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Sammanfattning 
Revisorer har en viktig funktion i samhället där de med professionell skepticism ska säkerställa 

att företagets räkenskaper sköts utefter de lagar och regler som fastställts. Därför är det viktigt 

att se till att revisorer inte förfar oredligt genom tillsyn och kvalitetskontroller av bland annat 

Revisorsinspektionen. Trots denna tillsyn förekommer brister i revisionsberättelsen och när 

bristerna är av allvarlig beskaffenhet är den disciplinära verksamheten av Revisorsinspektionen 

betydelsefull genom verkställandet av påföljder. Under året 2017 avgjorde 

Revisorsinspektionen 44 ärenden där revisorn fick en påföljd, antingen varning, erinran eller 

upphävande av godkännande eller auktorisation. 

 

Syftet med studien är att undersöka vilka de mest frekventa bristerna som förekommer i de 

svenska disciplinärendena är, för att förstå vilka brister som kan leda till 

revisionsmisslyckanden. 

 

Metoden har i grunden en kvalitativ forskningsdesign där Revisorsinspektionens 

disciplinärenden avgjorda år 2017 har studerats. Urvalet ledde till 44 ärenden, varav 4 ärenden 

var bortfall. Framtagningen av kategorierna samt underkategorier av specifika brister gjordes, 

utöver disciplinärenden, med hjälp av tidigare forskning och stöd av Weberprotokollet. 

 

Sex kategorier med underliggande brister identifierades i den framtagna empirin. De 

kategorierna som förekom mest frekvent visade sig vara granskning och underlåtit något, där 

framförallt underkategorierna ospecificerade intäkter och underlåtenhet att rapportera i 

revisionsberättelsen innehöll de mest frekventa bristerna.  

 

Nyckelord: Revisionsmisslyckande, revisionsberättelse, revisor, revisionsbrister, 

disciplinärenden, Revisorsinspektionen. 

 

 

 



 

Abstract 
Auditors have an important function in the society where they with professional skepticism 

ensure the financial reports are managed in accordance with the laws and regulations. 

Therefore, it is important to ensure that auditors do not act improperly through the supervision 

and quality controls by Revisorsinspektionen. Despite this supervision, there are deficiencies 

in the audit report and when the deficiencies are serious, the disciplinary activity of 

Revisorsinspektionen is important through the execution of sanctions. During the year 2017, 

Revisorsinspektionen determined 44 cases where the auditor received a sanction, either 

warning, cautionary advice or cancellation of the approval or authorization.  

 

The purpose is to investigate the most frequent deficiencies in the Swedish disciplinary 

sanctions, to understand which deficiencies that can lead to audit failures. 

 

A qualitative method is applied to Revisorsinspektionen disciplinary sanctions, decided in 

2017. The sample led to 44 cases, of which 4 cases were falling off. The development of the 

categories and subcategories of specific deficiencies were made, in addition to disciplinary 

sanctions, using previous research and with support of the Weber Protocol. 

 

The empirical evidence has shown that six categories with underlying deficiencies were 

identified. The most frequent categories proved to be review and omission, where primarily the 

subcategories unspecified revenues and failure to report in the audit report contained the most 

frequent deficiencies.  

 

Keywords: Audit failure, audit report, auditor, audit deficiencies, disciplinary, 

Revisorsinspektionen. 

 

 



 

Förkortningar 

FAR: Föreningen Auktoriserade Revisorer 

ISA: International Standards on Auditing 

SEC: Securities and Exchange Commission 

SFS: Svensk författningssamling 

 

Begrepp 

• Brist: Det som Revisorsinspektionen har att anmärka på av revisorns arbete i 

disciplinärenden. Sammanställts i underkategorier för att enklare kunna tydliggöra de 

mest frekventa bristerna. 

• God revisionssed: Hur revisionen tekniskt ska gå till. Den ska vara planerad och utförd 

så att inga väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna finns, med en rimlig 

säkerhet. (Carrington 2014, s. 60) 

• God revisorssed: Styr revisorns förhållningssätt mot klienter, bland annat objektivitet 

och tystnadsplikt (Carrington 2014, s. 182). 

• ISA: En global revisionsstandard i 126 länder vilket har framtagits av International 

Auditing and Assurance Standards Board, en del av International Federation of 

Accountants (Boolaky & Omoteso 2016, s. 727-743). 

