn uppger att det var ett misstag att en kassaflödesanalys inte upprättats.  
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RN påpekar att ett bolag, enligt lag, ska upprätta en kassaflödesanalys. Dessutom nämns 

att en koncernredovisning, enligt Årsredovisningslagen (1995:1554), ska lämna 

uppgifter bland annat om dotterbolags säte och resultat för räkenskapsåret. RN menar då 

att en årsredovisning som saknar kassaflödesanalys inte är en komplett årsredovisning 

ur associationsrättslig synvinkel. En kassaflödesanalys är en självständig del i 

förhållande till övriga delar i årsredovisningen. Därför anser RN att en revisor ska 

slutföra granskningen och skriva en revisionsberättelse även om kassaflödesanalysen 

saknas. RN menar att revisorn inte haft grund för uttalande om att årsredovisningen 

upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554). Revisorn borde då ha uppmanat 

styrelsen att upprätta en kassaflödesanalys. Om de ändå inte gjorde detta borde revisorn 

anmärkt på detta i revisionsberättelsen. Dessutom påpekar RN att vissa uppgifter om 

dotterbolagen saknas. RN bedömer att revisorn inte granskat bolaget enligt god 

revisionssed. 

I Dnr 2005-363 behandlas ett ärende som bland annat berör bristande årsredovisning. 

En revisor har reviderat ett antal bolag som revisionsbyrån även levererat andra tjänster 

till. I dessa bolags årsredovisningar framgår endast uppgift om arvode för revision. 

Enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) ska särskild uppgift lämnas om hur stor del av 

denna ersättning som avser andra uppdrag än revisionen. När RN ifrågasatte varför detta 

inte fanns med i årsredovisningen svarade revisorn att det var en missuppfattning 

mellan honom och underordnad personal. RN bedömer att revisorn inte försökt verka 

för att årsredovisningarna upprättats enligt krav och därmed har han inte uppfyllt sina 

skyldigheter som revisor. 

5.3.3 Oberoende/Jäv 

Ett stort antal disciplinärenden inom problemområdet oberoende/jäv rör revisorer som 

innehar revisionsuppdrag i redovisningsbyråer samtidigt som revisionsuppdrag även 

innehas i dessa byråers klientbolag. Detta var exempelvis fallet i ärende Dnr 2006-1590, 

där det i och med denna omständighet fanns en risk att förtroendet för revisorns 

opartiskhet och självständighet kunde rubbas. Revisorn hade inte vidtagit några åtgärder 

som inneburit att förtroendet för detta inte behövde ifrågasättas. Detta innebar därför ett 

brott mot Revisorslagens (2001:883) regler om opartiskhet och självständighet. 

Disciplinärende, Dnr 2007-841, har av två anledningar hamnat i denna kategori. 

Revisorn har i detta fall brutit mot jävsbestämmelsen i 9 kapitlet 17 § aktiebolagslagen, 

genom att vara vald revisor i ett flertal bolag som anställda på revisionsbyrån utför 

grundbokföring åt. Revisorn har också brutit mot Revisorslagens (2001:883) regler om 

opartiskhet och självständighet då denne reviderat redovisningsbyråer samtidigt som 

han har revisionsuppdrag åt dess klienter.  



EMPIRI 

 

42 

 

5.3.4 Varulager  

I de ärenden som rör bristfällig granskning av varulager har posten varulager utgjort en 

väsentlig tillgång i de reviderade bolagen. Varulagret har i många fall motsvarat nästan 

hela balansomslutningen. I dessa fall har revisorn därmed inte haft grund för att 

tillstyrka fastställande av bolagens resultat- och balansräkningar. I samband med 

bristfällig granskning av varulager är ofta även dokumentationen av denna granskning 

bristfällig. På grund av detta anses inte revisorn kunna förklara vilken grund han har 

haft för att godta lagrens existens och värde. 

Att revisorn inte närvarat vid inventeringen av varulagret är något som är ofta 

förekommande i detta problemområde. I ett disciplinärende, Dnr 2006-1374, utgjorde 

varulagret bolagets mest betydelsefulla tillgångspost och därför var det nödvändigt för 

revisorn att skaffa sig godtagbara revisionsbevis för att kunna uttala sig om varulagrets 

existens och värde. En viktig del av detta revisionsuppdrag var enligt RN att revisorn 

skulle närvara vid lagerinventeringen för att på så sätt kunna stämma av de uppgifter 

som framkommer mot lagerredovisningen. Finns ingen möjlighet för revisorn att 

närvara vid inventeringstillfället så måste alternativa granskningsåtgärder utföras så 

snart som möjligt. I detta fall hävdar revisorn att han vidtagit vissa granskningsåtgärder, 

bland annat stickprovskontroller av lagret i efterhand. Dock finns det ingen 

dokumentation som styrker detta påstående. När dokumentation saknas är det enligt RN 

revisorn som har bevisbördan för ett påstående om att revisionsåtgärder faktiskt har 

utförts. Revisorn har till följd av detta handlande inte grund för att tillstyrka 

fastställande av bolagets resultat- och balansräkning eller förslaget till vinstdisposition. 

Genom att ändå göra detta har revisorn i detta ärende åsidosatt god revisionssed.  

5.3.5 Disciplinära åtgärder 

När en revisor agerar felaktigt och ett disciplinärende hos RN öppnas kan RN meddela 

en påföljd. Det finns tre olika slags påföljder, erinran, varning eller upphävning av 

revisorns licens. Erinran är den lägsta disciplinära åtgärden medan upphävning av 

godkännande eller auktorisation är den högsta. I figur 3 nedan kan den totala 

fördelningen av påföljder i RN:s 227 disciplinärenden under åren 2005 – 2009 utläsas. 

Mer än hälften, närmare bestämt 57 procent, av de disciplinära åtgärderna under denna 

period utgörs av varningar. Knappt en tredjedel av de beslutade påföljderna bestod av 

erinringar. I en dryg tiondel av fallen meddelades den hårdaste påföljden, upphävning 

av revisorns licens. 
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 Figur 3: Disciplinära åtgärder meddelade av RN under perioden 2005-2009 

I figur 4 nedan visas en tabell över fördelningen av påföljder i procent för varje enskilt 

år under perioden 2005 – 2009. Varning utgör den mest förekommande påföljden 

samtliga år medan den hårdaste påföljden, upphävande av revisorns licens, meddelas i 

minst antal ärenden varje år. Hur ofta den mildaste disciplinära åtgärden, erinran, 

meddelas varierar från 23 till 40 procent under dessa år. Under 2005, vilket är det första 

året som ingår i studien, meddelades den största andelen av den hårdaste disciplinära 

åtgärden, upphävande av revisorns licens. Detta år var andelen knappt en femtedel. Av 

2006 års ärenden var det endast 4 procent som fick denna påföljd meddelad. Under det 

sista året som ingår i studien, år 2009, har den hårdaste påföljden hittills inte meddelats i 

något ärende.  

 
Disciplinära åtgärder i procent under åren 2005-2009 

 

 

Figur 4: Av RN meddelade disciplinära åtgärder i procent, fördelat på åren 2005-2009 

5.3.6 Ärenden som överklagas till domstol 

Ett beslut som har fattats av disciplinnämnden kan överklagas till allmän 

förvaltningsdomstol. Dock kan inte ett avskrivet ärende överklagas eftersom den som 

anmält inte anses vara en part i ärendet. (RN 2010g) Enligt RN (2010h) överklagades 

under perioden 2005 – 2009 i genomsnitt drygt vart femte disciplinärende till allmän 

förvaltningsdomstol. Ärendet hamnar då först i förvaltningsrätten, som fram till februari 

2010 kallades länsrätten, och senare vid ännu en överklagan i kammarrätten och 

slutligen i Regeringsrätten. Ett exempel på ett ärende som får en ändrad utgång i 

domstol återges kortfattat nedan.  

 2005 2006 2007 2008 2009 Totalt 

Erinran 37 33 23 40 23 32 

Varning 44 63 63 51 77 57 
Upphävande av 
godkännande/auktorisation 

19 4 14 9 0 11 
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Ärende Dnr 2007-482 behandlar en revisors revisionsuppdrag i ett aktiebolag under 

2006/2007. I mitten av räkenskapsåret avgick revisorn. Den revisionsbyrå som revisorn 

arbetar på hade sedan flera år  tillbaka bistått med hjälp till aktiebolaget med dess 

redovisning. Inom kort tid avled både företagets ekonomichef och verkställande direktör 

vilket gjorde att den som bistått med hjälp från revisionsbyrån till företagets redovisning 

fick biträda mer. Till sist fick byrån ta hand om företagets löpande redovisning utan att 

underlagen konterats eller klassificerats. Detta gjorde att revisorn kände sig tveksam till 

att vara kvar på revisionsuppdraget och avgick därför senare. RN menade då att revisorn 

hade haft kvar uppdraget för länge och därmed bröt mot en jävsregel i 

Aktiebolagslagen. Beslutet som RN tog var att han genom detta åsidosatt sina 

skyldigheter som revisor och att detta var av allvarligt slag. Med hänsyn till 

omständigheterna i fallet meddelade RN endast en erinran som disciplinär åtgärd.  

Revisorn överklagade sedan till domstol och yrkade att en nödhjälpssituation förelåg. 

Dessutom påpekade revisorn att han hade avgått som revisor för uppdraget och inte 

lämnat revisionsberättelse för det aktuella räkenskapsåret. Därmed menades att någon 

disciplinär åtgärd inte borde vara aktuell, speciellt inte med tanke på de särskilda 

omständigheter som förelåg i fallet. RN ansåg att en nödsituation inte vanligtvis kan 

leda till ansvarsfrihet vid brott mot jävsreglerna utan att det enbart gäller vid brott mot 

regler om en revisors oberoende. Däremot påpekar de att denna nödsituation kan 

påverka valet av ärendets påföljd. Den dåvarande länsrätten beslutade att upphäva RN:s 

beslut. Detta då revisorn senare hade redogjort för i vilken omfattning revisionsbyrån 

bistått med redovisningshjälp. Det var endast ett fåtal verifikationer som inte var 

klassificerade men oftast framgick det ändå vad affärshändelserna avsåg. Detta visar 

ändå att det förelegat grundbokföringsjäv men under vissa omständigheter. Länsrätten 

menade att i tidigare rättsfall har det framkommit att för att en disciplinär åtgärd ska 

kunna meddelas krävs att påföljdens grunder kan fastslås utan tveksamheter. Detta ledde 

till att inte tillräckliga stöd för att jäv förekommit och länsrätten beslutade därför att 

upphäva RN:s beslut. 

5.4 Intervju med Elin Eriksson – RN  

Elin Eriksson är utbildad jurist och har varit anställd hos RN i drygt fem år. Hennes 

yrkestitel är avdelningsdirektör, vilket inte innebär en chefspost utan en typ av 

handläggartjänst på RN. Elin Eriksson har tidigare arbetat vid olika domstolar. 

5.4.1 Tillsynens fungerande 

RN har ingen specifik definition av ordet tillsyn. De arbetar med tillsyn genom 

handläggning av disciplinärenden som anmälts, genom uppsökande tillsyn och genom 

kvalitetskontroll av revisorer som inte är medlemmar i Far. 

Eriksson tycker att systemet för tillsyn fungerar bra i Sverige. Sverige har offentlig 

tillsyn av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag. Det är 
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kvalificerade medarbetare som arbetar med tillsyn och deras arbetssätt är riskbaserat. På 

senare år har arbetet haft en utökad inriktning på revisioner på företag av allmänt 

intresse. Eriksson har inte så stor kunskap kring hur tillsynen fungerar i jämförelse med 

andra länder men tror att det säkert finns flera länder vars system skiljer sig från 

Sveriges och som dessutom fungerar sämre. Hon tror även att det finns många länder 

där tillsyn över revisorer är ett relativt nytt fenomen, där kompetens saknas och 

systemet inte är uppbyggt. Sverige har haft en statlig tillsyn åtminstone sedan 1970-

talet. Eriksson menar att systemet för tillsyn fungerar väl i Sverige men att alla system 

kan förbättras. RN jobbar kontinuerligt med sina arbetsmetoder och en fråga som de 

arbetar mycket med är handläggningstider. Hon menar att alla strävar efter att få så 

korta handläggningstider som möjligt, både för revisorernas, de som anmält och övriga 

som har intresse kring ärendets skull. Verksamheten kring kvalitetskontroll av företag 

av allmänt intresse, i regel börsnoterade företag, har det arbetats mycket med under de 

senaste åren men denna verksamhet är fortfarande under utveckling. Utvecklingsarbetet 

gäller både metodmässigt och praktiskt och hon tror att denna verksamhet kommer bli 

bättre i framtiden. 

Eriksson menar att en revisor som nyligen fått sin revisorslicens inte blir granskad av 

RN i större utsträckning än en revisor som haft sin licens en längre tid. Alla revisorer 

ska regelbundet genomgå kvalitetskontroll oavsett när de fått sin auktorisation eller sitt 

godkännande. Det finns heller ingen skillnad i hur ofta godkända eller auktoriserade 

revisorer granskas. Det ställs samma krav och förväntningar på dem eftersom en 

godkänd revisor har samma behörighet som en auktoriserad. Skillnader i förväntningar 

finns istället beroende på vilka uppdrag revisorerna arbetar med och om de har någon 

specialkompetens. Det ställs exempelvis särskilda krav på en revisor som reviderar en 

bank. 

Enligt Eriksson sker den regelbundna kvalitetskontrollen först och främst av Far och 

denna ska ske lika ofta oavsett om det gäller en stor eller en liten revisionsbyrå. En 

skillnad i granskning föreligger dock beroende på revisionsbyråns storlek. När det gäller 

de största byråerna görs en så kallad byrågranskning, en granskning av det system som 

revisorerna arbetar inom. Vad gäller mindre byråer, där det kanske arbetar cirka tre 

revisorer, görs en granskning av varje revisor för sig. 

5.4.2 Problemområden 

Felaktigheter som är ofta förekommande i disciplinärenden är fel som syns och därmed 

blir uppmärksammade. Eriksson håller med om att dessa problemområden är en del av 

de felaktigheter som ofta är förekommande men att det också finns andra problem som 

är allvarliga. Några av de största problemen är enligt RN när revisorerna vet vad de ska 

göra och vad som krävs men ändå inte gör det och när kunskap och kompetens saknas 

vilket leder till att de därför inte vet vad de ska göra. Båda dessa kategorier utgör 

riskgrupper. Ett annat problem är i vilken typ av bolag problemen förekommer. Detta 
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har det blivit allt större fokus på i RN:s tillsynsarbete, exempelvis företag av allmänt 

intresse där ett uppstående fel även påverkar omvärlden i stor utsträckning och inte bara 

delägarna. RN anser därför att brister i ett företag med omfattande intressentkrets utgör 

det största problemområdet. Detta problem kan dock ha olika karaktärer som kan få 

enorma konsekvenser, till exempel problem kring oberoende eller 

redovisningsskandaler.  

Bristfällig dokumentation menar Eriksson är något som försvårar tillsynen, då det inte 

finns några bevis på att revisorerna faktiskt har gjort det de säger att de har gjort. När 

revisorerna inte dokumenterar sitt arbete löper de därför en stor risk gentemot RN om 

det blir en skadeståndstalan. Däremot påverkar en bristfällig dokumentation inte 

bolagets övriga intressenter i samma utsträckning. Eriksson anser att vad som är ett 

problem beror alltså på i vilket perspektiv man ser det.  

Eriksson menar att vilka problemområden som RN fokuserar på i sitt tillsynsarbete 

skiljer sig åt mellan åren. Dels finns den löpande verksamheten där de hanterar de 

anmälningar som kommer in från bland annat privatpersoner, företag, skatteverket, 

konkursförvaltare och ekobrottsmyndigheten om att en viss revisor behöver granskas av 

en speciell anledning. Denna verksamhet har RN mindre möjlighet att själva styra över, 

utan där får de arbeta med de anmälningar som inkommer. Det är dock en 

prioriteringsfråga hur mycket tid som kan läggas på varje ärende. Dels finns också de 

ärenden som RN själva väljer att starta och därmed möjlighet att själva styra över och 

göra egna prioriteringar. Prioriteringarna görs utifrån vad som händer i omvärlden. Med 

anledning av finanskrisen drev de nyligen ett projekt kring granskning av finansiella 

institut, exempelvis hur de hanterade redovisningen av finansiella instrument. Tidigare 

har projekt funnits som exempelvis varit inriktade på revisorer med väldigt många 

revisionsuppdrag eftersom detta kan utgöra en riskgrupp. 

Eriksson tror att revisionens grundproblem kommer vara desamma även i framtiden, att 

granska företags redovisning och förvaltning. Revisionen speglar vad som händer i 

företagen, vilka redovisningsfrågor som dyker upp och vilka förhållanden som företaget 

har att hantera. Revisorn måste anpassa sig efter nya förhållanden, kanske göra nya 

prioriteringar och fokusera på nya områden. De frågor som revisorerna har att ta 

ställning till påverkas av detta. Det följer nya frågor och problem med exempelvis en 

finanskris eller en IT-krasch. Vid dåliga tider dyker frågor som rör kapitalbrist upp. 