• Revisionsmisslyckande: När revisorn inte är oberoende eller när det föreligger en 

allvarlig snedvridning av de finansiella rapporterna som inte återspeglas i 

revisionsberättelsen, och revisorn har gjort ett allvarligt fel i revisionsgenomförandet i 

strid mot revisionsstandarder (Claypool, Wolf & Tackett 2004, s. 341; Francis 2011, s. 

127).  
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1 Inledning 
Här presenteras bakgrunden till revision, problemställning och problemdiskussion som sedan 

utmynnar i frågeställningar. Kapitlet avslutas sedan med studiens syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

Revisorer har en viktig funktion i samhället då de bidrar till ett väl fungerande samhälle och 

näringsliv (Svensson & Brännström 2016). Varje år ska bokföringsskyldiga juridiska personer 

som aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag avsluta den löpande bokföringen med 

att upprätta och offentliggöra årsredovisningar av det resultat verksamheten haft under 

räkenskapsåret enligt 2 kap. 1 §, 6 kap. 1 § Bokföringslagen (SFS 1999:1078). För att ägare 

och övriga intressenter ska uppleva säkerhet och kontroll, säkerställer en auktoriserad eller 

godkänd revisor med professionell skepticism att företagets räkenskaper sköts utefter de lagar 

och regler som fastställts, 5 § Revisionslagen (SFS 1999:1079). Möjligheten för titeln godkänd 

revisor togs däremot bort juni 2013 (Wikner u.å). 

 

De finansiella rapporterna uppförs utifrån företagsperspektivet som ett kontroll- och 

uppföljningsunderlag (Skatteverket 2018) men för intressenterna, som illustreras i figur 1, 

används de finansiella rapporterna främst för att kunna fatta korrekta ekonomiska beslut.  

 

Figur 1. Intressentmodellen (Skärvad & Olsson 2005, s. 100). 

Intressenterna ska kunna lita på att företagens finansiella rapporter är väsentliga och korrekta 

och för att säkerställa detta lämnar revisorn en revisionsberättelse. (Carrington 2014, s. 23; ISA 

700 punkt 12) Avvikelser från företagsledningens meningar, revisorns otillräckliga underlag 

för uttalande, försummelser av företagsledningen, väsentlig osäkerhet om fortsatt bedriven 
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verksamhet och företagets undvikande av lämnad skattedeklaration är exempel som alltid ska 

anmärkas i revisionsberättelsen i enlighet med 27c-30 §§ Revisionslagen (SFS 1999:1079). En 

revisionsberättelse är således en rapport av revisorns oberoende granskning av räkenskaperna i 

företaget och blir en kvalitetsstämpel av att de finansiella rapporterna är korrekta (PwC u.å). 

Det är därför av stor betydelse för samhällets förtroende på marknaden att stora krav ställs på 

kvaliteten av revisorns arbete (Svensson & Brännström 2016).  

 

I Sverige är kraven på en revisor höga. Det krävs en teoretisk och praktisk utbildning på totalt 

åtta år för möjlighet till avlagd och godkänd revisorsexamen hos Revisorsinspektionen med 

titeln “auktoriserad revisor”. (1: Revisorsinspektionen u.å) I yrket ska revisorn arbeta efter god 

revisionssed samt god revisorssed och det är viktigt för revisorn att ta hänsyn till den opartiskhet 

samt självständighet som ska råda, vilket är stadgat i 20-23 §§ Revisorslagen (SFS 2001:883). 

 

Aktuell lagstiftning föreskriver inte att företagen måste ha en revisor utan det är en öppen 

valmöjlighet för privata företag (Carrington 2014, s. 7) som inte överskrider två av följande 

kriterier två år i följd enligt 9 kap 1 § Aktiebolagslagen (SFS 2005:551): mer än tre anställda; 

mer än tre miljoner kronor i nettoomsättning; och mer än en och en halv miljoner kronor i 

balansomslutning. Syftet med att ha en revisor är att säkerställa att företagets påståenden, ett 

uttryck av företagsledningen i de finansiella rapporterna (Carrington 2014, s. 41-42; Deegan 

2014, s. 217), ger en rättvisande bild av balansräkning, resultaträkning, noter samt eventuella 

tilläggsupplysningar, 2 kap. 3 § Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). Revisorn använder sig 

av granskningsåtgärder av materialet som inspektioner, observationer och beräkningar för att 

inhämta och dokumentera revisionsbevis. Dessa ligger sedan till grund för de slutsatser i 

revisionsberättelsen som ska göras med professionellt omdöme angående risken för väsentliga 

felaktigheter i de finansiella rapporterna. (Carrington 2014, s. 156-164) För att utgöra väsentliga 

felaktigheter i de finansiella rapporterna ska felen vara av betydande karaktär för de 

ekonomiska beslut intressenten fattar (Revisorsinspektionen 2017). 