Eriksson menar att det råder tveksamheter mot om något av dessa problemområden 

kommer att försvinna helt i framtiden. Revisorn ska följa gällande lagstiftning och det 

är möjligt att denna ändras så att ett visst område kanske inte behöver granskas. RN har 

uppfattningen att kvaliteten inom revisorskåren har ökat de senaste åren. Det finns dock 

fortfarande revisorer som inte gör sitt jobb. Fall där en revisor får sitt godkännande eller 

sin auktorisation upphävd ses som ett misslyckande för RN och för revisionsbranschen. 

Det ställs numera höga krav på att bli godkänd och auktoriserad revisor. En omfattande 
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teoretisk utbildning ska genomföras och flera års praktik för att arbeta med frågorna. 

Den grupp av revisorer som inte gör sitt jobb på grund av att de inte vet vad de 

förväntas göra, där det finns en stor kompetensbrist, har på grund av detta blivit mindre 

och RN har förhoppningar om att revisorer av detta slag kommer minska ännu mer.  

Eriksson berättar att vilka granskningsåtgärder en revisor förväntas utföra varierar 

oerhört mellan olika bolag. Bland annat är fastighetsbolag ofta av det enklare slaget att 

granska, där tillgångarna är enkla att verifiera och i stort sett samma belopp trillar in 

månad efter månad, medan exempelvis finansiella institut kan ha finansiella instrument 

av hög komplexitet och därför är betydligt svårare att granska. Revisorn måste göra en 

riskbedömning och en planering. Den stora frågan är vad som är viktigt i just det 

enskilda fallet, vad revisorn ska prioritera och lägga sin tid på och vad som absolut inte 

får missas.  

5.4.3 Förebyggande åtgärder 

RN har i stort inget aktivt förebyggande arbete. Det finns regelverk kring både 

dokumentation och oberoende, vilka granskningsåtgärder som krävs vad gäller 

årsredovisningar och så vidare. RN tillämpar de regelverk som finns och har möjlighet 

att göra allmänna uttalanden. Vid frågor där det råder oklarheter kring vad som krävs av 

revisorn, försöker RN, genom dessa allmänna uttalanden, förmedla vad de tycker är rätt 

sak att göra istället för att säga att revisorn har gjort fel. Detta utnyttjas dock inte 

speciellt ofta utan normalt sett så dyker frågorna upp i samband med disciplinärenden. 

Ur den enskilde revisorns perspektiv menar Eriksson att disciplinärenden inte är 

preventiva alls utan revisorn får i efterhand reda på vad som skulle ha gjorts och inte 

gjorts. Dock är ärenden förebyggande för övriga revisorer då de är handlingsdirigerande 

inför framtida revisionsuppdrag, och det är här som RN:s förebyggande arbete ligger i 

första hand. I samband med kvalitetskontroller av exempelvis de största byråerna som 

har ett byråsystem, kan RN uppmärksamma dem på brister i systemet och deras sätt att 

arbeta. De kan ge rådgivning i form av påtalning av att vissa frågor kan behöva läggas 

mer vikt vid, frågor kan ställas och revisionsbyråerna får tillfälle att förklara. Dessa 

diskussioner utvecklar deras system och har därför en förebyggande inverkan.  

RN:s föreskrifter innehåller bestämmelser kring vad dokumentationen ska innehålla. De 

gör även i vissa fall allmänna uttalande om dokumentationens innehåll. Då frågor kring 

bristfällig dokumentation dyker upp med jämna mellanrum i disciplinärenden förväntas 

revisorerna ta till sig och reagera på dessa avgöranden. Därmed har disciplinärenden en 

förebyggande funktion då revisorer ser vad som krävs i dessa ärenden. Det blir också 

tydligare vad RN prioriterar i sin tillsyn och Eriksson menar att revisorerna förväntas ta 

lärdom av detta. 
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Vid intervjutillfället är det ännu oklart om det kommer bli ett avskaffande av 

revisorsplikten och hur många som i så fall kommer omfattas av detta. På grund av detta 

är det svårt att veta hur utvecklingen blir. Eriksson gissar ändå att om revisionsplikten 

försvinner för ett stort antal företag kommer det att utvecklas andra typer av tjänster 

som revisorerna tillhandahåller. I vilken utsträckning de nya tjänsterna kommer att 

anses som revisionsverksamhet är en öppen fråga. Om revisorerna slutar vara revisorer 

genom att sluta revidera tappar frågan om oberoende betydelse eftersom de då inte 

längre omfattas av dessa krav. Utvecklas tjänster som anses vara revisionsverksamhet, 

då de har karaktären av granskningsuppdrag, trots att det i lagens mening inte är 

fullständig revision ställs ändå krav på oberoende i dessa fall. RN vet i dagsläget inte 

hur marknaden och branschen kommer utvecklas och vilka tjänster eller tjänstepaket 

som revisorerna kommer att tillhandahålla i framtiden. 

Branscher med stor kontanthantering är en riskfaktor ur ett revisions- och 

redovisningsperspektiv. Den nya Kassaregisterlagen ställer nya krav på bolagen. Lagen 

leder till att bolagen har system som inte är lika lätta att manipulera, vilket ska resultera 

i en högre grad av säkerhet. Eriksson tror dock inte att problemet kommer att försvinna 

helt då det alltid finns en frestelse att inte redovisa alla intäkter. Det finns förhoppningar 

om att problemet kommer bli mindre då det blir svårare att komma runt alla regler. 

Eriksson tror dock att det ändå förekommer exempelvis restauranger där inte alla 

intäkter slås in i kassaapparaten och i dessa fall löser inte Kassaregisterlagen problemet. 

När det gäller företag som har en omfattande kontanthantering kommer revisorerna 

därför inte kunna känna trygghet i att bolagen har redovisat sina intäkter på ett korrekt 

sätt men arbetet kommer säkerligen i viss mån att kunna underlättas. 

Förutom påföljderna erinran, varning och upphävning av revisorslicens fanns tidigare 

möjligheten att tilldela en straffavgift tillsammans med varning. RN valde dock att inte 

utnyttja detta under de sista åren som möjligheten fanns och de tycker det är bra att den 

nu är borta. Möjligheten till upphävande av godkännande och auktorisation anses vara 

det viktigaste inslaget då syftet med dessa är att revisorer som inte är lämpliga att 

bedriva revisionsverksamhet inte heller ska vara verksamma inom branschen eftersom 

detta leder till ett minskat förtroende för bland annat företagen och kapitalmarknaden. 

De övriga påföljderna, erinran och varning, har också ett signalvärde menar Eriksson. 

En varning är en allvarlig åtgärd då det ger signalen till revisorn att hans arbete 

verkligen inte var bra. Revisorn får trots detta arbeta vidare och möjlighet att ta lärdom 

av detta. Erinran är ett påpekande om att god revisions- eller redovisningssed inte har 

följts i det enskilda fallet. En erinran är inte allvarlig kritik men fel har ändå begåtts och 

revisorn får ha detta i åtanke i kommande uppdrag. Eriksson upplever påföljdssystemet 

som välfungerande då det tillgodoser de behov som finns av att åtgärda allvarliga brister 

och skicka de signaler som krävs. Eriksson uppfattar att det är ett fåtal disciplinärenden 

som får en ändrad utgång i domstol.  
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Av vilken anledning revisorer handlar felaktigt anser Eriksson är en svår fråga att svara 

på. Möjligheten att utreda vad anledningen till felet är finns inte alltid. En ofta 

förekommande orsak tros dock vara att revisorn inte har tillräckligt med kunskap och 

därmed inte är tillräckligt kompetent. En revisor vet då inte riktigt vad som krävs och 

vad det är som ska göras i samband med ett uppdrag. En annan orsak kan vara att 

revisorn mycket väl vet vad som ska göras och vad som krävs men av någon anledning 

ändå inte utför uppgifterna. Detta kan exempelvis vara av personliga skäl och stress. 

Om påföljden blir en erinran kan det vara så att revisorn helt enkelt bara gjort ett 

misstag som har gjort att god revisions- eller revisorssed inte följts. Eriksson menar att 

det alltså inte behöver betyda att revisorn alltid gör samma fel, utan det kan ha 

förekommit i ett enskilt fall.  

Generellt tror Eriksson att revisorer lär sig av andras misstag. Om det skulle vara så att 

alla revisorer lärde sig av andras misstag skulle inte problemet med att samma frågor 

ofta återkommer i disciplinärenden finnas. Revisionsbranschen anses dock vara seriös 

och revisorerna är i regel måna om att göra ett bra jobb och uppfylla de krav som finns. 

Det sker hela tiden en regelutveckling på området då praxis utvecklas och nya 

revisionsstandarder framkommer. Eriksson är av uppfattningen att revisorer är måna om 

att hålla sig uppdaterade på denna utveckling. 

5.5 Intervju med Urban Engerstedt – Far 

Urban Engerstedt är chefsjurist på Far där han arbetar med ärenden som rör 

yrkesutveckling och allmänna yrkesfrågor. Engerstedt har arbetat med revisorsfrågor i 

30 år och under dessa år har han sett tillsynsverksamheten ur tre olika aspekter. Detta då 

han arbetat på Kommerskollegiet som är föregångare till RN, tolv år på en revisionsbyrå 

samt resten av tiden på Far. Från början har han en juristkandidatexamen som 

utbildning. 

5.5.1 Tillsynens fungerande 

Engerstedt menar att tillsyn kan innehålla många olika element. Dels auktoriserar och 

godkänner RN revisorer. RN ser till att de personer som blir godkända och 

auktoriserade revisorer har den utbildning och erfarenhet som krävs. Detta menar 

Engerstedt kan motsvara tillsyn i en bredare mening. Tillsyn i en snävare mening kan 

istället motsvara disciplinverksamheten, enligt Engerstedt. Detta dels genom 

anmälningar utifrån och dels genom SUT som inte byggs upp av anmälningar utifrån, 

utan från RN:s egen planering. 

Tillsynssystemet som tillrättavisar dålig revision tycker Engerstedt fungerar väl. Den 

delen av kvalitetskontrollen som inte utövas av RN, utan av Far, söker upp 

revisionskollegor och går igenom deras verksamheter. Han påpekar att vart sjätte år ska 

alla revisorer bli kvalitetskontrollerade. Kvalitetskontrollen är en överenskommelse 

mellan Far och RN. Eftersom tillsynssystemet som finns idag har funnits sedan 1970-
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talet menar Engerstedt att Far har funnit sig i detta system och han anser att det är i sin 

ordning att denna uppdelning mellan RN och Far finns. Detta då han anser att samhället 

fungerar bra med det systemet.  Han påpekar vikten av, för Fars skull, att de har insyn i 

RN:s arbete och att de får vara med och påverka. Engerstedt anser att RN:s 

tillsynsverksamhet har förbättrats på senare år då även erfarna, kvalificerade revisorer 

har fått ta plats inom myndigheten och inte bara jurister som det tidigare varit. Han 

menar att de som arbetat med revision har en annan, mer praktisk syn på revisorers 

verksamhet än jurister.  

Engerstedt har ingen fullständig uppfattning om hur tillsynssystem ser ut i andra länder. 

Dock poängterar han det åttonde bolagsrättsliga direktivet i EU av vilket det framgår att 

tillsynsverksamhet måste finnas i varje medlemsland. Inom EU ska 

tillsynsverksamheten harmoniseras. Dock påpekar han att vissa länder utför tillsynen i 

privat och inte statlig regi.  

På frågan om tillsynsverksamheten i Sverige kan förbättras svarar Engerstedt att allting 

såklart kan förbättras men han anser ändå att systemet som finns fungerar bra. Far vill, 

som sagts tidigare, ha inflytande och påverka god revisors- och revisionssed. De gör 

detta genom att utge RS och andra rekommendationer. Han påpekar dock att vid god 

revisorssed är det inte lika tydligt att Far och RN går åt samma håll och har lika åsikter. 

Detta då Far anser att RN har för sträng och formell syn i oberoendefrågor. Far menar 

att RN i större utsträckning borde förlita sig på revisorers egna professionella 

bedömningar.  

5.5.2 Problemområden 

Engerstedt är av den uppfattningen att de problemområden som tagits fram i denna 

studie stämmer överens med de problem revisorer har men kan inte mer gå in på detta 

eftersom han inte arbetar med Fars kvalitetskontroll. Engerstedt påpekar att ett problem 

som kan diskuteras är vad som är en väsentlig brist vid en revision. Han menar att detta 

är väldigt olika i företag beroende på bland annat storlek på bolag.  

5.5.3 Förebyggande åtgärder 

Engerstedt anser att RN:s påföljder är naturliga men att de ibland kan vara strängare än 

nödvändigt. Detta speciellt i oberoendesammanhang som nämndes tidigare. Engerstedt 

tror att revisorer lär sig av sina och andras misstag. Detta då RN:s beslut i 

disciplinärenden läses av revisorer och redovisas i utbildningssammanhang. Han menar 

att de allra flesta revisorerna har respekt för RN och vill göra rätt. De anser ofta att det 

är jobbigt att bli granskade och att få en varning är förstås ännu värre, enligt Engerstedt. 

Dock anser han att revisorer ibland tar på sig för många uppdrag och ibland är 

tidspressen för stark vilket kan göra att de missar viktiga områden i granskningen. Han 

påpekar dessutom att tiden ofta är knapp för revisorer. Bristande tid eller slarv är oftast 

orsaken till att revisorer agerar felaktigt tror Engerstedt, och inte någon vilja att göra 
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orätt. En revisor är en privat företagare som måste bedriva en lönsam affärsverksamhet 

och det kan därför ibland uppstå en konflikt mellan kravet på lönsamhet och kravet på 

att vara en objektiv granskare i samhällets tjänst. Han menar att RN inte alltid beaktar 

detta då de som myndighet inte har detta krav på sin egen verksamhet. En revisor måste 

således vara både en myndighetsutövare och en egen företagare.  

5.6 Intervju med Thomas Carrington 

Thomas Carringtons yrkestitel är universitetslektor vid Uppsala universitet. Han har 

tidigare studerat på ekonomprogrammet vid Linköpings universitet. Inriktningen han 

studerade motsvarar dagens redovisningsinriktning och han tog examen 1999.  Han har 

även en kandidatexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet med 

utlandsstudier i London. Carrington började sin yrkeskarriär som revisor då han efter 

examen började arbeta på revisionsbolaget Arthur Andersen. Det var dock inte 

skandalerna kring detta företag som fick honom att sluta några år senare utan 

anledningen till detta beslut var hans intresse för forskning. Carrington har skrivit en 

avhandling med titeln Framing audit failure: four studies on audit quality discomforts, 

där han har studerat tillsyn och disciplinärenden för att utifrån revisorsmisslyckanden 

komma fram till vad revision är. Avhandlingen handlar också om revisorernas 

professionella uppträdande. 

5.6.1 Tillsynens fungerande 

Carrington anser att tillsyn är ett mycket brett begrepp, att det inte bara gäller 

disciplinärenden utan även allmän övervakning. Han har uppfattningen att systemet med 

tillsyn över revisorer i Sverige fungerar bra. Så länge samhället och investerare känner 

sig trygga och komfortabla med systemet är det fungerande, menar Carrington. Om 

dagens system inte fungerade bra så är Carrington i tron att många fler klagomål skulle 

framställas. Han menar att han inte hör så mycket om revisorer som gör fel. Carrington 

påpekar dock att det tidigare har funnits klagomål mot Far, om att det i denna 

branschorganisation är revisorer som granskar revisorer och att de därför inte är lika 

kritiska som en oberoende granskare skulle vara. 

I Sverige är tillsynen över revisorer ett statligt system då RN ligger under 

justitiedepartementet och Carrington har uppfattningen att trenden går mot detta även i 

andra länder. Sverige kan därför tänkas vara ett föregångsland när många länder tar efter 

system som liknar Sveriges. Carrington menar att det med tanke på detta verkar som att 

det svenska systemet fungerar bra.  

Carrington är av uppfattningen att alla organisationer kan förbättras. Om det svenska 

systemet för tillsyn kan förbättras är en resursfråga. Det är möjligt att systemet skulle 

fungera ännu bättre om RN hade mer resurser och därför kunde göra mer av det de gör 

nu. Dock påpekar Carrington att det finns ett motargument i Michael Powers teori om 

”audit society” som handlar om att intresset ökar efter revisions- och 
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redovisningsskandaler, så fort ett minskat förtroende uppkommer blir det mer revision 

och mer stöd och lagar. Carrington ställer sig då frågan om det verkligen ska vara mer 

revision när revisorer misslyckas? Han menar att lösningen på problemet inte alltid är 

mer revision.  

5.6.2 Problemområden 

Carrington anser att de problemkategorier som tagits fram i denna uppsats stämmer väl 

överens med vad han, utifrån sin egen forskning, uppfattat utgör störst problem. Om det 

kommer vara samma problemområden i framtiden tror Carrington till stor del är 

beroende av om revisionsplikten kommer att avskaffas. Dokumentation blir då troligtvis 

inte ett lika ofta förekommande problem. Övriga problemområden, som i denna uppsats 

tagits fram genom studier av disciplinärenden, kommer sannolikt att finnas kvar även i 

framtiden då även stora revisionsbyråer gör fel. 