 

1.2 Problemdiskussion 

I Sverige är det Revisorsinspektionen som ska se till att revisorerna följer den lagstiftning och 

vedertagna normer som existerar. Det är framförallt upprätthållande av intressenternas 

förtroende för revisorer tillsynen verkar för. (2: Revisorsinspektionen u.å) Tillsynen är den 

största verksamheten inom Revisorsinspektionen och innefattar periodiskt återkommande 
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kvalitetskontroller, disciplinärenden, riskbaserad tillsyn samt förhandsbesked (2: 

Revisorsinspektionen u.å). Ur ett större sammanhang är syftet med Revisorsinspektionens 

tillsyn att säkerställa de kvalitativa egenskaperna i de finansiella rapporterna. Det innebär att 

innehållet i de finansiella rapporterna ska vara relevant genom att vara väsentlig samt korrekt 

återgivande genom neutralitet, fullständighet och rapportering fri från fel. (Marton, Lundqvist 

& Pettersson 2016, s. 29-31) Genom den tillsynsverksamhet Revisorsinspektionen bedriver 

ökar möjligheten att finna de brister som förekommer inom revisionen (2: Revisorsinspektionen 

u.å). Detta tydliggörs genom tabell 1 där antalet auktoriserade och godkända revisorer som 

årligen, genom disciplinärenden hos Revisorsinspektionen, blir dömda och får påföljd 

sammanställts (1: Revisorsinspektionen 2018).  

 

Tabell 1. Procentuellt antal dömda auktoriserade och godkända revisorer i Sverige 

År Antal 
auktoriserade och 

godkända 
revisorer 

Antal dömda 
auktoriserade och 

godkända revisorer 

Procent 

2013 3857 47 1,22 % 
2014 3620 48 1,33 % 
2015 3476 41 1,18 % 
2016 3391 44 1,30 % 
2017 3265 44 1,35 % 

 

Tabell 1 visar att det årligen sker brister inom revisionen och att det mellan åren inte är stora 

differenser. Revisorernas revisionsmisslyckanden har inte minskat väsentligt under åren 2013-

2017 och det är ett problem för revisorer då det påverkar förtroendet för branschen. Öhman 

(2016) anser att det inte är något nytt fenomen att revisorer missköter sig. Enronskandalen, 

vilket är en av historiens mest omtalade revisionsmisslyckanden, var det sjunde största 

börsföretaget och hade under flera år undanhållit flera miljarder kronor genom besynnerliga 

transaktioner till externa företag och uppblåsta vinstsiffror. Enronskandalen belyser relevansen 

av revisorns oberoende eftersom Arthur Andersen, företagets revisor, var beroende av 

företagets konsultintäkter från Enron. (Chaney & Philipich 2002, s. 1221–1245) 

Revisionsmisslyckanden förekommer även i Sverige vilket belyses genom tabell 1 där den mest 

uppmärksammade i svensk historia är Kreugerkraschen 1932 (Öhman & Wallerstedt 2012, s. 

246-247). Revisionsprofessionen ifrågasattes för att inte ha upptäckt Kreugers 

redovisningsbedrägerier (ibid), vilket ledde till ett krav på koncernredovisning (Affärsvärlden 

2002). 
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Enronskandalen och Kreugerkraschen är bara två exempel på ett flertal stora skandaler men 

belyser problematiken om att revisionsmisslyckanden förekommer såväl i Sverige som 

internationellt. När en revisor, enligt Francis (2011, s. 127), inte är oberoende eller självständig 

samt felaktigt lämnar en ren revisionsberättelse fri från anmärkningar uppstår en försämrad 

revisionskvalitet. Det är därför viktigt att revisorn under revisionsprocessen är noggrann för att 

undvika revisionsmisslyckanden (Carrington 2014, s. 108).  I USA har flera tidigare forskningar 

gjorts inom revisionsmisslyckanden där de studerat både vilka de mest frekventa bedrägerierna 

av företag är samt vilka som är de mest frekventa bristerna gjorda av en revisor. Dechow et al. 

(2011, s. 17-77) undersökte ett omfattande urval av företag som blivit föremål av SEC för att 

se vilka de mest frekventa bedrägerierna av företagen var. De kom fram till att intäkter och 

kostnader var de mest frekventa bedrägerierna i de finansiella rapporterna. Forskarna ansåg 

därför att det mest var troligt att revisorn brister inom dessa poster (ibid). Beasley et al. (2013 

s. 2-30) undersökte istället revisorernas brister som blivit föremål av SEC och kom fram till att 

det främst var misslyckandet i att insamla tillräckliga revisionsbevis samt genom att förlita sig 

på företagets uttalanden revisorn brustit inom.  