5.6.3 Förebyggande åtgärder 

Carrington har inga direkta förslag på hur ärenden kring bristfällig dokumentation kan 

förebyggas då han anser att reglerna på detta område är tillräckliga och klara och att det 

framgår att dokumentation är oerhört viktigt. Han tror att det kan vara många revisorer 

som inte anpassar sig eller inte hänger med i debatten. 

Carrington menar att ärenden kring oberoende alltid kan förebyggas genom att fler saker 

blir förbjudna, att det listas upp som förbjudet. Analysmodellen kan ses som hårdare än 

att förbjuda saker men det finns större tolkningsmöjligheter med denna. Han påstår att 

konsultation till redovisning är ett vanligt förekommande problem gällande oberoende 

vid revision. Dessa problem kommer troligtvis att minska om revisorernas 

arbetsuppgifter i framtiden till större del kommer att bestå av rådgivning än revision, då 

de i dessa fall inte kommer att hamna under RN:s tillsyn. Carrington tycker sig se 

indikationer på att revisorer inte längre är lika strikta i sina oberoendeanalyser som 

tidigare nu när det har gått några år sedan den senaste omgången skandaler och att 

konsultation därför kan leda till fler fall rörande oberoende. 

Ärenden kring brister i årsredovisningar kan, enligt Carrington, förebyggas genom 

utbildning. Det är framförallt viktigt att företagen utbildas och därmed blir duktigare på 

att upprätta årsredovisningar. Problem inom detta område kan också förebyggas genom 

att revisorer tar problemet på större allvar. 

Utifrån vad Carrington minns från sin egen forskning är han av uppfattningen att RN:s 

påföljder är lagom hårda. Ribban för påföljderna sätts av domstolen. Om straffen skulle 

anses vara för hårda skulle detta visa sig genom att många fall där RN dömt en viss 

påföljd skulle överklagas till domstol. Om RN därefter förlorar många av dessa 

överklaganden är det ett tecken på för hårda straff, och systemet skulle därmed inte 
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hålla. Enligt Carrington finns dock inget finns dock inget annat system som reglerar för 

snälla påföljder.  

Han är av uppfattningen att fel som leder till disciplinärenden ofta är gjorda av revisorer 

arbetandes på små revisionsbolag. Detta beror troligen i många fall på resursbrist då det 

handlar om komplexa regler och att det tar tid att hålla sig uppdaterad kring dessa. En 

annan tänkbar orsak är att dessa revisorer tänker att de arbetat med revision länge och 

därför kan och vet hur arbetet ska göras. Att som i dessa fall inte följa standarden kan 

enligt Carrington bli fel men det behöver dock inte alltid bli det. Han menar att viljan att 

göra vinst är ofta en bidragande orsak till att revisorerna inte gör tillräckligt mycket då 

revisorernas arvode beräknas efter den tid som lagts ner på uppdraget. Det kan på små 

byråer också kännas fånigt att kalkylera risker men han tror att detta problem dock kan 

lösa sig av sig självt om revisionsplikten försvinner. På större byråer gör assistenter, 

vilka är nya i branschen, mycket av arbetet. Carrington menar att forskningen visat att 

dessa assistenter i stor grad påverkas av tidspress och hårda budgetar. Många tar därför 

genvägar i arbetet vilket kan behövas när det finns en deadline att hålla och antalet 

nerlagda timmar räknas. Han tror dock att de trots detta kan ha handlat rationellt.  

Carrington tror att revisorer över lag lär sig av andras misstag. Syftet med att publicera 

fall som lett till disciplinärenden är att andra revisorer ska lära sig av detta, speciellt när 

det gäller särskilt uppmärksammade fall. Ärendena blir en lärobok och ger tolkning av 

gällande rätt. Han uppfattar att framförallt stora revisionsbyråer uppdaterar sig genom 

detta. När det gäller fall som hela tiden återkommer i disciplinärenden är det dock 

tveksamt om andra revisorer uppmärksammar och tar lärdom av dem.   

5.7 Intervju Helena Adrian 

Helena Adrian är auktoriserad revisor på Adrian & Partners, ledamot i Fars 

revisionskommitté och kvalitetskontrollant. Dessutom är hon ekonomisk expert i 

Hovrätten i västra Sverige. Hon har en universitetsutbildning i ekonomi, juridik och 

beskattning på totalt 200 akademiska poäng, vilket motsvarar 300 högskolepoäng. 

Dessutom har hon en masterexamen i skatte- och bolagsrätt. Adrian har arbetat inom 

redovisnings- och revisionsbranschen i 28 år och poängterar att fortbildningen aldrig 

upphör inom revisorsyrket.  

5.7.1 Tillsynens fungerande 

Adrian definierar begreppet tillsyn som kvalitetssäkring, ett säkerställande av att en viss 

kompetensnivå hålls. Hur tillsynssystemet fungerar i Sverige förklarar Adrian som 

följande: 
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”Många pratar om att revisorn ska uppnå en viss nivå eller att man ska komma över en 

ribba eller någonting sådant där medan jag menar att det här är ju snarare som att ta 

sig över ett hopprep, det vill säga att var någonstans på repet kliver man över beroende 

på hur svårt det är att ta sig över.” 

Enligt Adrian har det varit en mycket ojämn kvalitet på kvalitetskontrollanterna hittills, 

men det har dock skett en viss förbättring. Det finns enligt Adrian kvalitetskontrollanter 

som gör ett oerhört dåligt jobb och som godtar nästan vad som helst. Samtidigt menar 

Adrian att de finns kvalitetskontrollanter som är alldeles för noggranna i sitt jobb. Som 

exempel nämns en revisor som var föremål för SUT av RN samtidigt som han hade en 

intern kvalitetskontroll av Far. Revisorn blev godkänd av RN men underkänd av Far 

och Adrian menar att det i detta fall hade varit en av dessa alltför noggranna 

kvalitetsgranskare från Far som tittat på detaljer på ett helt häpnadsväckande sätt.  

Adrian förklarar att en kvalitetskontroll ofta går till på så vis att den revisor som ska 

utföra kontrollen väljer ut ett antal revisionsuppdrag att granska och titta närmare på. 

Granskaren går igenom uppdragen och kontrollerar att revisorn har dokumenterat och 

genomfört rätt saker i sitt revisionsarbete. Adrian menar att den föreningsinterna 

granskningen av Far ska ske vart femte år. Hon förklarar att även när det gäller revisorer 

som inte är medlemmar i denna branschorganisation och därmed istället blir granskade 

av RN, ska kvalitetsgranskningen i regel ske vart femte år. Enligt Adrian är detta 

tidsintervall dock osäkert då RN är en statlig myndighet och vilka resurser de har att 

tillgå kan variera.  

Personligen känner Adrian ingen oro över att hennes arbete blir granskat. I och med att 

hon själv arbetar med denna typ av granskning så ser hon mest till att den som utför 

granskningen gör sitt jobb. Dock påpekar hon att revisorer generellt upplever en oro 

inför en kvalitetskontroll. De undrar över vad den revisor som utför granskningen 

kommer att titta på, vad som kommer att komma fram genom detta och hur revisorn 

kommer att bli behandlad. Adrian menar att alla revisorer antingen känner eller har hört 

talas om någon som har blivit illa behandlad efter en kvalitetskontroll och hon förklarar 

att detta är en känsla som ingen vill uppleva. 

Adrian menar att många anställda på RN är äldre revisorer som har slutat på de stora 

revisionsbyråerna och istället börjar arbeta på denna myndighet. Hon anser att det vore 

bättre om fler yngre revisorer utförde dessa kvalitetskontroller eftersom de är lite mer 

uppdaterade och innehar fräsch kunskap. Dessutom menar Adrian att det vore bra om 

RN höll interna utbildningar där det ställs krav på en högre nivå av kunskap än det ställs 

på revisorerna. Detta är viktigt då tillsynsmyndigheten kräver en högre kompetens och 

behöver kunna mycket mer än de revisorer som ska granskas. Adrian har svårt att tro att 

RN har denna mån av resurser för utbildning och dessutom förmodar hon att de som 

arbetar på denna myndighet inte lägger ner obetald fritid på att uppdatera sin kunskap 
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inom området. Detta menar Adrian att revisorer behöver göra, vidareutbilda sig på sin 

fritid då det inte finns någon möjlighet att lära sig allt som krävs under arbetstid. 

Adrian anser att systemet med tillsyn över revisorer fungerar någorlunda bra i Sverige. 

Dock menar hon att det finns för lite resurser, då det tar för lång tid innan brister i en 

revisors arbete uppmärksammas genom att revisorn får krav på att skärpa sig eller blir 

av med sin revisorslicens. Om förtroendet för revisoryrket ska upprätthållas så måste de 

som inte sköter sitt arbete uteslutas. Adrian menar vidare att för revisorer som tar ut ett 

väldigt lågt pris för en revision finns ingen möjlighet att de kan göra ett bra jobb. 

Genom detta handlande dumpar de marknaden och därigenom förstör för andra 

revisorer som istället gör sitt jobb. Med tanke på detta borde dessa revisorer inte få 

utöva sitt yrke. Systemet med att få bort dessa revisorer ur kåren fungerar, men Adrian 

anser att detta tar alldeles för lång tid.  

Hur Sveriges tillsynssystem fungerar i jämförelse med andra länder har Adrian ingen 

större uppfattning kring. Dock påpekar hon att exempelvis systemet för tillsyn i USA är 

betydligt mer formellt och att det där ställs högre krav än vad det gör i Sverige. Adrian 

menar att det i Sverige är mer en human syn på tillsynen och att det exempelvis finns 

möjlighet för revisorn att prata och diskutera med kontrollanten. Vidare menar Adrian 

att det finns ett flertal länder som inte kommit lika långt i utvecklingen av ett 

tillsynssystem och som tittar mycket på hur Sveriges system ser ut. Med tanke på detta 

anser Adrian att det svenska systemet måste vara relativt bra.  

Adrian anser att det samarbete med kvalitetsgranskning som nu finns mellan RN och 

Far är positivt, då det skapar förutsättningar för att fler revisorer blir granskade och att 

tidsintervallet på fem år ska kunna hållas. RN:s resurser utgörs av statliga pengar medan 

revisorerna själva får betala för den föreningsinterna kvalitetskontrollen. Adrian nämner 

att det inte fanns tillräckliga resurser till detta innan samarbetet inleddes och att det 

fanns revisorer som varit i yrket ett stort antal år utan att någon gång blivit föremål för 

en kvalitetskontroll. Samarbetet gör att kvaliteten lättare kan upprätthållas. Helena 

Adrian anser att systemet kan förbättras ytterligare genom att staten tillsätter mer 

resurser till RN då detta krävs för att de anställda ska kunna genomföra sitt arbete på ett 

bra sätt. Ett annat förslag är att lönerna på RN höjs för att arbetet därmed ska attrahera 

yngre, duktiga revisorer.  

5.7.2 Problemområden 

Vilka problemområden som är mest förekommande bland disciplinärenden är enligt 

Adrian delvis beroende av modetrender och av RN:s fokus och intressen. Brister i 

årsredovisningen beror på att det finns standardprogram för upprättande av dessa. 

Genom detta blir revisorerna mindre aktiva och låter dataprogrammet göra jobbet. Även 

när det gäller oberoende så finns det dataprogram som ska bedöma om oberoende eller 

jäv föreligger och enligt Adrians mening litar revisorerna på programmet i för stor 
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utsträckning. Kunskapen hos många revisorer är liten om var gränsdragningen för 

grundbokföring går, då en vanlig uppfattning är att det inte har någon betydelse om 

någon annan på byrån gör eller samlar in verifikationerna så länge inte revisorn själv är 

den som utför detta jobb. Enligt Adrian är det en självklarhet att detta inte är tillåtet. 

Brister i granskning av varulager är en följd av att det är ett stort och komplext arbete 

som tar lång tid, då varulagret i många fall är en stor post till ett högt värde. Det krävs 

mycket mer av revisorn när det gäller att verifiera värdet av lagret än att endast bekräfta 

dess existens genom att titta och räkna. Inom problemkategorin bristfällig 

dokumentation är riskbedömningen en betydande del. Då revisorn ofta kan kunden väl 

och har en klar bild över riskerna, kan dokumentationen av detta glömmas bort eftersom 

det ses som en självklarhet. Adrian poängterar att detta är speciellt vanligt när revisorn 

haft kunden i många år. 

Förutom de problemkategorier som framkommit i denna studie anser Adrian att brister i 

intäktsredovisning är ett stort problem. Detta då de stora programtillverkarna av 

revisionsprogrammen är så pass balansräkningsorienterade att resultaträkningen endast 

blir en parentes i revisionen, vilket enligt Adrian är helt fel angreppssätt då intäkterna 

vanligtvis är den absolut största posten i resultaträkningen. Därmed skulle detta vara det 

viktigaste att titta på vid en revision. Adrian menar att programtillverkarna på detta sätt 

styr revisorerna snett i deras arbete. 

5.7.3 Förebyggande åtgärder 

För att kunna förebygga dessa problemområden är utbildning ett viktigt inslag enligt 

Adrian. I dagsläget ställer Far krav på att revisorer ska ha ett visst antal 

utbildningstimmar per år. Dock ställs det inga krav på vilket innehåll denna utbildning 

ska ha. ”Tyvärr är det så att många revisorer åker på en veckas skattekurs på 

Kanarieöarna eller någonting och så får de då 40 utbildningstimmar men de har ju inte 

lärt sig någonting, inte mycket i alla fall.”, säger Adrian. Vidare finns det ett stort antal 

revisorer som åker på samma kurs varje år, då de exempelvis anser det vara en trevlig 

ort och kurs. I dessa fall är det enligt Adrian tydligt att det inte sker någon 

kompetensutveckling. Genom att ställa krav på innehållet i utbildningen, att exempelvis 

kräva vidareutbildning i revision och aktiebolagsrätt, tror därför Adrian att det går att 

komma till rätta med åtminstone en del av problemen. Att också RN ställer krav på att 

utbildning ska redovisas vore en bra idé, men Adrian är av uppfattningen att detta redan 

förekommer. När en revisor vart femte år söker om sin auktorisation eller godkännande 

krävs att det anges hur många utbildningstimmar som lagts ner under perioden. Dock 

tror inte Adrian att det sker någon vidare uppföljning av detta. 

När det gäller påföljder i RN:s disciplinärenden så är Adrian av uppfattningen att de 

över lag är bra. Ofta när en revisor meddelas en varning så är detta en korrekt åtgärd, då 

revisorn inte gjort det han ska. Det finns dock tillfällen då Adrian häpnas av att revisorn 
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får behålla sin auktorisation eller sitt godkännande. Det kan exempelvis vara hon själv 

som utfört kvalitetsgranskningen och därigenom underkänt revisorn. Trots en mycket 

dålig revision har RN ansett att revisorn ändå ska få en ny chans. Enligt Adrian har det 

förekommit att revisorn tilldömts en erinran trots att det verkar som att RN har 

missuppfattat det hela. Det finns ingen möjlighet för tredje man att överklaga, utan det 

är bara revisorn själv som kan göra detta.  

Inkompetens, rädsla och framförallt girighet benämner Adrian som anledningar till att 

revisorer handlar felaktigt. Adrian menar att det är en självklarhet att revisorer lär sig av 

sina misstag. Hon tror dock inte att revisorer i samma utsträckning lär sig av andras 

misstag, då det inte påverkar en själv på samma sätt. Adrian anser att RN:s praxis är 

svårgenomtränglig för den som inte är en fanatisk revisor med ett överdrivet intresse för 

området och därför är hon av uppfattningen att det är väldigt få som regelbundet läser 

dessa disciplinärenden. Adrian har som förslag att RN anordnar utbildningar i denna 

praxis och av vilka iakttagelser som gjorts i kvalitetskontrollerna. Det är då av stor vikt 

att de som håller i denna kurs har ett tillräckligt stort förtroende hos revisorerna. 

Sammanfattningsvis menar Adrian att det är bra med kvalitetstillsyn eftersom det är en 

förutsättning för att revisorerna ska kunna utöva sitt yrke. Denna tillsyn ställer dock 

mycket höga krav på kontrollanterna och där anser Helena Adrian att det finns brister 

både i den föreningsinterna tillsynen av Far och i RN:s statliga tillsyn. 
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6 Analys 

I detta kapitel resoneras kring studiens referensram och det empiriska resultatet. Som 

studiens modell för analys visar, delas avsnittet in i tre huvudsakliga områden. 

Inledningsvis diskuteras tillsynens fungerande, därefter problemområden i RN:s 

disciplinärenden och slutligen förebyggande åtgärder för dessa.      

6.1 Tillsynens fungerande 

Eftersom begreppet tillsyn definieras som att ”ge akt och vaka över någon eller något” 

(Nationalencyklopedin) är det ungefär detsamma som hur intervjupersonerna definierat 

begreppet. Dock har intervjupersonerna mer förklarat och exemplifierat begreppet i 

sammanhanget tillsyn över revisorer eftersom det var vad som efterfrågades. 

Definitionen som intervjupersonerna kommit fram till är att det berör allmän 

övervakning av revisorer i form av disciplinärenden, kvalitetskontroll och ett 

säkerställande av att kompetensnivån upprätthålls. Detta är något som överensstämmer 

med de synonymer som framkom på ordet tillsyn. Kontroll, övervakning och uppsikt 

(SAOB) kan i tillsynssammanhang betyda att kontrollera, övervaka och ha uppsikt över 

revisorers arbete. Det överensstämmer även med de krav som ställs på RN enligt 

Förordning med instruktion för Revisorsnämnden (2009:97). Eftersom alla 

intervjupersoner har en relativt likartad definition av tillsyn kan det tyda på att 

begreppet är väl inarbetat. 

6.1.1 Tillsynssystemet 

När legitimitetsteorin (Deegan och Unerman, 2006) appliceras på empirin kan den 

förklara att det är viktigt att tillsynen fungerar eftersom tillsynen kan tänkas ha en 

legitim roll gentemot revisorer och kan då hjälpa till att upprätthålla deras förtroende. 

Att tillsynssystemet kan ses som legitimt är därmed av vikt. RN måste fungera väl 

eftersom de står för den yttersta kontrollen av revisorers arbete. Det faktum att samtliga 

intervjupersoner anser att det tillsynssystem över revisorer som finns idag fungerar väl 

eller någorlunda väl, tyder på att systemet i stort anses tillräckligt men att det ändå finns 

förbättringsåtgärder som är möjliga att vidta. Om intervjupersonerna istället hade svarat 

att tillsynssystemet inte alls fungerade i tillräcklig mån, hade detta då pekat på att hela 

systemet behöver tänkas igenom. Att RN och Far menar att tillsynssystemet fungerar 

väl betyder inte lika mycket som när en utomstående anser något liknande. Detta 

eftersom RN och Far inte är oberoende på samma sätt som de övriga intervjuade. De 

övriga intervjuade kan dock inte anses helt oberoende heller eftersom Carrington är 

forskare och behöver forskningsanslag och Adrian arbetar delvis som 

kvalitetskontrollant på Far. Det är troligt att åtminstone RN anser att deras egna system 

fungerar väl. Att även RN själva påpekar att systemet kan förbättras visar dock på att 

också de funderar över det befintliga tillsynssystemet. Dessutom finns en möjlighet att 

intervjupersonerna svarar att tillsynssystemet fungerar väl för att inte ha en för stark 
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negativ åsikt gentemot myndigheten. Adrian på Adrian & Partners kan även ha en mer 

negativ inställning till RN eftersom en utredning startades kring hennes granskning av 

ett bolag och hon anser att en kvalitetskontrollant då inte hade tillräcklig kunskap, enligt 

debattartikeln i Balans nr 2/2010. Att Sverige sedan 1970-talet har haft detta 

tillsynssystem visar också tecken på att systemet fungerar väl. Samtidigt kan detta 

faktum också betyda att systemet behöver förnyas då det kanske inte har utvecklats i 

den takt som krävs.  

Eftersom flera av de intervjuade menar att Sveriges tillsynsverksamhet kan vara en 

förebild för andra länder då systemet är statligt och har funnits länge kan även detta tyda 

på att Sveriges tillsynssystem fungerar väl. Dock påpekar intervjupersonerna att de inte 

har den kunskap som behövs för att besvara denna fråga utan ger mer en möjlig tanke, 

vilket leder till att detta argument inte behöver överensstämma med hur det verkligen är. 

Flera av de intervjuade menar att eftersom flera länder är på väg att införa ett liknande 

tillsynssystem som Sverige visar detta på att systemet anses fungera väl. Sveriges 

system med en statlig tillsyn som sedan delegerar viss kvalitetskontroll till en 

branschorganisation verkar därmed fungera väl utåt sett. Det kan vara så att Sveriges 

tillsyn över revisorer fungerar bättre än många andra länders och att systemet därför ses 

som en förebild. Sedan kan även detta system förbättras men det har troligen en bra 

grund att stå på. 

Att Adrian på Adrian & Partners skrev en debattartikel (Balans nr 2/2010) i vilken hon 

ifrågasatte RN:s kompetens tyder på att systemet kan behöva förbättras och utvecklas. 

Något som även kan visa på att systemet är i behov av förändring är om RN:s beslut 

ändras i förvaltningsrätten vid överklagan. Uppfattningen är dock att det inte är särskilt 

många ärenden som ändras i domstol vilket kan visa att RN och domstolar tycker 

likadant. Att det ändå finns en del disciplinärenden som får en annan utgång i domstol 

betyder ändå att RN kan ha fattat ett beslut som inte helt överrensstämmer med de lagar 

och regler som finns på området. Det kan även vara domstolen som fattat ett felaktigt 

beslut eftersom de inte alltid har den kunskap som krävs. Förmodligen får en expert på 

området uttala sig men det är inte säkert att denna person kan lagen bättre än RN 

eftersom de som sitter i Tillsynsnämnden på RN är minst fem stycken vid varje beslut. 

Ett fall som överklagas till domstol, likt Dnr 2007-482, kan leda till att förtroendet för 

revisorns arbete sjunker även om denne då inte handlat felaktigt. Det är därför av stor 

vikt att de fall som får en ändrad dom i förvaltningsrätten inte är många. Även 

förtroendet för RN sjunker när deras beslut ändras av domstol. Det måste därför även 

vara av vikt för RN att deras beslut är korrekt fattade och inte ändras. Som tidigare 

nämnts verkar det dock inte vara särskilt många disciplinärenden som får en ändrad 

utgång i domstol. Detta kan dock inte anses helt säkert eftersom det är Eriksson på RN 

som gjort bedömningen. Det kan tänkas att RN inte vill att denna siffra ska vara hög och 

därför kan antalet ärenden som ändras i domstol vara en aning fler. Att det finns beslut 



ANALYS 

 

60 

 

som får en ändrad utgång kan bero på dem som handlägger i ärendet hos RN. Eftersom 

Adrian på Adrian & Partners menar att olika kvalitetskontrollanter kan skilja sig mycket 

åt i hur noga arbetet utförs och då hon ifrågasätter RN:s kompetens kan det tänkas att en 

del anställda på RN inte uppfyller alla de krav som ställs. Även om flera av de 

intervjuade anser att RN förbättrats under de senaste åren kan detta vara något som 

myndigheten kan arbeta mer med i framtiden. Om kvalitetskontrollanternas kompetens 

håller samma nivå kan dessa problem minskas i framtiden.  

Den institutionella teorin (Deegan och Unerman, 2006) förklarar att företag i sin strävan 

att upprätthålla legitimitet måste uppnå kongruens med övriga organisationer, annars 

kan deras existens vara hotad. Detta kan appliceras på en revisionsbyrå och då innebär 

det att en revisor inte kan utföra sämre revisioner än vad övriga inom yrkesgruppen gör 

om denne ska upprätthålla sin legitimitet. Förväntningar från RN, Far och näringslivet i 

stort på att revisorer ska följa lagar och regler måste uppfyllas. Detsamma gäller för 

kvalitetskontrollanterna genom att de måste utföra granskningar på samma nivå som 

övriga kontrollanter för att tillsynssystemet ska upprätthålla legitimiteten.  

6.1.2 Förbättringar 

Eftersom både Eriksson på RN och Adrian på Adrian & Partners menar att 

handläggningstiderna för tillsynsärenden är ett stort problem hos RN är detta troligen 

något de behöver arbeta mer med. Det kan tänkas att en disciplinär åtgärd måste 

meddelas inom en kortare tid för att dessa revisorer ska inse att de har handlat felaktigt. 

Dessutom kan en revisor som har gjort flera allvarliga fel och som på grund av detta ska 

få sin revisorslicens upphävd, fortsätta att genomföra felaktiga eller bristfälliga 

revisioner under en längre tid innan detta upptäcks. Då flera av de intervjuade 

poängterar att RN har förbättrats de senaste åren är detta troligen något som stämmer i 

och med Erikssons påpekande om att de arbetar med att förkorta handläggningstiderna. 

Det som Adrian poängterar med att RN har för lite resurser för att förbättra allting kan 

vara en anledning till att myndigheten fortfarande har saker att förbättra. Att RN:s 

anställda nu även består av kvalificerade revisorer och inte enbart av jurister anser 

Engerstedt är något som har förbättrat denna myndighets verksamhet eftersom dessa två 

yrkesgrupper kan ha olika syn på revisorers verksamhet. Då det är Fars chefsjurist 

Engerstedt som anser detta kan det visa på insikt eftersom han själv är just jurist men 

anser att tillsynen även bör utföras av revisorer. Detta kan visa på att RN försöker 

förbättra sin tillsynsverksamhet men att de även kan ha för lite resurser för att förbättra 

den fullt ut. Eftersom Eriksson på RN menar att ett ärende som får utslaget att revisorns 

licens upphävs ses som ett misslyckande för RN och för revisionsbranschen kan detta 

tyda på att RN försöker förbättra systemet. Detta visar även på att RN startar ärendet 

med en förhoppning om att revisorn inte ska ha gjort allvarliga fel, åtminstone enligt 

RN själva. Det kan ändå finnas vissa kvalitetskontrollanter som startar ett ärende och 

förutsätter att revisorn ska ha handlat felaktigt. Att det nu ställs så pass höga krav på en 
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revisor med teoretisk utbildning och praktiskt arbete menar Eriksson gör att antalet 

revisorer som handlar felaktigt har minskat och förhoppningsvis kommer att minska 

ännu mer. Att Adrian på Adrian & Partners anser att tillsynen i Sverige inte alltid 

fungerar väl kan ändå tyda på att systemet kan förbättras mer. 

Enligt Adrian på Adrian & Partners sker denna granskning vanligtvis vart femte år 

beroende på hur mycket resurser RN har, vilket gör att revisorer granskas inom det 

tidsintervall som Revisorslagen (2001:883) kräver. Att Adrian är av uppfattningen att 

revisorer generellt sett är oroliga inför en granskning kan tyda på att revisorer har 

respekt för RN och att de vet att RN:s disciplinära åtgärder har inverkan. Även 

Engerstedt på Far är av den åsikten att revisorer ofta tycker att det är jobbigt att bli 

granskade vilket ökar trovärdigheten i detta påstående. Detsamma kan tänkas att 

företagare tycker, då de i sin tur blir granskade av revisorer. Eftersom revisionen ändå är 

nödvändig ur samhällssynpunkt är även tillsynen av revisorerna det. En annan tänkbar 

orsak till att revisorer är oroliga inför en tillsynsgranskning kan vara att de känner sig 

osäkra på den kunskap de har, att de vet med sig att de har handlat felaktigt eller slarvat 

vid revisionen. Att Adrian på Adrian & Partners personligen inte känner oro inför en 

granskning av hennes arbete kan bero på att hon även arbetar på Far med 

kvalitetskontroller och därför vet hur en granskning går till. Det kan också bero på att 

hon känner sig så pass säker i sitt kunnande att hon inte behöver vara orolig inför en 

kontroll. Om alla revisorer, som Adrian menar, känner eller har hört talas om någon 

som har blivit illa behandlad vid en kvalitetskontroll kan detta vara förklaringen till 

revisorers oro, då de inte vill utsättas för samma behandling. Dock är detta något som 

endast Adrian påpekar. Intervjupersonerna påpekar inte den positiva sidan av att som 

revisor bli granskad som Maria Bengtson på Far uttryckte i Balans nr 1/2009. Revisorer 

vill säkerligen alltid bli bättre på sitt arbete vilket kan ske genom tillsyn men om de 

känner oro inför en kvalitetskontroll kan det hända att de glömmer bort den positiva 

aspekten av att bli granskad. Adrian på Adrian & Partners menar ändå att det är viktigt 

med tillsyn för att sortera bort de revisorer som handlar felaktigt, vilket ändå kan visa på 

att hon har insett viss del av den positiva effekten av tillsyn. Detta kan dock även bero 

på att hon delvis arbetar som kvalitetskontrollant på Far och därför även får ett annat 

perspektiv av tillsynen. 

Eftersom Adrian på Adrian & Partners anser att kvalitetskontrollanterna inte alltid 

innehar tillräcklig kompetens och att kunskapen varierar stort mellan olika kontrollanter 

menar hon att många revisorer har varit med om detta problem. Då hon ändå ser en viss 

förbättring på senare tid kan det betyda att RN har utvecklats och även här försökt 

förbättra sig på denna punkt. Det kan även vara bland Fars kvalitetskontrollanter som 

kompetensen måste ses över. Den varierande kunskap som hon menar finns mellan 

olika kvalitetskontrollanter visar sig genom att vissa godkänner allt medan andra är 
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alldeles för noggranna. RN kan behöva ställa högre krav på dem som anställs i 

myndigheten och i branschorganisationen.  

Adrian på Adrian & Partners anser att det vore bättre om fler yngre revisorer utförde 

kvalitetskontroller, vilka är lite mer uppdaterade och innehar fräsch kunskap. Detta kan 

därför vara något som RN kan ta till sig av inför framtida rekryteringar. Detsamma kan 

då även gälla Far eftersom en del av kvalitetsgranskningen är delgerad till 

branschorganisationen. Något som ändå kan anses vara en fördel med äldre 

kvalitetsgranskare som har arbetat på de stora revisionsbyråerna tidigare är att dessa har 

lång erfarenhet av yrket. Ett annat förslag på förbättringar som Adrian har är att det vore 

bra om RN höll interna utbildningar, där det ställs krav på en högre nivå av kunskap än 

det ställs på revisorerna. Detta kan anses vara viktigt då tillsynsmyndigheten kräver en 

högre kompetens och de behöver kunna mycket mer än de revisorer som ska granskas. 

Adrian har svårt att tro att RN har denna mån av resurser för utbildning och dessutom 

förmodar hon att de som arbetar på denna myndighet inte lägger ner obetald fritid på att 

uppdatera sin kunskap inom området. Detta visar vikten av att de som anställs på RN 

och Far har tillräcklig kompetens för att utföra kvalitetsgranskningar av revisorer. 

Genom att RN delegerar arbetet med kvalitetskontroller till Far har RN sannolikt 

förväntningar på att Fars kvalitetskontrollanter ska göra ett bra jobb. För att dessa 

förväntningar ska uppfyllas är det viktigt att kvalitetskontrollanternas kompetens håller 

den nivå som eftersträvas. 

Agentteorin (Schroeder et al. 2005) kan appliceras genom att tolka RN i rollen som 

principal har delegerat uppdraget att till Far som i rollen som agent ska utöva 

tillsynsarbete över sina medlemmar. Det är av vikt att RN och Far har samma mål med 

sitt arbete. Målkongruens föreligger i och med att båda parter kan tänkas vara måna om 

huvudsyftet med kvalitetskontrollerna, vilket utgörs av att upprätthålla näringslivets och 

allmänhetens förtroende för revisorers arbete. Det faktum att RN varje år granskar ett 

antal kvalitetskontroller utförda av Far för att granska kvaliteten på dessa kan ses som 

en form av agentkostnad (Brealey et al. (2006). Det är nödvändigt att nivån på dessa 

kvalitetskontroller är vad som förväntas. Då tillsynsmyndigheten har begränsade 

resurser är det positivt om dessa agentkostnader på något sätt kan undvikas. Om Fars 

kvalitetskontrollanter genomgår ett test ökar möjligheten att deras kompetensnivå är 

tillräcklig och därmed försvinner denna ojämnhet i kvalitetsgranskares kompetens som 

Adrian på Adrian & Partners påpekar. Kvalitetskontrollanter som besitter en för låg 

kompetensnivå kan uteslutas samtidigt som de kvalitetskontrollanter vilka är alldeles för 

noggranna i sitt arbete kan få detta påpekat för sig. Detta skulle då resultera i en jämn 

och tillräckligt hög nivå på kvalitetsgranskares kompetens samtidigt som RN:s 

granskning av kvalitetskontroller utförda av Far inte längre skulle vara nödvändiga. 

Även RN:s anställda skulle kunna genomgå ett kompetenstest för att se till att även de 

har tillräcklig kunskap. Några förbättringsförslag kan därför vara att utöka antalet yngre 
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kvalitetskontrollanter, införa fortbildning och kompetenstest för de anställda på RN och 

Far. 