 

Revisionsmisslyckanden sker och det är därför viktigt att synliggöra vilka de mest frekventa 

bristerna inom revisionen är, i ett försök att minimera antalet misslyckanden genom ökad 

förståelse och medvetenhet. Revisorer kan annars, genom revisionsmisslyckanden, mista sitt 

godkännande eller auktorisation eller bli stämda (Öhman 2016). Det är få forskningar som 

studerat situationen kring revisionsmisslyckanden i Sverige och Öhman (2016), professor i 

företagsekonomi, efterfrågar mer forskning för att stärka revisionen då friskrivningar och 

urholkat ansvar riskerar ett försämrat anseende för branschen. Tidigare forskningar som har 

studerat de mest frekventa bristerna har främst utförts i USA och av anledning att det finns ett 

undersökningsglapp på forskning kring de svenska revisorernas revisionsmisslyckanden 

framkom motivet att göra denna studie. 

 

1.3 Forskningsfråga 

• Vilka brister inom revisionen förekommer mest frekvent i de svenska 

disciplinärendena? 

 

 



 5 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka de mest frekventa bristerna som förekommer i de 

svenska disciplinärendena är, för att förstå vilka brister som kan leda till 

revisionsmisslyckanden. 

 

1.5 Avgränsning 

Studien kommer avgränsas till de fall som har upptäckts och blivit ett öppnat disciplinärende i 

Sverige. Det är viktigt att förstå och ta hänsyn till att alla revisionsmisslyckanden inte upptäcks 

och blir ett öppnat disciplinärende hos Revisorsinspektionen (Claypool, Wolf & Tackett 2004, 

s. 341). Det är endast de väsentliga bristerna samt genom exempelvis ansökningar eller 

systematiska kvalitetskontroller ett ärende öppnas (Orback u.å).
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2 Teoretisk referensram 
Detta kapitel syftar till att förklara revisionskvalitet, revisionsprocessen, Revisorsinspektionen, 

påföljder samt tidigare forskning inom det valda ämnesområdet. Detta för att underlätta 

förståelsen för fortsatt läsning av uppsatsen.  

 

2.1 Revisionskvalitet 

För att öka förtroendet till revisorer och minska på revisionsmisslyckanden har fokus, vid 

reglering av revisionen, legat på revisionskvaliteten (Boon, McKinnon & Ross 2008, s 93-122). 

Carey och Simnett (2006, s. 653-676) menar på att revisionskvaliteten skulle bli bättre om 

revisorsrotation blev lagstadgat. En ny revisor skulle då tillsättas fem år efter respektive 

revisionsuppdrag vilket de anser är en fördel för att minska den inverkan relationer kan ha på 

revisorns oberoende och kritiska bedömning. Revisorsrotation skulle därmed minska risken för 

revisionsmisslyckanden. (ibid) Även Chi och Huang (2005, s. 65-92) stödjer revisorsrotation 

för ökad kvalitet då de anser att kvaliteten minskar i takt med uppdragslängd. Alla forskare 

håller dock inte med om att det är en lösning, bland annat Johnson, Khurana och Reynolds 

(2002, s. 637-660). De har studerat området och funnit att revisorer som har reviderat ett företag 

under nio år inte har en sämre kvalitet än ett företag som reviderats under två till tre år (ibid).  

 

Kvalitet är ett komplext begrepp och det finns ingen enkel definition. Beroende på vem som får 

frågan om vad revisionskvalitet är varierar definitionen (Pong 2004, s. 416) vilket tydliggörs 

genom diskussionen om revisorsrotation. Revisorsrotation har, för publika företag, genom en 

EU-förordning år 2016 blivit lagstadgat. Ett byte av revisionsbyrå ska därmed ske vart tionde 

år vilket ska öka revisorns självständighet och opartiskhet. (Malmeby 2016) 

 