6.1.3 Skillnader i granskningens omfattning 

Att revisorer som nyligen har fått sin revisorslicens inte granskas i större uträckning än 

de som har haft sin en längre tid är något förvånande. En tanke är att det bör finnas en 

högre risk för att revisorer som nyligen fått sin revisorslicens handlar felaktigt då de 

möjligtvis inte har lika stor erfarenhet. Något som tyder på motsatsen kan vara att dessa 

revisorer är uppdaterade på praxis i och med att de är nyutbildade eller nyligen har övat 

inför och skrivit ett revisorsprov. Detta är även något som Adrian på Adrian & Partners 

menar. Detta kan vara en möjlig anledning till att RN inte granskar dessa revisorer 

oftare än andra. En tanke är även att auktoriserade revisorer inte granskas i samma 

omfattning eftersom dessa kan tänkas ha flera års kunskap och erfarenhet mer än 

godkända revisorer. Dock är detta inte fallet utan även de kontrolleras i samma 

omfattning vilket kan bero på att bara för att en revisor är auktoriserad behöver det inte 

betyda att denne har arbetat längre inom branschen än en godkänd eftersom detta är 

beroende av när examensproven skrivits. RN förväntar sig istället mer av revisorer inom 

vissa områden som har specialkompetens på detta område, vilket kan vara rimligt att 

styra tillsynens tyngdpunkt efter. Att stora och små revisionsbyråer granskas på olika 

sätt kan vara rimligt eftersom Carrington på Uppsala universitet anser att små 

revisionsbyråer oftare handlar felaktigt än större byråer. Det kan därför vara lämpligt att 

varje revisor på mindre byråer kontrolleras enskilt vilket RN gör.  

6.2 Problemområden 

Att det inte kan utläsas några större skillnader mellan vilka problemområden som är 

mest förekommande under åren 2005-2009 var oväntat. Snarare antogs att det under 

åren skulle vara olika ärenden som var vanligast och att det på så sätt tydligt skulle vara 

möjligt att urskilja att dessa disciplinärenden ger effekt genom att ärendet inte 

återkommer i samma omfattning. Därmed kan detta nu tyda på att RN:s 

disciplinärenden inte ger särskilt stor effekt under förutsättning att revisorer uppdaterar 

sig på ny praxis. Att en stor andel ärenden platsar i kategorin övrigt kan vara ett resultat 

av att många ärenden är unika. Därmed kan disciplinärendena ändå tänkas ge viss effekt 

trots att stora skillnader mellan åren inte kan urskiljas. Då det är några stora 

problemområden som totalt sett kan utläsas kan detta betyda att det är just dessa 

områden som är de största problemen inom revision. Om det är olika problem som är 

mest förekommande under åren är det inte lika lätt att visa vilka problem som är störst 

och behöver åtgärdas. Det faktum att antalet ärenden kring oberoende/jäv har en svag 

ökning under ett av åren behöver egentligen inte betyda något då det är en så pass liten 

skillnad mellan dessa år. Detsamma gäller ökningen av kategorin kontrollbalansräkning. 

Tillsynens inriktning kan vara orsaken till dessa skillnader mellan åren. Eriksson på RN 

menar att de kan påverka inriktningen på de ärenden som öppnas på eget initiativ och 
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därför finns en möjlighet att vissa områden förekommer mer frekvent under en viss 

period. Att RN kan göra denna förändring kan vara positivt då de kan inrikta sig efter 

vad som sker i omvärlden och efter vilka riskgrupper som är aktuella. Det är därför en 

fördel att RN har möjligheten att öppna ett ärende på eget initiativ utan att någon tredje 

part gjort en anmälan mot revisorn.  

Att intervjupersonerna håller med om studiens framtagna problemområden är positivt 

då detta visar att den är tillförlitlig. Att Adrian dock tror att bristfällig intäktsgranskning 

skulle ha fått en högre procentandel säger på ett sätt emot det som denna studie kommit 

fram till. Intäktsredovisning tillsammans med kontant- och kassahantering har en 

utmärkande andel i studiens diagram över problemområden men det utgjorde dock inte 

en tillräckligt stor andel för att bli en av de största. Att Adrian anser att intäkter är ett 

problem inom revisioner kan förklaras av att hon själv är revisor och därför ser utifrån 

egen erfarenhet och därmed från ett annat perspektiv. Det faktum att hon dessutom 

arbetar på Far som kvalitetskontrollant gör att hon kan tänkas få en annan syn på saken 

genom att hon själv lägger stor vikt vid intäktsgranskningen eller att hon själv tycker att 

denna del är svår att granska. Att intäktsgranskning utgör ett stort problem inom 

revision är en korrekt uppfattning men som tidigare nämnts är det enligt denna studie 

inte en utav de största problemkategorierna. Vad som ingår i kategorin har i detta fall 

också betydelse. Det kan hända att denna studie har en snävare föreställning av 

kategorin än vad Adrian har, vilket kan få andelens utfall att bli något annorlunda. Att 

intäktsredovisning tillsammans med kontant- och kassahantering inte tillhör ett av de 

största problemen inom disciplinärenden är även ett resultat av vilket antal områden 

som har valts ut som stora. I denna studie valdes fyra områden ut eftersom de har en 

påtagligt större procentandel än övriga problemområden.  

Det problem som Engerstedt på Far nämner om vad som utgör en väsentlig brist vid en 

revision kan tyckas vara ett stort problem då många disciplinärenden kan tänkas ha sin 

grund i att parterna har olika åsikter om vad som utgör en väsentlig post. I lagar för 

revisorer används dessutom ordet väsentligt flitigt vilket gör att det är ännu viktigare att 

detta begrepp förklaras. Detta är dock endast Engerstedt som påpekar och därmed är det 

svårt att veta hur pass stort problem detta är. Kring väsentlighet finns vägledning i form 

av RS 320 men det kan tänkas att denna behöver förtydligas. Om en revisor inte har satt 

sig in tillräckligt i bolaget som ska revideras kan det vara svårt att avgöra vad som är 

väsentligt att granska i företaget. Far (2010b) menar att detta ska revisorn kunna avgöra 

med hjälp av sin utbildning och erfarenhet. Väsentlighet kan dock ändå vara ett begrepp 

som behöver förtydligas och informeras mer om eftersom det är något som kan ligga till 

grund för många andra problem. Om en revisor anser att en viss del inte är väsentlig 

kommer den inte att granska denna del noggrant och då kan den missa något viktigt.  
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6.2.1 Bristfällig dokumentation 

Dokumentation av revisionsuppdrag kan vara något som Tillsynsnämnden på RN är 

noggranna med eftersom det påverkar hur fort och enkelt det går för dem att genomföra 

sin tillsyn. Om dokumentationen är bristfällig finns, som Eriksson på RN säger, inget 

bevis för att revisorn har utfört det denne säger. Att det är viktigt för RN med en 

ordentlig dokumentation kan vara en orsak till att dokumentationen är ett stort problem. 

Bristfällig dokumentation är ibland en konsekvens av någon annan handling och då är 

dessa inte inräknade i dokumentationskategorin. Om dessa istället inräknades skulle 

denna kategori ha fått en ännu större procentandel, vilket visar på att detta problem är 

större än vad som kan utläsas av studien. Att revisorn har dokumenterat sin revision 

bristfälligt är, enligt studien, det mest förekommande problemområdet om kategorin 

övrigt inte räknas med, vilket betyder att detta bör uppmärksammas mer. På området 

finns en standard för hur dokumentationen ska se ut, RS 230, vilket gör att det inte ska 

finnas någon ovisshet om vad som ska dokumenteras. Dock kan detta tyda på att 

problemet har förekommit en längre tid. En standard upprättas antagligen enbart om 

behovet för denna finns. Dokumentationsproblemet kan dock även förklaras av att det är 

tidskrävande. Det kan tänkas att en revisor inte tror att den ska bli granskad just vid det 

tillfället och därför sparar tid genom att inte dokumentera fullständigt. Detta eftersom 

revisorn då kanske anser att den inte gör ett lika allvarligt fel som om den exempelvis 

inte har gjort en oberoendeanalys eftersom det enbart är kvalitetsgranskarna som 

missgynnas av detta. Revisorn kanske också ser en möjlighet i att dokumentera och 

förklara i efterhand om det skulle bli en kvalitetsgranskning av uppdraget. Dock bryter 

en sådan revisor mot den goda seden på området som säger att en revisor ska 

dokumentera allt av väsentlighet. Det finns även en möjlighet att revisorerna tänker att 

de kan använda sig av regeln om att det är tillåtet att avvika från RS om revisorn finner 

det nödvändigt (RS 2009). Eftersom revisorn måste motivera att revisionens effektivitet 

ökar genom detta kan det vara något en revisor inte ska använda sig av förutom i 

nödfall. Möjligheten finns dock fortfarande att en del revisorer använder sig av denna 

regel fast att de saknar tillräcklig motivering. 

Att revisorn i Dnr 2009-809 hade ett stort antal aktiva revisionsuppdrag, 107 stycken, 

gjorde antagligen att han hamnade under ett av RN:s projekt inom SUT som är inriktat 

på revisorer med många uppdrag. Att han var ensam på byrån och handlade felaktigt 

som revisor kan stämma överens med Carringtons åsikt om att det ofta är små 

revisionsbyråer som inte är uppdaterade på vad god revisions- och revisorssed innebär. 

Att han avgick som revisor i ett femtontal uppdrag och anlitade fler revisorsassistenter 

kan tyda på att han var medveten om att han hade tagit på sig för många uppdrag. 

Antagligen visste han att en del revisionsuppdrag hade blivit lidande genom detta och 

att han hade slarvat med en del av granskningen i dessa. Detta kan även visa på att 

teorin ovan stämmer om att revisorn sparar tid genom att inte dokumentera fullständigt. 

Revisorn kan ha upptäckt att det var tidsbesparande och valde därmed att handla 
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felaktigt. Dessutom kan revisorn ha tänkt att den ändå inte skulle bli kvalitetsgranskad 

och därför inte fullgjort sina skyldigheter som revisor. Det är därför av vikt att RN 

tydligare visar att en kontroll kan ske när som och att de informerar att det är viktigt att 

revisorerna alltid fullgör sina skyldigheter. En möjlighet finns också att revisorn inte 

visste att han enligt revisionsstandarden skulle dokumentera allt väsentligt. Detta borde 

dock inte vara fallet eftersom revisorn var kvalificerad och hade ett så pass stort antal 

revisionsuppdrag. Att revisorn har blivit anmäld för bristfällig dokumentation behöver 

inte betyda att revisorn dokumenterat bristfälligt på alla dessa uppdrag eftersom det bara 

var några uppdrag som ingick i disciplinärendet.  

6.2.2 Bristfällig årsredovisning 

Att det just är bristfällig dokumentation, oberoende/jäv, bristfällig årsredovisning, och 

bristfällig granskning av varulager som utgör de största problemområdena kan bero på 

att det i några av dem ingår många olika delar. Detta kan åtminstone vara fallet med 

kategorin om bristfälliga årsredovisningar som bland annat innehåller en 

förvaltningsberättelse, resultaträkning och en balansräkning. En bristfällig 

årsredovisning påverkar bland annat investerare som kan få en felaktig bild av företaget 

om någon viktig del av årsredovisningen fattas. Detta kan leda till att de som utövar 

tillsynen över revisorer även ser årsredovisningen som en viktig del av revisionen och 

därför kontrollerar denna granskning mer noggrant. Därmed kan detta vara en orsak till 

att problemområdet har förekommit i många disciplinärenden. Att årsredovisningen 

utgör ett stort problem för revisorer kan bero på att den består av många olika delar och 

alla ska vara korrekt upprättade. För att inte missa någon av alla dessa olika delar som 

ska ingå kan det vara bra att upprätta checklistor och liknande. På så sätt kan revisorn 

lätt pricka av att alla delar finns med och därmed inte riskera att få en disciplinär åtgärd 

på grund av detta. I fallet Dnr 2005-363, där bolaget bland annat inte specificerat hur 

stor andel av revisorsarvodet som var för andra tjänster än själva revisionen, kan det 

visas tydligt att något slags avprickningssystem hade varit till hjälp. Då hade detta 

problem förmodligen inte uppstått. Att revisorn i ärende Dnr 2007-927 hade missat att 

det fattades en kassaflödesanalys i årsredovisningen kan antas bero på slarv vid 

granskningen. Detta problem hade förmodligen inte heller uppstått om revisorn tagit 

hjälp av en checklista. Avprickningslistor används säkerligen av en mängd revisorer 

men uppenbarligen inte av alla.   

6.2.3 Oberoende/ jäv 

Då oberoende är ett av de grundläggande ledorden för revisorer kan detta 

problemområde anses viktigt av dem som kvalitetsgranskar och det kan därför vara en 

orsak till att den fick en hög procentandel i denna studie. Eftersom förhandsbesked även 

kan ges i ärenden kring oberoende tyder detta också på att problemet med oberoende är 

stort. Hade även dessa fall ingått i studien hade kategorin oberoende fått en ännu större 

procentandel vilket visar vikten av detta problem. Till detta problemområde finns en del 
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i Revisorslagen (2001:883) som behandlar den analysmodell som ska göras av revisorer 

inför ett revisionsuppdrag och bland annat Revisionslagen (1999:1079) berör jäv. Syftet 

med regler om jäv är att alla ska känna sig säkra på att revisorn inte har påverkats av 

andra intressen än av att göra en bra revision. Eftersom det finns tydligt uppsatt vad jäv 

innebär och på oberoende finns en modell att gå efter skulle detta problem egentligen 

inte behöva vara så stort som det är.  

Att Far tycker att RN:s syn på oberoende är för sträng och formell kan bero på att det är 

många revisorer som arbetar på branschorganisationen och att de därför har en annan 

syn på det. Revisorer kanske tycker att denna procedur med analysmodellen är lång och 

onödig eftersom det är de som måste genomföra denna. Dock kan det vara försvarligt att 

den tar tid då oberoende är viktigt för en revisor. Att Far menar att Tillsynsnämnden på 

RN i större utsträckning kan förlita sig på revisorers professionella bedömningar kan 

bero på att de till stor del är just revisorer och anser sig själva kunna göra denna 

bedömning. Det kan dock ifrågasättas om revisorer alltid gör professionella 

bedömningar eftersom oberoendefrågor är ett stort problemområde. Dessutom måste det 

inverka att den Adrian på Adrian & Partners förklarar att många revisorer inte lär sig 

särskilt mycket på fortbildningarna. Med hänsyn till de senaste påståendena kan frågan 

ställas om revisorer verkligen skulle göra en bedömning av oberoende om inte 

analysmodellen fanns. Carrington på Uppsala universitet påpekar även att revisorer inte 

längre är lika strikta i sina oberoendeanalyser som tidigare, vilket kan vara orsaken till 

att kategorin oberoende/jäv får hög procentandel. Eftersom Carrington även menar att 

om konsultationen ökar i framtiden kan även problemet med oberoende öka måste 

problemet kring oberoende/jäv lösas. Adrian förklarar att många revisorer förlitar sig på 

dataprogrammen i för stor utsträckning och att det inte finns tillräcklig kunskap inom 

området. Utifrån detta kan det tänkas att reglerna om oberoende måste bli tydligare och 

vikten av att göra oberoendeanalyser måste framhållas ännu mer under utbildningarna. 

Dessutom kan inte revisorn förlita sig på dataprogrammen fullt ut så länge dessa inte är 

felfria. Om inte revisorers kunskap och inställning till att genomföra fullständiga 

oberoendeanalyser förändras kommer en ökande konsultation innebära att detta 

problemområde blir ännu större i framtiden. 

Eftersom revisorn i Dnr 2006-1590 innehar revisionsuppdrag i redovisningsbyråer 

samtidigt som i deras klientbolag bryter revisorn mot Revisorslagens (2001:883) regler 

om opartiskhet och självständighet. Detta är något som en revisor egentligen ska veta 

om men om så inte är fallet krävs information och utbildning om detta. Eftersom 

revisorn i Dnr 2007-841 har anställda som upprättar årsredovisningen i klientföretaget 

överträder han Revisionslagens (1999:1079) 17 § när han reviderar bolaget. Han har 

även brutit mot Revisorslagens (2001:883) 21 § om opartiskhet och självständighet då 

han reviderar redovisningsbyråer samtidigt som han har revisionsuppdrag åt deras 

klienter. Dessa två problem är även sådant som en revisor ska känna till, därför kan 
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revisorn medvetet ha brutit mot lagen för att spara tid. Dock kan det krävas tydligare 

information och utbildning om detta för att problemet ska minska. Även här finns 

möjligheten att revisorerna har tänkt att de ändå inte kommer att bli granskade och 

därför medvetet inte har uppfyllt sina skyldigheter. 

6.2.4 Varulager  

Att varulager är ett av de största problemområdena, enligt denna studie, kan bero på att 

varulager som post finns med i många företag och ofta är det även en väsentlig post till 

stora belopp. Eftersom revisorn i ärende Dnr 2006-1347 inte närvarar vid inventeringen 

och inte heller kan bevisa att andra tillräckliga åtgärder vidtas sker inte en tillräcklig 

granskning av varulagret, enligt Far (2010b). Anledningen till att granskning av 

varulagret enligt Far (2010b) är en viktig del i revisionen kan vara att det ger väsentliga 

konsekvenser på resultatet eftersom den ofta utgör en stor post. Far (2010b) menar även 

att det är ett komplext område där det ofta uppstår fel, vilket stämmer överens med att 

det är ett av de största problemområdena. Anledningen till att många revisorer inte 

deltar vid en fysisk inventering är troligen att det sparar tid eftersom det kan tänkas att 

det krävs en del tid för att åka ut till klienten och närvara vid en inventering. Även om 

det inte är troligt finns ändå möjligheten att revisorn inte har kunskap om att den ska 

närvara och då bör detta problemområde tydliggöras under utbildningen. 