Det finns även forskare som talar om att kvalitet kan kopplas till hur revisorn tekniskt utför 

revisionen (Rippe 2014). Enligt Hogan et al. (2008, s. 231-247) är dock inte checklistor att 

föredra för att uppnå revisionskvalitet. Rippe (2014) beskriver det som att det finns två synsätt 

på kvalitet. Det första synsättet är strikt tekniskt och bygger på revisorns efterlevnad av god 

revisionssed och det regelverk av ISA revisorn styrs av. Det andra synsättet menar på att det är 

andra faktorer än efterlevnaden av ISA och god revisionssed som är avgörande faktorer. De 

andra faktorerna, av Rippes egen erfarenhet är revisorns kompetens, bidragandet av feedback, 
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kunskapen om företaget, revisorns erfarenhet av bransch samt kommunikationen som styr 

kvaliteten som uppfattas av intressenterna. (ibid)  

 

Även Francis (2004, s. 346), likt Rippes (2014) första synsätt, menar att revisionskvaliteten kan 

antas förklaras huruvida revisorn efterlever de juridiska och professionella krav som finns. En 

försämrad revisionskvalitet uppstår enligt Francis (2011, s. 127) under två förhållanden. Den 

första är när en revisor inte är oberoende eller självständig. Den andra är när en revisor felaktigt 

lämnar en ren revisionsberättelse fri från anmärkningar utan att ha insamlat tillräckliga och 

ändamålsenliga revisionsbevis i enlighet med revisionsstandard. (ibid) Han menar därför på att 

revisionskvaliteten är låg när praxis och lagar inte efterlevs, vilket troligt leder till ett 

revisionsmisslyckande (Francis 2004 s. 346). Det är denna syn, att det är juridiska och 

professionella krav som bestämmer revisionskvaliteten, studien omfattar då det är 

tillsynsmyndigheten som genom regelverk avgör om revisionsmisslyckande föreligger.  

 

2.2 Revisionsprocessen  

Revisorns arbetsgång fram till en färdig revisionsberättelse är en process som genomförs vid 

granskningen av varje enskilt företag. Revisionsprocessen, vilket illustreras i figur 2, tydliggör 

vad revisorn gör och består av tre faser: planering, granskning och rapportering (FAR förlag 

2005, s. 15) där en tydlig röd tråd i arbetet ska finnas för att undvika brister som kan leda till 

revisionsmisslyckanden (Carrington 2014, s. 52). 

 

 
Figur 2. Revisionsprocessen (Egen). 

 
 2.2.1 Planering 

För att utförandet av revisionen ska vara effektiv och innehålla färre risker krävs en noggrann 

planering (Carrington 2014, s. 108). I ISA 300 går det att utläsa: “Revisorn ska upprätta en 

Rapportering

Granskning

Planering
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övergripande revisionsstrategi som fastställer revisionens omfattning, tidpunkt och inriktning 

och som ger vägledning för arbetet med granskningsplanen.” (punkt 7). 

 

När en revisor får ett nytt uppdrag ska revisorn enligt analysmodellen pröva om det finns 

omständigheter som kan rubba den självständighet, objektivitet och opartiskhet som revisorn 

ska besitta. Även för befintliga uppdrag ska dessa omständigheter prövas när det finns 

anledning att misstänka annat. (FAR 2016) Skulle det visa sig att revisorn vid prövningen 

exempelvis har ett vinstintresse direkt eller indirekt i klienten som är väsentligt eller ett 

vänskapshot vid personliga relationer ska revisorn avböja eller avsäga sig uppdraget, 21-21a §§ 

Revisorslagen (SFS 2001:883). 

 

När ingen begränsning förekommer av oberoendeanalysen kan revisorn acceptera uppdraget 

genom att med klienten sluta ett kontrakt, även kallat uppdragsbrev (Carrington 2014, s. 129). 

För att skapa en noggrann planering behöver revisorn få en god förståelse för företagets 

verksamhet. Det är en viktig aspekt för att skapa förståelse för hur intäkterna hos företaget 

genereras och hur kostnaderna ser ut, men framförallt för att få uppfattning om företagets 

interna kontroll. (ibid, s. 114-116) Inhämtning av informationen är viktig då revisorn i 

planeringsfasen sätter den acceptabla väsentlighetsnivån, vilket är den nivå av avvikelse 

revisorn kan acceptera utan att skriva en oren revisionsberättelse (ibid, s. 87). 

 

 2.2.1.1 Väsentlighet 

Väsentlighet avgör omfattningen av revisorns granskning (ISA 320 punkt 4-5). Revisorn kan 

inte granska allt utan måste göra ett urval och endast granska den information som det finns 

skäl att bry sig om (Carrington 2014, s. 85). Skulle en felaktighet lämnas av revisorn, vilket 

hade förväntats påverka användarens beslut, betraktas det som väsentligt. Revisorn måste därför 

göra professionella bedömningar för att bestämma väsentligheten av informationen och hur 

mycket som behöver granskas för att utgöra tillräckliga revisionsbevis för respektive klient. 