6.2.5 Resterande kategorier 

Att alla kategorier förutom dokumentation, oberoende/jäv, årsredovisning och 

varulager, inte är lika ofta förekommande kan bero på en mängd olika saker. Till att 

börja med finns ännu inga ärenden kring skatter och avgifter under 2009, då de vid 

slutet av året ännu inte har vunnit laga kraft, vilket sänker denna kategoris totala 

procentandel. Att det inte finns några ärenden som har berört detta under 2009 kan bero 

på att det antagligen ofta är skatteverket som anmäler revisorer inom denna kategori och 

att de inte har lämnat sina anmälningar vid årsskiftet. Det faktum att brister i 

revisionsberättelsen inte är ett av de största problemområdena kan bero på att kategorin 

är specifik för just denna del av årsredovisningen. Regler kring revisionsberättelsen 

finns dessutom med i Revisionslagen (1999:1079) vilket gör att det kan tänkas att det 

redan finns tydliga regler på detta område. Att kategorin som behandlar revisorns eller 

revisionsbyråns egna fel inte är ett utav de största problemområdena kan tänkas bero på 

att även denna kategori är specifik och endast berör ett litet område. Detsamma gäller 

kategorin förbjudet lån. Att kontrollbalansräkning inte är en av de mest förekommande 

kan vara ett resultat av att det även här finns lagar och regler om när och hur denna ska 

upprättas. Det kan därför tänkas att många revisorer har bra kunskap inom detta område 

och det blir därför inte ett utav de största problemkategorierna. Pågående arbete är något 

specifikt som ofta förekommer inom byggbranschen och brister kring granskning av 

detta uppmärksammas i ett flertal disciplinärenden. Många av de revisorer som 

reviderar dessa bolag har troligen specialkunskap inom området. Här kan därför tänkas 
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att tillsynsverksamheten har högre förväntningar på dessa revisorer eftersom Eriksson 

på RN förklarar att det ställs högre krav på de revisorer som har specifik kompetens på 

ett visst område. Detta kan vara en förklaring till att pågående arbete utgör ett 

problemområde men inte är ett utav de största.  

6.2.6 Framtida problemområden 

Vad som sker med upptäckta problemområden i framtiden är något som det endast kan 

spekuleras kring. Eriksson menar att om lagar ändras kan det hända att något 

problemområde inte längre behöver granskas, vilket kan vara troligt. Något som har 

diskuterats är den nya Kassaregisterlagen (2007:592) som möjligtvis kan leda till att 

revisorerna inte behöver granska denna del i så pass stor omfattning som tidigare. 

Många bolag har kassa- och kontanthantering som en väsentlig del och därmed måste en 

revisor granska detta. Att försöka undgå lagen är något som det troligtvis kommer att 

fortsättas med och därmed kan detta problem inte helt undanröjas av denna nya lag. 

Dock kommer problemet troligtvis att minska eftersom syftet med lagen måste vara att 

minska försök till intäktsmanipulering. Eriksson anar att revisorer ändå inte fullt ut 

kommer att kunna lita på systemen och därmed ändå behöva granska detta område. Det 

kan tänkas att det senare kommer att utvecklas bättre system som inte går att manipulera 

lika enkelt och att det då inte ska behöva granskas i samma omfattning. Problem med 

kontanthantering kan tänkas minska i framtiden eftersom det används mindre kontanter 

i samhället och allt fler betalar med kort eller över internet. Däremot kvarstår troligen 

problemet med kassahanteringen.  

I och med avskaffandet av revisionsplikten finns möjligheten att oberoendefrågor 

minskar. Detta om alla aktiebolag inte längre behöver revideras utan möjligen köper in 

andra tjänster från revisionsbyrån. Då uppkommer inte detta problem längre och därmed 

kan det tänkas att detta problemområde i framtiden kommer att minska. Något som 

dock visar på motsatsen kan vara att många revisionsbyråer idag startar nya 

verksamheter såsom mer rådgivning. Till de bolag som även i fortsättningen revideras 

kan då problemet med oberoende istället öka. Detta då dessa bolag eventuellt även 

köper in någon mer tjänst av revisionsbyrån eftersom byrån har breddat sin verksamhet. 

Att Carrington på Uppsala universitet är av uppfattningen att avskaffandet av 

revisionsplikten kan komma att leda till att bristfällig dokumentation blir ett mindre 

frekvent problemområde i framtiden kan bero på att det helt enkelt blir färre som 

revideras. Dock betyder detta att alla problemområden kommer att minska men 

fortfarande ha kvar samma procentuella andel. Då det aldrig går att veta vad som i 

framtiden kommer att ske i världen kan dessa problemområden ändras hastigt. Eftersom 

RN riktar sin tillsyn olika beroende på vad som sker i världen kan det hända att helt 

andra problemområden kommer vara de mest förekommande i framtiden. Om inga 

större händelser inträffar är det dock troligt att de kategorier som i denna studie har 
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upptäckts vara mest förekommande, även i framtiden kommer att vara det då detta inte 

har varierat särskilt mycket under de senaste fem åren. 

6.3 Förebyggande åtgärder 

RN:s förebyggande åtgärder består enligt Eriksson främst av att disciplinärenden ska 

vara handlingsdirigerande inför framtida revisionsuppdrag, vilket leder till att det är 

viktigt att revisorer uppdaterar sig på ny praxis. Utifrån vad Carrington på Uppsala 

universitet berättar kan det tänkas att det finns en risk att mindre revisionsbyråer inte i 

samma utsträckning som större byråer uppdaterar sin kunskap inom området. Därmed 

lär sig inte heller dessa revisorer på mindre revisionsbyråer av andra revisorers misstag i 

samma utsträckning som stora byråer. Att små byråer är en riskgrupp indikeras, som har 

nämnts tidigare, också av att Carrington uppfattar att många felaktiga handlingar vilka 

leder till disciplinärenden främst är gjorda av revisorer på små byråer. Eriksson på RN 

påtalar att de i samband med kvalitetskontroller ger rådgivning till de största 

revisionsbyråerna om det skulle upptäckas några brister i deras byråsystem och 

arbetssätt. Det kan tänkas att den rådgivning om brister i byråsystem som Eriksson 

menar att RN ger till större revisionsbyråer även kan ges till mindre byråer. Dock är det 

möjligt att denna rådgivning inte ges i samma utsträckning då dessa troligtvis inte har 

ett utpräglat byråsystem. Enligt Eriksson föreligger en skillnad i hur stora respektive 

små revisionsbyråer granskas, vilket har nämnts tidigare. Med tanke på att det föreligger 

en skillnad i hur stora respektive små revisionsbyråer kvalitetsgranskas finns risken att 

många disciplinärenden som grundar sig på revisorer på små revisionsbyråer är ett 

resultat av detta. Framför allt ärenden inom kategorin ”revisorns eller revisionsbyråns 

egna fel” kan tänkas ha detta som orsak då dessa ärenden rör fel utanför själva 

revisionsuppdraget. Dessa ärenden skulle troligtvis minska om även små byråers interna 

system och arbetssätt skulle granskas i samma omfattning.  

6.3.1 Revisorers lärande av andras misstag 

Samtliga intervjupersoner är av uppfattningen att revisorer över lag lär sig av andras 

misstag, vilket därför tyder på att många revisorer uppdaterar sig på ny praxis. En orsak 

till detta kan vara att de är måna om att göra ett bra jobb enligt gällande regler och 

strävar därför efter att vara väl uppdaterade på utvecklingen inom praxis och 

revisionsstandarder. Om revisorer inte skulle uppdatera sig på ny praxis utan istället 

själva göra om de misstag som kollegor inom branschen tidigare har gjort kan deras 

revisorslicens vara hotad, vilket gör att det måste vara viktigt för revisorer att uppdatera 

sig på ny praxis. Om en revisor känner sig osäker på hur den ska granska en viss del kan 

den härma en annan kollega, vilket är en del inom den institutionella teorin som 

DiMaggio och Powell (1983) benämner mimetisk isomorfism. Revisorn kan då 

upprätthålla legitimitet genom att härma beteenden som får positiv respons. Det är 

därför viktigt att revisorn härmar de kollegor som handlar korrekt för att upprätthålla 

denna legitimitet.  
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Flera intervjupersoner menar att revisorer är rädda för att råka illa ut vid en 

kvalitetsgranskning. Dock påpekas av både Eriksson på RN och Carrington på Uppsala 

universitet att problemet med återkommande disciplinärenden faktiskt inte skulle 

föreligga om samtliga revisorer lärde sig av andra revisorers misstag. Detta kan därmed 

tyda på att det finns en kunskapslucka hos ett antal revisorer. Det faktum att inte varje 

disciplinärende är unikt, utan att det förekommer vissa tydliga problemområden i dessa 

ärenden visar på att alla revisorer inte har tillräcklig kunskap inom samtliga 

revisionsområden. Enligt DiMaggio och Powell (1983) innebär normativ isomorfism, 

vilken är en del inom den institutionella teorin, att legitimitet uppstår genom en process 

av exempelvis utbildning, yrkesutövning och forskning som en yrkesgrupp genomgår. 

För att revisorer ska erhålla legitimitet är därför dessa faktorer viktiga. Utbildning och 

praktisk yrkesutövning krävs för att revisorn ska bli godkänd eller auktoriserad. Om 

revisorer inte fortbildar sig genom kurser och uppdatering av praxis uppnås därför inte 

legitimitet. Det är därmed viktigt att revisorer utvecklar och förnyar sin kunskap för att 

erhålla förtroende för att deras arbete håller hög kvalitet.  

För att förebygga problemet med kunskapsbrist hos revisorer har Adrian på Adrian & 

Partners som förslag att det ska ställas högre krav på fortbildning av revisorerna, krav 

på vilket innehåll utbildningen har. I dagsläget ställs endast krav på ett visst antal 

utbildningstimmar för revisorer men för att problem inom revisionen ska kunna 

förebyggas är det viktigt att denna fortbildning faktiskt ger någonting genom att ha ett 

bra innehåll. Om revisorer åker på kurser utan att lära sig något nytt, utvecklas inte 

branschen vilket leder till att den kunskapsbrist som finns hos delar av yrkeskåren inte 

minskas. För att utbildningen ska ha en förebyggande funktion krävs därför att 

utbildningen har ett bra innehåll. När en revisor ska söka om sin licens för auktorisation 

eller godkännande är Adrian på Adrian & Partners av uppfattningen att det inte sker 

någon vidare uppföljning av antalet fortbildningstimmar. Om detta är fallet finns en risk 

att revisorer agerar oärligt genom att uppge ett högre antal utbildningstimmar än vad de 

faktiskt har genomgått. Med tanke på att revisorsyrket ofta är stressigt samtidigt som det 

tar tid att vidareutbilda sig och hålla sig uppdaterad på nya regler och praxis är detta en 

rimlig följd.  

6.3.2 Allmänna uttalanden 

Eftersom de allmänna uttalanden är en av få förebyggande åtgärder som vidtas av RN 

kan det tyckas att denna möjlighet borde användas mer frekvent än vad Eriksson på RN 

berättar att de gör. Att vissa problemområden är ofta förekommande bland 

disciplinärenden indikerar på att det råder oklarheter om vad som gäller inom dessa 

regelområden. Det kan därför tänkas att regler behöver tydliggöras och uppdateras inom 

revisionsområden där revisorer ofta handlar felaktigt. I och med att Eriksson påstår att 

RN i dessa oklara situationer vill förmedla vad de tycker är rätt istället för att enbart 

säga att revisorn har gjort fel, kan det tänkas att RN i större utsträckning behöver 
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använda sig av allmänna uttalanden. Möjligheten finns att RN anser dessa regler vara 

tillräckligt tydliga och därför endast vill använda sig av allmänna uttalanden i specialfall 

där det inte finns några uttryckliga regler eller praxis. I och med att det största antalet 

disciplinärenden under perioden 2005 – 2009 hamnade i kategorin övrigt, bestod också 

den största delen av unika fall. Det är tänkbart att otydliga regler och riktlinjer är 

orsaken till många av dessa disciplinärenden och för att inte dessa ärenden ska upprepas 

i framtiden kan det krävas allmänna uttalanden för att tydliggöra RN:s åsikter på dessa 

områden.  

6.3.3 Disciplinära åtgärder 

Samtliga intervjupersoner är av uppfattningen att påföljdssystemet över lag är 

välfungerande. Dock finns även här risken att intervjupersonerna inte svarar helt 

sanningsenligt för att inte uttala allt för stark kritik mot myndigheten. En erinran, vilken 

är den mildaste typen av disciplinär åtgärd kan tyckas ge rätt signal eftersom det enligt 

Eriksson på RN inte är någon allvarlig kritik men ändå ett påpekande. Det kan ses som 

positivt att mindre allvarliga fel uppmärksammas utan att det har någon större betydelse 

för den drabbade revisorn då både revisorn själv och andra inom yrkeskåren kan 

påminnas och ta lärdom av detta. Att den inte leder till någon större konsekvens kan 

även få följden att revisorer inte bryr sig lika mycket om ärenden som får resultatet 

erinran. 

Eftersom den disciplinära åtgärden varning utdelas i fler än hälften av de 

disciplinärenden som studerats är det den mest förekommande påföljden. Enligt 

Eriksson på RN är en utdelad varning en tydlig signal på att dennes revisionsarbete inte 

är av tillräckligt hög kvalitet. Dock får revisorn möjligheten att arbete vidare inom yrket 

och ta lärdom av detta. Det kan tänkas att det i många av dessa fall är just en varning 

som är den rätta påföljden men det är också möjligt att revisionsarbetet i några av dessa 

fall i själva verket höll så låg kvalitet att den hårdaste av påföljdsslagen hade varit mer 

korrekt att meddela, vilket även påpekas av Adrian. Risken finns att en varning 

meddelas just med anledning av att den är hårdare än en erinran men snällare än ett 

upphävande av revisorslicens. 

Den hårdaste disciplinära åtgärden har endast meddelats i drygt en tiondel av fallen 

under den studerade femårsperioden. På grund av detta och att RN, enligt Eriksson, ser 

ett upphävande av revisorslicens som ett misslyckande för RN och revisionsbranschen, 

kan det därför tänkas att RN är försiktiga med att utge den hårdaste påföljden. Att en 

upphävning av en revisors licens ses som ett misslyckande för RN kan dock inte helt 

säkerställas eftersom det är information från RN själva och det är inte säkert att alla i 

Tillsynsnämnden ser det som ett misslyckande. En orsak till att denna disciplinära 

åtgärd inte har en högre procentandel kan vara att det under 2009 inte har meddelats 

någon sådan åtgärd vid årets utgång, vilket i sin tur kan bero på att dessa ärenden 

antagligen oftare överklagas än ärenden med andra påföljder. Detta eftersom de ger en 
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betydligt allvarligare konsekvens än de övriga påföljderna. Att detta är den typ av 

påföljd som meddelas i minst antal ärenden och att Adrian på Adrian & Partners 

påpekar att det finns tillfällen då hon förvånas över att revisorn får behålla sin 

revisorslicens genom att RN anser att revisorn ska få en ny chans, är ytterligare faktorer 

som indikerar detta. Dock menar Eriksson på RN att möjligheten till upphävande av 

godkännande och auktorisation är det viktigaste inslaget bland de disciplinära 

åtgärderna då det anses viktigt att revisorer som gör ett dåligt jobb och därför inte är 

lämpliga för detta yrke ska uteslutas ur branschen. Utifrån detta och Adrians påstående 

att de som inte sköter sig måste uteslutas ur branschen om förtroendet för revisorsyrket 

ska upprätthållas, kan det tänkas att den hårdaste påföljden, upphävande av 

godkännande eller auktorisation, ska meddelas mer frekvent. Att Adrian som arbetar 

som revisor inser detta tyder på insikt och att hon vill upprätthålla sitt och andra 

revisorers förtroende. 

En revisor själv överklagar sannolikt inte en erinran eller varning för ett hårdare straff 

och då det inte finns någon möjlighet för en tredje man att överklaga ett beslut om 

disciplinär åtgärd, finns det heller ingen chans för utomstående att överklaga när de 

anser att en revisor fått ett för milt straff. Med anledning av detta finns ingen möjlighet 

att reglera de situationer då RN har meddelat en för mild disciplinär åtgärd, vilket även 

Carrington påpekar. Det är därför av stor betydelse att RN meddelar rätt disciplinär 

åtgärd.  

6.3.4 De stora problemområdena 

När det gäller bristfällig dokumentation sker enligt RN inga andra förebyggande 

åtgärder än att revisorerna förväntas ta lärdom av de disciplinärenden som handlar om 

detta och i vissa fall förekommer också allmänna uttalanden rörande dokumentation. 

Adrian på Adrian & Partners tror att dokumentationen kan glömmas bort då revisorn 

ofta kan kunden väl och därmed har en klar bild över riskerna. Eftersom RS 230 tar upp 

detta område tyder detta på att det finns regler och de borde vara tydliga. Detta är även 

något som Carrington på Uppsala universitet bekräftar och han menar även att det 

framgår att dokumentation är mycket viktigt. Eftersom det i RS 230 finns en lista över 

vad som ska dokumenteras skulle inte detta behöva vara ett stort problem. På detta 

område är det antagligen snarare att revisorerna måste inse vikten av att 

dokumentationen är fullständig. Detta kan göras genom exempelvis utbildning eller att 

RN ger hårdare påföljder för brister i dokumentation.  

Regelverket kring oberoende/jäv är även något som också kan anses tillräckligt 

eftersom de finns med i flera lagar och det finns en analysmodell för hur revisorn ska 

kunna bevisa sitt oberoende. En föreslagen förbättringsåtgärd av Carrington på Uppsala 

universitet är att lista upp och förbjuda men han anser att analysmodellen är hårdare än 

detta men att det finns större tolkningsmöjligheter. Eftersom Carrington menar att 

revisorer inte är lika strikta i sina oberoendeanalyser som tidigare kan detta tyda på att 
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det är något som det ska ges utbildning i. Det kan även tyda på att det meddelas hårdare 

påföljder för en revisor som inte genomfört en oberoendeanalys eller som har brutit mot 

regler om jäv. Då Engerstedt på Far menar att RN är för strikta i oberoendeanalyser, 

vilket har nämnts tidigare, kan även detta vara något att reflektera över. Dock måste då 

revisorer kunna bedöma själva när det är lämpligt att avsäga sig ett uppdrag, vilket i och 

med antalet disciplinärenden som berör detta område kan anses osäkert. Att det är Far 

som tycker att RN är för strikta kring oberoende kan bero på att det är många revisorer 

som arbetar där och att de tycker att analysmodellen är onödig att genomföra eftersom 

den tar tid.   

Carrington på Uppsala universitets förslag om att ärenden kring brister i 

årsredovisningar kan förebyggas genom utbildning av företagen så att de blir duktigare 

på att upprätta årsredovisningar kan vara svårt att genomföra eftersom det krävs mycket 

resurser för att utbilda alla företag. Något som däremot kan försöka genomföras är 

Carringtons förslag om att problemet kan förebyggas genom att revisorer tar problemet 

på större allvar. Det måste bli mindre kostsamt att utbilda revisorerna än företaget. Som 

föreslagits tidigare är det av vikt att revisorerna använder sig av ett avprickningssystem 

för att se till att alla delar i årsredovisningen finns med. Ett annat möjligt sätt att 

förebygga bristfälliga årsredovisningar på är genom hårdare påföljder. Eftersom 

problemen kring varulager ofta handlar om att revisorn inte har närvarat vid en fysisk 

inventering av lagret kan även detta förebyggas genom att vikten av detta påpekas. Det 

kan även tänkas att hårdare påföljder gällande detta kan ha en förebyggande effekt. Alla 

dessa problemområden kan troligen förebyggas genom hårdare påföljder men risken är 

att revisorer då blir mer oroliga inför en kvalitetsgranskning, vilket nog inte är RN:s 

avsikt. En fördel med detta är ändå att revisorn kan bli mer noggrann vid revisionerna.  

6.3.5 Varför revisorer handlar felaktigt 

Det finns antagligen ett flertal anledningar till att revisorer handlar felaktigt. Okunskap 

är något som flera av de intervjuade ansett är en anledning till att revisorer handlar 

felaktigt. En första tanke var att det redan är mycket utbildning för att få arbeta som 

revisor men förmodligen är denna ändå inte tillräcklig. Att Adrian på Adrian & Partners 

menar att många revisorer inte lär sig speciellt mycket under exempelvis de 

utbildningsresor många revisorer åker på, kan säkerligen vara sant då hon antagligen får 

reda på mycket genom både sitt arbete som revisor och som kvalitetskontrollant på Far. 

Dock finns även möjligheten att det mellan revisionsbyråer sprids rykten om varandra 

som inte alltid behöver vara helt sanningsenliga. Därför finns möjligheten att Adrian har 

hört om hur andra revisorer utbildar sig fast detta inte helt överensstämmer med 

verkligheten. Om det ändå antas att dessa utbildningar inte ger den kunskap som syftet 

med dem ändå måste vara, kan detta vara något som ska förbättras i framtiden för att 

förebygga felaktigt agerande från revisorers sida. Om revisorer åker på samma kurs 

varje år är det tydligt att de inte lär sig något, vilket inte ska vara tillåtet. Andra möjliga 
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anledningar till att revisorer handlar felaktigt kan som flera intervjupersoner även 

nämner vara stress och tidspress. En orsak till detta kan vara att en revisor både måste 

skapa lönsamhet i revisionsbyrån men samtidigt också vara en myndighetsutövare. 

Därför kan det tänkas att många revisorer tar fler uppdrag än de hinner med och lägger 

kortare tid på uppdrag än vad som egentligen behövs. De får på så sätt in mer pengar till 

byrån och lönsamheten ökar. Av samma orsaker kan tänkas att en revisor slarvar med 

granskningen eftersom de då också sparar tid och ökar lönsamheten. Adrian på Adrian 

& Partners menar att många revisorer handlar felaktigt medvetet, av girighet. 

Förklaringen till detta är antagligen att en revisor vill samla på sig många uppdrag och 

få betalt för dessa för att därmed öka lönsamheten. Att de då inte granskar tillräckligt 

kan vara av girighet. 

Carrington menar att små revisionsbyråer är en stor riskgrupp, vilket som han även 

påpekar kan bero på resursbrist då dessa regler är komplexa. På en liten revisionsbyrå är 

det tänkbart att det inte finns resurser till att genomgå alla utbildningar som krävs för att 

hålla sig uppdaterad. Det kan även vara möjligt att dessa byråer har en viss typ av bolag 

att revidera och när en annan typ av bolag inkommer kanske inte den kompetensen finns 

på byrån. På en större byrå kan kunskapen vara fördelad på olika avdelningar och 

medarbetare vilket gör att det är lättare att totalt sett på byrån ha en mer heltäckande 

kunskap. Den andra möjliga orsaken som Carrington tar upp, att revisorerna tänker att 

de arbetat med revision länge och vet hur arbetet ska utföras, kan även den vara aktuell. 

Dock kan det tänkas att detta problem även finns på större revisionsbyråer. Möjligtvis 

kan de på större byråer vara mer noggranna med uppdatering av kunskap av alla 

medarbetare än i små byråer. De revisorer som anser att de har lång erfarenhet och 

därför inte behöver uppdatera sig på ny kunskap behöver ändra uppfattning för att följa 

de goda sederna. Det kan tänkas att dessa inser problemet och tvingas uppdatera sig om 

de blir anmälda och får en disciplinär åtgärd meddelade mot sig. Det som Carrington 

menar att assistenter ofta gör en stor del arbetet på större revisionsbyråer och de har 

hård tidspress, kan mycket väl stämma. Något som även kan öka antalet bristfälliga 

granskningar i stora byråer kan vara att dessa assistenter har mindre kunskap än de mer 

erfarna och därför inte är medvetna om när de handlar felaktigt. En annan möjlighet 

som tyder på motsatsen är att assistenter kan vara mer osäkra och rädda för att granska 

för lite. Därför kanske dessa granskar mer noggrant än revisorer med större erfarenhet.  

Att RN valt att den senaste tiden rikta in sig på riskgruppen revisorer som reviderar 

företag med omfattande intressentkrets, kan bero på att dessa företag ofta påverkar 

omvärlden. Om dessa revisorer exempelvis handlar felaktigt eller inte upptäcker om ett 

ekonomiskt brott har begåtts kan detta bli mycket uppmärksammat i media. Eftersom 

RN strävar efter att upprätthålla revisorers förtroende kan detta tänkas bli en viktig del 

eftersom förtroendet för revisorer snabbt kan sjunka om stora skandaler återigen sker. 

På så sätt granskar RN troligtvis dessa revisorer mer noggrant än andra.  
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7 Slutsatser 

Detta avsnitt presenterar studiens resultat och slutsatser för att besvara ställda 

forskningsfrågor och studiens syfte. Till en början besvaras studiens huvudfråga om 

tillsynens fungerande. Därefter besvaras delfrågorna om problemområden i RN:s 

disciplinärenden och förebyggande åtgärder. Avslutningsvis avrundas studien och 

reflektioner samt förslag till vidare forskning presenteras. 

7.1 Hur fungerar myndigheters och branschorganisationers 
tillsyn av revisorer i Sverige idag? 

Tillsyn i sammanhanget myndigheters och branschorganisationers tillsyn över revisorer 

definieras som att det berör allmän övervakning av revisorer i form av disciplinärenden, 

kvalitetskontroll och ett säkerställande att kompetensnivån hos revisorer upprätthålls. 

Det är myndigheten RN som ansvarar för tillsynen över revisorer men de delegerar den 

löpande kvalitetskontrollen till branschorganisationen Far. En slutsats är att Sveriges 

tillsynssystem med en statlig verksamhet som ansvarar för denna fungerar på ett sätt väl 

eftersom flera länder har infört eller ska införa ett liknande tillsynssystem som Sverige. 

Det konstateras att systemet fungerar någorlunda väl, att det har en bra grund men att 

det kan förbättras och utvecklas på många sätt. En slutsats är att RN försöker genom 

utvecklingsarbete förbättra sin tillsynsverksamhet. Detta görs bland annat i form av ett 

försök till kortare handläggningstider. Dock konstateras att RN har för lite resurser till 

att förbättra allt. En slutsats som kan dras är att både RN och Far kan anställa yngre 

personer som kvalitetsgranskare och ha fortbildning för de anställda. Det konstateras att 

kompetensnivå och noggrannhet varierar hos kvalitetskontrollanter vilket kan förbättras 

genom dessa genomgår ett test för att försäkra att deras kompetens är tillräcklig och på 

en lagom nivå. En slutsats som kan dras är att det antal ärenden som får en ändrad 

utgång vid överklagan till förvaltningsdomstol måste minskas för att förtroendet för 

både revisorer och för RN ska upprätthållas. Det konstateras att om en dom förändras 

och revisorn får en lägre eller ingen disciplinär åtgärd alls i domstol får revisorerna ett 

försämrat förtroende i onödan eftersom de då inte har gjort något fel. 

Då granskningen över revisorer sker omkring vart femte år konstateras detta vara inom 

det tidsintervall lagen kräver. Vidare konstateras att alla revisorer, oavsett licensgrad, 

granskas i samma omfattning. Revisorer som har ett visst kompetensområde förväntas 

kunna detta specifika område bättre än andra och därför har RN då högre förväntningar. 

En slutsats är även att revisorer granskas olika beroende på om de tillhör en stor eller 

liten revisionsbyrå. I stora byråer granskas systemet som helhet medan varje enskild 

revisor granskas för sig i små byråer. Detta konstateras vara lämpligt eftersom 

Carrington på Uppsala universitet menar att små revisionsbyråer oftare handlar felaktigt 

än stora. En slutsats som framkommer i denna studie är att revisorerna har respekt för 

RN och tycker att det är jobbigt att bli granskade. Det konstateras att möjliga 
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förklaringar till detta är att revisorerna känner sig osäkra på sin kunskap, att de är 

medvetna om att de har handlat felaktigt, slarvat eller att andra revisorer har blivit illa 

behandlade vid en kvalitetskontroll. En slutsats som kan dras är att RN riktar in sig på 

det som uppmärksammas i media för att inte förtroendet för revisorer ska minska. 

7.2 Vilka kategorier bland RN:s disciplinärenden är mest 
förekommande och varför utgör dessa kategorier problem? 

En slutsats som kan dras av denna studie är att det finns fyra stora problemområden 

inom revision. Dessa är bristfällig dokumentation, oberoende/jäv, bristfällig granskning 

av årsredovisning och bristfällig granskning av varulager. Av studien kan det däremot 

inte utläsas några större skillnader mellan vilka problemområden som är mest 

förekommande från år till år. En slutsats är att eftersom kategorin övrigt är den mest 

förekommande är många disciplinärenden unika, vilket betyder att disciplinärendena ger 

viss effekt. Det konstateras att det är en fördel att RN till viss del kan koncentrera sig på 

olika områden mellan åren eftersom de då kan rikta in sig efter vad som sker i 

omvärlden och vilka riskgrupper som är aktuella. En slutsats som kan dras är att de 

problemområden som studien uppmärksammat till stor del överensstämmer med vad 

intervjupersonerna själva uppfattat som stora problem. Vad som räknas in i respektive 

kategori har däremot betydelse för vilka problemområden som blir störst. Det 

konstateras att det kan behövas ett förtydligande av vad som är väsentligt i en 

granskning.  

Bortsett från kategorin övrigt konstateras bristfällig dokumentation vara det största 

problemområdet inom revision. För RN är fullständig dokumentation ett viktigt inslag 

eftersom det underlättar den tillsyn de utför. Detta konstateras därför vara en orsak till 

att denna kategori är så pass stor. Något som även kan vara en bakomliggande orsak till 

detta är att dokumentationen är tidskrävande att upprätta. Att det finns en 

revisionsstandard om detta problemområde som tar upp vad som ska dokumenteras, gör 

att detta inte ska vara ett stort problem för revisorer. Det konstateras att den troliga 

orsaken till att dokumentationen är brisfällig i ärendet Dnr 2009-809 är att revisorn i 

fallet ville spara tid genom att inte dokumentera fullständigt. Det fastslås att bristfällig 

granskning av årsredovisning är ett stort problemområde eftersom det är en omfattande 

kategori där många delar ska finnas med. En anledning till att årsredovisningens 

fullständighet ses som viktig kan vara att den ska visas utåt, att utomstående intressenter 

ska ta del av denna. Att övergripande delar av årsredovisningen finns med kan 

kontrolleras genom ett avprickningssystem vilket kan vara lösningen på 

årsredovisningsproblemen i Dnr 2005-363 och Dnr 2007-927.  

Oberoende är ett av de grundläggande ledorden för revisorer, vilket konstateras vara en 

orsak till att detta område anses vara av vikt. Andra bidragande orsaker till att området 

utgör problem är att denna procedur är lång och tidskrävande samt att revisorer i för stor 
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utsträckning förlitar sig på dataprogrammen.  I Dnr 2006-1590 och Dnr 2007-841 bryter 

revisorn mot lagar och regler om oberoende/jäv, vilket konstateras ha skett medvetet för 

att spara tid. Bristfällig granskning av varulager konstateras vara ett stort 

problemområde eftersom det i många företag är en väsentlig post till betydande belopp. 

Dessutom är varulager är ett komplext område som kan leda till väsentliga 

konsekvenser på resultatet. Ett typiskt problem konstateras här vara att revisorn inte 

deltagit vid en fysisk inventering av lagret vilket var fallet i Dnr 2006-1347. En ofta 

förekommande orsak till detta konstateras vara tidsbesparing. 

En slutsats är att samma problemområden förmodligen kommer att finnas i framtiden 

om inte nya lagar och regler uppkommer eftersom det inte har skett någon större 

förändring under den studerade femårsperioden. Det konstateras att den nya 

Kassaregisterlagen (2007:592) kan minska problemet med kontanthantering men 

kassaproblemet kommer antagligen ändå att finnas kvar då möjligheten att manipulera 

kassan kommer att kvarstå. En slutsats som kan dras är att det sannolika avskaffandet av 

revisionsplikten kan resultera i en minskning av oberoendefrågor. Dock kan 

problemområdet istället bli större genom att de bolag som ändå revideras köper in fler 

tjänster av byrån när revisionsbyrån utökar sin verksamhet.  

7.3 Hur kan myndigheters och branschorganisationers arbete 
utformas för att förebygga dessa problem? 

Orsaker till att revisorer handlar felaktigt konstateras ofta vara okunskap, slarv, 

tidspress, lönsamhetspress och girighet. En slutsats är att små revisionsbyråer utgör en 

riskgrupp. Större fokus av tillsynen måste läggas på mindre revisionsbyråer då det 

konstateras att många felaktigheter i revisioner är utförda av revisorer på dessa. En 

slutsats är även att stora revisionsbyråer, där assistenter med mindre erfarenhet utför en 

stor del av arbetet, också utgör en riskgrupp. För att förebygga många brister och 

disciplinärenden i framtiden vore en granskning av små byråers interna system en 

förbättringsåtgärd.  

 

Utav det faktum att varje disciplinärende inte är unikt utan att det finns tydliga 

problemområden kan slutsatsen dras att samtliga revisorer inte lär sig av andras misstag. 