(Carrington 2014, s. 85-86; Marton 2016) Faktorer som kan påverka vilken nivå som sätts är 

bland annat företagets storlek och livslängd (Carrington 2014, s. 87-89). 

 

Information kan antas vara väsentlig på två grunder: kvantitativt och kvalitativt. Kvantitativ 

väsentlighet bestäms av varje enskild revisor, finns inga regler eller riktlinjer. (Carrington 2014, 

s. 86-89) Även om posterna inte skulle visa sig vara kvantitativt väsentliga behöver de inte vara 

oväsentliga att granska. Möjligheten finns att de fortfarande är väsentliga kvalitativt. En 
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kvalitativ väsentlighet handlar annorledes om utnyttjande av icke-monetära tillgångar 

(Carrington 2014, s. 85-86; ISA 320 punkt A1-A3) exempelvis inventarier, fastigheter, 

maskiner och varulager (Bokföringsnämnden 1998), som oftast har marginellt inflytande på 

resultatet. En företagsledning som använder företagets tillgångar privat är ett exempel på en 

kvalitativ väsentlighet. (Carrington 2014, s. 85-86; ISA 320 punkt A1-A3) 

 

 2.2.1.2 Risk 

Den väsentlighetsnivå revisorn väljer att fördela på varje post är nära förknippat med den risk 

revisorn tar. Syftet med väsentlighet är att effektivisera processen och minska kostnaderna 

(Carrington 2014, s. 87), men det är svårt att hitta den perfekta balansen mellan effektivitet och 

risk (ibid, s. 93). Risken är det som bestämmer inriktningen av revisionen (ISA 315 punkt 5) 

och revisorn behöver se till att granskningen täcker de väsentliga riskerna (Carrington 2014, s. 

108).  

 

Den risk för att revisorn gör ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen när de finansiella 

rapporterna innehåller väsentliga felaktigheter kallas revisionsrisken (Carrington 2014, s. 96; 

ISA 200 punkt 5). Framförallt är det tre komponenter som påverkar revisionsrisken: inneboende 

risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk (ISA 200 punkt 13 c, e och n). Inneboende risk är företagets 

risk och innebär risken att det föreligger fel i företagets finansiella rapporter. Exempelvis att 

ledningens uttalande om ett konto eller transaktionsslag innebär en väsentlig felaktighet före 

eventuella kontroller. (Carrington 2014, s. 96; ISA 400 punkt 4) Kontrollrisk är den risk att 

företagets inneboende fel i ett konto eller en transaktion inte upptäcks, förhindras eller rättas 

inom rätt tid av företagets interna kontroll och ligger därmed som företagsrisk (Carrington 

2014, s. 96-97; ISA 400 punkt 5). Upptäcktsrisk är revisorns risk där uppgiften är att finna de 

väsentliga felaktigheter som förekommer i den inneboende risken och kontrollrisken 

(Carrington 2014, s. 97; ISA 400 punkt 6). 

 

 2.2.2 Granskning 

Granskningen ska i första hand omfatta de områden som revisorn funnit väsentliga att 

undersöka och det krävs att revisionsbevis samlas in för att revisorn ska kunna uttala sig i 

revisionsberättelsen (Carrington 2014, s. 152, 156). Revisionsbevisen samlas in genom 

granskningsmetoder där revisorn kan välja mellan två metoder. Vilken metod revisorn använder 

beror på den interna kontrollen. Kan revisorn förlita sig på att den interna kontrollen fungerar 
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använder revisorn granskning av företagets interna kontroller. Revisionen bli då effektivare och 

därmed även mer kostnadseffektiv. (Carrington 2014, s. 130) Kan inte revisorn förlita sig på 

den interna kontrollen används istället substansgranskning där revisorn granskar det som gett 

upphov till resultat och balansposterna (ibid, s. 147). I praktiken sker oftast en kombination av 

dem båda (ibid, s. 130). 

 

 2.2.3 Rapportering 

Den granskning revisorn gör av årsredovisningen avslutas med en undertecknad 

revisionsberättelse där uttalande görs huruvida revisorn tillstyrker de tre att-satserna: företagets 

resultat- och balansräkning; förslag om vinstdisposition enligt förvaltningsberättelsen; samt 

beviljad ansvarsfrihet för styrelse och VD (Carrington 2014, s. 60, 196). Revisionsberättelsen, 

som är den viktigaste rapporten för intressenter, avslutar revisionen. Revisorn uttalar sig om 

huruvida de finansiella rapporterna är fria från väsentliga fel eller inte (ISA 700 punkt 10-11) 

och för att säkra revisionsbevis för sina uttalanden och slutsatser för revisorn kontinuerligt en 

dokumentation av granskningsprocessen (Carrington 2014, s. 58-59). Bevisen ska vara 

relevanta, pålitliga och tillräckliga (ISA 500 punkt 6). 

 

Målet med revisionen är att säkerställa företagens redovisning (Fagerström & Hartwig 2017) 

och oftast är revisorernas slutsatser av granskningen standardiserade i enlighet med ISA. 

Standardiseringen är framtagen för att få en enhetlighet på den globala marknaden och därmed 

få ökad förståelse hos användare av informationen. (ISA 700 punkt 4) Det förekommer i vissa 

fall emellertid att revisorn måste frångå standardformuleringen och göra en avvikelse i 

revisionsberättelsen. Revisorn har då funnit väsentliga felaktigheter vilket anmärkts till 

företaget men inte rättats till. Därmed behöver ett uttalande göras med avvikande mening, även 

kallat oren revisionsberättelse. (Carrington 2014, s. 196-197; ISA 705 punkt 7-10). 

 

2.3 Revisorsinspektionen 

Det är Sveriges riksdag som stiftar de lagar som Sveriges revisorer måste följa. 

Revisorsinspektionen, tidigare Revisorsnämnden (Glantz 2017), har av regeringen delegerats 

områden att inom revisionsfrågor verka som myndighet för att upprätthålla förtroendet för 

revisionsverksamheten  (Carrington 2014, s. 33). Sker för mycket revisionsmisslyckanden 

minskar förtroendet (Öhman 2016) och det är därför viktigt att se till att revisorernas 

revisionsprocess utförs i enlighet med lagar och regler som finns (Carrington 2014, s. 33). 
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Revisorsinspektionens beslutsorgan, tillsynsnämnden för revisorer, är de som prövar eventuella 

disciplinära åtgärder mot revisorer, revisionsbyråer och revisionsverksamheter, 3 § 

Revisorslagen (SFS 2001:883). Ärendena öppnas efter underrättelse genom anmälan från 

företag samt myndigheter likt Skatteverket eller på eget initiativ. Detta för att ingripa mot 

oredliga revisorer. (2: Revisorsinspektionen u.å; Revisorsinspektionens 2018, s. 2-4) 

Revisorsinspektionen genomför kvalitetskontroller och syftet är att verka för att god revisors- 

och revisionssed efterlevs. Även övriga kontroller förekommer, vilket omfattar en 

kvalitetssäkring av FAR:s genomförda kontroller över medlemmar, samt riskbaserad tillsyn. 

(3: Revisorsinspektionen u.å) Den riskbaserade tillsynen är främst en tillsyn mot de revisorer 

som tidigare brustit i sin revision och som Revisorsinspektionen anser behöver bevakas (2: 

Revisorsinspektionen 2018, s. 9; 5: Revisorsinspektionen u.å).  

 

För att Revisorsinspektionen enligt rådande regelverk och praxis effektivt ska fungera med dess 

syfte om upprätthållande av förtroende och kvalitet för revisorer (2: Revisorsinspektionen u.å) 

behövs en god insyn i revisorernas verksamhet med en systematisk uppföljningsprocess (prop. 

2015/16:162). Därav ligger skyldigheten att revisorer och revisionsbyråer ska lämna viktiga 

uppgifter kring akter, bokföring och övriga handlingar för att Revisorsinspektionen ska kunna 

granska handlingarna inom rimlig tid, 28 § Revisorslagen (SFS 2001:883). 

Revisorsinspektionen ska vidare se till att revisorn följer god revisor- och revisionssed i 

framtagningen av revisionsberättelsen och se till att revisorn tar professionella beslut. Relevans, 

professionalitet och rättssäkerhet är därför av viktig betydelse för tillsynsverksamheten. (2: 

Revisorsinspektionen u.å) 

 

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) och Accounting and Auditing 

Enforcement Releases (AAER) är skapade av Securities and Exchange Commission (SEC) som 

i USA ska verka för att skydda intressenter och upprätthålla rättvisa på marknaden (SEC 2013). 