Det konstateras att det krävs fortbildning med bra innehåll till revisorer för att det ska ha 

en förebyggande effekt. Det kan dessutom ställas krav på att denna utbildning inte 

utgörs av samma kurs årligen. En slutsats är att det också är viktigt med uppföljning av 

det antal utbildningstimmar som ska redovisas av revisorer för att minska risken att 

revisorer är oärliga med det antal de uppger. En annan slutsats som kan dras är att RN i 

större utsträckning kan använda sig av allmänna uttalanden för att tydliggöra vad de 

anser är rätt på områden där det råder oklarheter. 
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Det konstateras att reglerna kring dokumentation är tillräckligt klara vilket leder till att 

detta inte behöver vara ett stort problemområde. Revisorerna måste inse vikten av att 

dokumentationen är fullständig, vilket kan göras genom utbildning eller genom hårdare 

påföljder. Det konstateras även att det i lagen kan förbjudas mer kring problemområdet 

oberoende/jäv. Dock är en slutsats att reglerna på detta område är hårda redan idag. Ett 

annat förslag är att låta revisorerna avgöra oberoendet själva genom deras 

professionellitet. Dock är det osäkert om revisorer kan göra detta i och med det stora 

antalet disciplinärenden som berör detta område. Brister i årsredovisningar kan 

förebyggas genom att företagen får utbildning om hur dessa ska upprättas. På detta sätt 

minskar risken för att bristerna uppkommer från början. Det konstateras även att 

utbildning av revisorer kan vara en förebyggande åtgärd för att få dessa att inse vikten 

av att granska detta område mer noggrant. Hårdare påföljder vid bristfällig granskning 

av årsredovisningar kan också ha en förebyggande effekt. En slutsats är att 

disciplinärenden kring varulager kan förebyggas genom att revisorer förstår betydelsen 

av att närvara vid en fysisk inventering. Även detta problemområde kan förebyggas 

genom hårdare påföljder. Det konstateras dock finnas en nackdel med hårdare påföljder 

eftersom revisorerna då blir ännu mer oroliga vid en kvalitetsgranskning, vilket inte är 

RN:s avsikt. En fördel som konstateras med detta är dock att revisorerna blir mer 

noggranna i sina revisioner.  

RN:s påföljdssystem konstateras över lag vara välfungerande. Dock kan den hårdaste 

påföljden, upphävande av godkännande eller auktorisation, meddelas något oftare då det 

anses att denna utgör den viktigaste påföljden för att förtroendet för revisorsyrket ska 

upprätthållas. Detta genom att revisorer som gör ett dåligt jobb då utesluts från 

yrkeskåren. En slutsats är även att det inte heller finns någon möjlighet att överklaga för 

milda disciplinära åtgärder. 

Det konstateras att revisorer måste uppfylla de förväntningar som ställs från RN, Far 

och näringslivet i stort för att upprätthålla legitimitet. Förväntningarna uppfylls genom 

att revisorerna följer de lagar och regler som finns. För att tillsynssystemet ska 

upprätthålla sin legitimitet konstateras det viktigt att även kvalitetskontrollanter 

uppfyller de krav som ställs på dem. För att en revisor ska erhålla legitimitet krävs 

fortbildning och uppdatering på praxis. En slutsats kan dras om att det är av vikt att 

revisorn tar efter en kollega som handlar korrekt och inte en som handlar felaktigt. 

7.4 Avrundning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att tillsynssystemet fungerar någorlunda väl men 

att det finns ett antal möjliga förbättringsåtgärder för att revisorers förtroende ska 

upprätthållas, vilket är syftet med RN. Nämndens resurser behöver utökas om alla 

förbättringsåtgärder ska vara möjliga att genomföra. Fyra problemområden som RN 

måste koncentrera sig mer på är dokumentation, oberoende/jäv, årsredovisning och 
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varulager. Det måste ställas krav på vad revisorers fortbildning ska innehålla och att 

kurserna ska vara olika varje år. Även RN:s och Fars kvalitetskontrollanters utbildning 

kan utökas. RN och Far kan även anställa fler yngre kvalitetsgranskare med färskare 

kunskaper och se till att alla kvalitetsgranskare kontrollerar lika. Dessutom konstateras 

att de måste meddela den disciplinära åtgärden upphävning av revisorslicensen mer 

frekvent. Dessa förbättringsförslag ska på sikt minska antalet redovisningsskandaler och 

upprätthålla allmänhetens förtroende för revisorer. 

7.5 Reflektioner 

Under studiens gång upptäcktes att intervjupersonerna upplevde det svårt att svara på 

hur tillsynen ser ut i andra länder. De hade endast tankar kring men inte kunskap om hur 

det kan se ut i andra länder och ibland gavs något exempel från ett särskilt land. Detta 

ledde till att en del av detta togs bort ur empirin eftersom det inte gav lika mycket när 

intervjupersonerna inte ansågs ha tillräcklig kunskap för att kunna besvara den frågan. 

Under förutsättning att studiens intervjupersoner innehar den kunskap som motsvarar 

andra personer inom branschen som arbetar med ämnet, kan detta visa på att det inte 

finns så stor kunskap om hur tillsynssystem över revisorer ser ut i andra länder. Att inte 

kunna jämföra det egna systemet med andras kan leda till att det blir svårare att förbättra 

det. Finns inte denna kunskap i Sverige kan andra länders system vara något som 

Sverige i framtiden ska försöka få kunskap om. Även om ett flertal länder ser Sveriges 

tillsynssystem som en förebild finns det säkerligen saker som Sverige kan lära sig av 

andra länders tillsynssystem. 

Tillsyn över revisorer är ett ämne som tidigare inte är särskilt omskrivet men troligen 

kommer det att diskuteras och forskas mer om ämnet i framtiden. En förhoppning är att 

denna uppsats ska få igång diskussionen kring tillsynens fungerande för att det i 

framtiden ska kunna utvecklas ett bättre system kring tillsynen över revisorer i Sverige. 

Även om systemet som finns idag enligt denna studie fungerar väl finns många 

förbättringsåtgärder som RN kan reflektera över. Ett stort problem som framkommer i 

denna studie är att RN har för lite resurser till att förebygga alla problemområden och 

förbättra tillsynssystemet fullt ut. Förhoppningen är därför att när diskussionen kommer 

igång kan detta leda till att myndigheten får mer resurser och kan förbättra systemet. 

Detta är positivt på längre sikt då antalet redovisningsskandaler kan minska och 

revisorernas förtroende upprätthålls. 

7.6 Förslag till vidare forskning 

Något som under studiens gång även har upptäckts vara ett intressant område att studera 

är att jämföra Sveriges tillsyn med andra länders. Då denna studie endast berör detta 

område mycket översiktligt genom att intervjupersonerna gör en kort jämförelse med 

andra länder de känner till är detta något som inte behandlas ordentligt. Eftersom flera 

intervjupersoner menar att Sveriges tillsyn kan ses som en förebild för många andra 
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länder bör detta vara något som kan vara intressant att ta reda på om det stämmer och 

vilka dessa länder i så fall är. Det kan vara intressant att jämföra tillsynen med andra 

länder som också är medlemmar i Europeiska Unionen för att ta reda på om de har en 

statlig tillsyn och hur denna fungerar. Jämförelser kan också ske mellan övriga länder 

som inte är medlemmar i Europeiska Unionen. Om det finns andra länder som har 

välfungerande tillsynssystem kan det vara något som Sverige kan använda sig av i 

framtiden när det svenska tillsynssystemet ska utvecklas. Dessutom kan studier ägnas åt 

att ta reda på mer om hur Europeiska Unionen arbetar för att förbättra 

medlemsländernas tillsynssystem. 

Ett annat förslag på vidare forskning är att mer djupgående studera de disciplinärenden 

som fått ett ändrat utslag i domstol. Detta är något som denna studie endast har berört 

genom ett exemplifierat fall men det vore intressant att se vad RN har beslutat i dessa 

ärenden som domstolen sedan inte har hållit med om. Dessa domstolsbeslut måste 

beställas vilket gör att denna studie inte har gått in på alla ärenden med ändrat beslut i 

domstol utan endast ett fall av några som kan hittas på RN:s hemsida.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide – Elin Eriksson, Revisorsnämnden 

Bakgrundsfrågor 
 Vad är din yrkestitel?  

 Vad är din utbildning? 

 Hur länge har du varit anställd hos Revisorsnämnden? 

 Vad har du arbetat med tidigare? 

Tillsynens fungerande 
 Hur skulle du definiera ordet tillsyn, när det gäller övervakning av revisorer? 

 Hur tycker du att systemet för tillsyn över revisorer fungerar i Sverige och 

varför? 

o Hur fungerar tillsynen i Sverige i jämförelse med andra länder? 

o Kan systemet förbättras på något sätt? 

 Blir en revisor som nyligen fått sin revisorslicens, granskad i större utsträckning 

än en revisor som haft sin licens en längre tid? 

o  Är det någon skillnad i granskning mellan godkända och auktoriserade 

revisorer? 

 Har ni andra förväntningar eller krav vid granskning av auktoriserade revisorer i 

jämförelse med godkända? 

 Är det någon skillnad mellan hur ofta små och stora revisionsbyråer granskas? I 

så fall hur? 

 Har ni andra förväntningar eller krav på en större revisionsbyrå än en mindre? 

Problemområden 
 Vi har kommit fram till att bristfällig dokumentation, oberoende, brister i 

årsredovisning samt brister i granskning av varulager, är de mest förekommande 

ärendena i Revisorsnämndens disciplinärenden. Vad tror du är orsaken till att 

just dessa kategorier är mest förekommande? 

 Upplever du att det är dessa områden som utgör störst problem? Varför? Om 

nej, vilka områden tycker ni utgör störst problem? 

 Fokuserar ni lika mycket på alla olika områden varje år i er tillsyn eller skiljer 

sig detta åt?  

Vad är det som styr detta? 

 Är din uppfattning att det kommer vara samma områden som utgör störst 

problem även i framtiden eller hur kommer dessa förändras? 

o Tror du att något problemområde kommer försvinna, varför? 

Förebyggande åtgärder 
 Hur gör ni för att förebygga ärenden kring bristfällig dokumentation? 

 Hur gör ni för att förebygga ärenden kring oberoende?  
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o Är din uppfattning att ärenden kring oberoende kommer öka i och med 

att det blir allt mer rådgivning för revisorerna? 

 Hur gör ni för att förebygga ärenden kring brister i årsredovisningar? 

 Hur gör ni för att förebygga ärenden kring bristfällig granskning av varulager? 

 Vad anser du om Revisorsnämndens påföljder? 

 Vad uppfattar du är anledningen till att revisorer handlar felaktigt?   

 Är din uppfattning att revisorer lär sig av andras misstag? Varför? 
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Bilaga 2  

Intervjuguide – Urban Engerstedt, Far 

Bakgrundsfrågor 

 Vad är din yrkestitel?  

 Vad är din utbildning? 

 Hur länge har du varit anställd på Far? 

 Vad har du arbetat med tidigare? 

Tillsynens fungerande 
 Hur skulle du definiera ordet tillsyn, när det gäller övervakning av revisorer? 

 Hur tycker du att systemet för tillsyn över revisorer fungerar i Sverige och 

varför? 

o Hur fungerar tillsynen i Sverige i jämförelse med andra länder? 

o Kan systemet förbättras på något sätt? 

 Blir en revisor som nyligen blivit medlem i Far, granskad i större utsträckning 

än en revisor som varit medlem en längre tid? 

o  Är det någon skillnad i granskning mellan godkända och auktoriserade 

revisorer? 

o Kan man vara medlem i Far utan att vara godkänd eller auktoriserad 

revisor? 

 Har ni andra förväntningar eller krav vid granskning av auktoriserade revisorer i 

jämförelse med godkända? 

 Är det någon skillnad mellan hur ofta små och stora revisionsbyråer granskas? I 

så fall hur? 

 Har ni andra förväntningar eller krav på en större revisionsbyrå än en mindre? 

 Fokuserar ni lika mycket på alla olika områden varje år i er tillsyn eller skiljer 

sig detta åt? Vad är det som styr detta? 

Problemområden 
 Vi har kommit fram till att bristfällig dokumentation, oberoende, brister i 

årsredovisning samt brister i granskning av varulager, är de mest förekommande 

ärendena i Revisorsnämndens disciplinärenden. Vad tror du är orsaken till att 

just dessa kategorier är mest förekommande? 

 Upplever du att det är dessa områden som utgör störst problem även i er 

granskning? Varför? Om nej, vilka områden tycker du utgör störst problem? 

 Är din uppfattning att det kommer vara samma områden som utgör störst 

problem även i framtiden eller hur kommer dessa förändras? 

o Tror du att något problemområde kommer försvinna, varför? 

Förebyggande åtgärder 
 Hur gör ni för att förebygga ärenden kring bristfällig dokumentation? 

 Hur gör ni för att förebygga ärenden kring oberoende?  
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o Är din uppfattning att ärenden kring oberoende kommer öka i och med 

att det blir allt mer rådgivning för revisorerna? 

 Hur gör ni för att förebygga ärenden kring brister i årsredovisningar? 

 Hur gör ni för att förebygga ärenden kring bristfällig granskning av varulager? 

 Vad anser du om Revisorsnämndens påföljder? 

 Vad uppfattar du är anledningen till att revisorer handlar felaktigt?   

 Är din uppfattning att revisorer lär sig av andras misstag? Hur och varför? 
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Bilaga 3  

Intervjuguide – Thomas Carrington, Uppsala universitet 

Bakgrundsfrågor 
 Vad är din yrkestitel?  

 Vilken utbildning har du? 

 Vad har du gjort för forskning inom området? 

 Hur länge har du arbetat inom redovisning och revision? 

Tillsynens fungerande 
 Hur skulle du definiera ordet tillsyn, när det gäller övervakning av revisorer? 

 Hur tycker du att systemet för tillsyn över revisorer fungerar i Sverige och 

varför? 

o Hur fungerar tillsynen i Sverige i jämförelse med andra länder? 

o Kan systemet förbättras på något sätt? 

Problemområden 
 Vi har kommit fram till att bristfällig dokumentation, oberoende, brister i 

årsredovisning samt brister i granskning av varulager, är de mest förekommande 

ärendena i Revisorsnämndens disciplinärenden. Vad uppfattar du är orsaken till 

att just dessa kategorier är mest förekommande? 

 Upplever du att det är dessa områden som utgör störst problem inom revision? 

Varför? 

Om nej, vilka områden tycker du utgör störst problem? Varför? 

 Tror du att det kommer vara samma områden som utgör störst problem även i 

framtiden eller tror du att dessa kommer att förändras, i så fall hur?  

o Tror du att något problemområde kommer försvinna, varför? 

 Vad förväntas en revisor uträtta inom de olika områdena vid en granskning?  

Förebyggande åtgärder 
 Hur kan ärenden kring bristfällig dokumentation förebyggas av myndigheter och 

branschorganisationer? 

 Hur kan ärenden kring oberoende förebyggas av myndigheter och 

branschorganisationer?  

o Tror du att antalet ärenden kring oberoende kommer att förändras i och 

med att det blir allt mer rådgivning för revisorerna? 

 Hur kan ärenden kring brister i årsredovisningar förebyggas av myndigheter och 

branschorganisationer?  

 Hur kan ärenden kring bristfällig granskning av varulager förebyggas av 

myndigheter och branschorganisationer? 

 Vad anser du om Revisorsnämndens påföljder i disciplinärenden? 

 Vad tror du är anledningen till att revisorer handlar felaktigt?  

 Är din uppfattning att revisorer lär sig av andras misstag?  Hur och varför?  
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Bilaga 4  

Intervjuguide – Helena Adrian, Adrian & Partners 

Bakgrundsfrågor 
 Vad är din yrkestitel?  

  Vilken utbildning har du?  

 Hur länge har du arbetat inom redovisning och revision?  

Tillsynens fungerande 
 Hur skulle du definiera ordet tillsyn, när det gäller övervakning av revisorer?   

 Hur går det till när ni som revisorer blir granskade?  

o Hur ofta blir ni som revisorer granskade?  

 Hur upplever du känslan av att ditt arbete blir granskat?  

 Vad anser du om Revisorsnämnden som tillsynsmyndighet?  

 Hur tycker du att systemet för tillsyn över revisorer fungerar i Sverige och 

varför? 

o Vad är din uppfattning om hur tillsynen i Sverige fungerar i jämförelse 

med andra länder?  

o Kan systemet förbättras på något sätt? 

Problemområden 
 Vi har kommit fram till att bristfällig dokumentation, oberoende, brister i 

årsredovisning samt brister i granskning av varulager, är de mest förekommande 

ärendena i Revisorsnämndens disciplinärenden. Vad uppfattar du är orsaken till 

att just dessa kategorier är mest förekommande? 

 Upplever du att det är dessa områden som utgör störst problem inom revision? 

Varför? 

Om nej, vilka områden tycker du utgör störst problem? Varför? 

Förebyggande åtgärder 
 Anser du att ovanstående problemområden kan förebyggas av myndigheter och 

branschorganisationer? Hur?  

 Vad anser du om Revisorsnämndens påföljder i disciplinärenden? 

 Är din uppfattning att revisorer generellt sett lär sig av andras misstag?  Hur och 

varför?  

 Vad uppfattar du generellt är anledningen till att revisorer handlar felaktigt?  

 Tror du att revisorer generellt uppdaterar sig på ny praxis som kommer fram 

genom Revisorsnämndens disciplinärenden? 
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Bilaga 5 

Revisorslagens analysmodell 

 

 