PCAOB är en motsvarighet till Revisorsinspektionen (Gunny & Zhang 2013, s. 137; PCAOB 

u.å), en tillsyn som inspekterar “The Big Four”: Deloitte, EY, KPMG samt PWC årligen 

(Carcello, Hollingsworth & Mastrolia 2011, s. 88; Carrington 2014, s. 227). De revisorer som 

hamnat i en rättsprocess och fått påföljd hamnar i AAER, likt svenska disciplinärenden på 

Revisorsinspektionens webbplats. Skillnaden mot Revisorsinspektionen är att företag även kan 

sanktioneras och bli ett disciplinärende med påföljd. (SEC 2018) 
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2.4 Påföljder 

I 32-35 §§ Revisorslagen (SFS 2001:883) finns bestämmelserna om disciplinära åtgärder för 

revisorer som åsidosätter sina skyldigheter. Brister som är av väsentlighet leder till påföljder 

och anser Revisorsinspektionen att det är väsentligt genom bedömning meddelas revisorn en 

påföljd som kan vara en erinran, varning eller upphävande av godkännande/auktorisation (4: 

Revisorsinspektionen u.å). Enligt 32 § Revisorslagen (SFS 2001:883) får en varning eller 

erinran inte ges vid en utredning av en revisor i enskilt fall om händelsen inträffade fem år innan 

revisorn tagit del av ärendets underrättelse.  

 

En erinran, vilket är det mildaste straffet, ger revisorn ett påpekande om att de inte följt god 

revisorssed eller god revisionssed och ska väcka medvetenhet kring beteendet. En revisor som 

gör orätt och åsidosätter sin skyldighet som revisor kan bli av med sitt godkännande eller 

auktorisation, men är det under förmildrande omständigheter får istället varning utges. En 

revisor som sedan tidigare fått en varning kan, om det visar sig att revisorn upprepar ett 

allvarligt åsidosättande, bli av med sin auktorisation eller godkännande. (4: 

Revisorsinspektionen u.å) Det kan även ske direkt vid synnerligen försvårande omständigheter 

enligt 32 § Revisorslagen (SFS 2001:883). 

 

2.5 Tidigare forskning  

Tidigare forskning är indelat i två avsnitt. Först redovisas tidigare forskning som diskuterar 

brister inom revisionen. Andra delen redovisar tidigare forskning som diskuterar faktorer som 

har påverkan på risken för revisionsmisslyckande. 

 

 2.5.1 Brister 

I tabell 2 har en sammanställning gjorts över tidigare forskning som undersökte brister inom 

revisionen. Detta för att få en överskådlig bild över den tidigare forskningen framtagna brister. 
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Tabell 2. Sammanställning tidigare forskning om brister 

 

Dechow et al. (2011, s. 17-77) undersökte ett omfattande urval företag som blivit föremål av 

SEC i USA. Forskarna fann att de mest frekventa bedrägerierna i de finansiella rapporterna var 

intäkter och kostnader vilket innebär att det är mest troligt att revisorn brister inom dessa poster  

(ibid). Även Bonner, Palmrose och Young (1998, s. 503-528) studerade huruvida olika typer 

av misslyckade upptäckter av klientens redovisningsbedrägerier resulterar i att oberoende 

revisorer blir stämda och fann, liksom Dechow et al. (2011) att intäkter var en av de mest 

frekventa bedrägerierna. Utöver bedrägerier inom intäkter fann de även bedrägerier inom 

tillgångar, skulder och felaktiga eller utelämnade upplysningar (Bonner, Palmrose & Young 

1998). Andra bedrägerier Dechow et al. (2011, s. 17-77) upptäckte var: kundfordringar; 

varulager; kostnad såld vara; skulder; tillgångar; och rutiner kring betalningar.   

 

Brist/Forskare Dechow 
et al. 
(2011) 

Bonner, 
Palmrose 
och 
Young 
(1998) 

Beasley et 
al. (2013) 

Beasley, 
Carcello 
och 
Hermanson 
(2001) 

Firth, 
Mo och 
Wong 
(2005) 

Gordon 
et al. 
(2007) 

Francis 
(2004) 

Ospecificerade Intäkter X X      
Ospecificerade 
Kostnader 

X       

Kundfordringar X       
Varulager X       
Kostnad såld vara X       
Skulder X X      
Tillgångar X X      
Rutiner kring betalning X       
Felaktiga/Utelämnande 
upplysningar 

 X X    X 

Misslyckande att 
insamla tillräckliga 
revisionsbevis 

  X X    

Förlitat sig på företagets 
uttalande 

  X     

Planering   X     
Dokumentation   X X    
Underlåtenhet att 
genomföra åtgärder i 
enlighet med 
revisionsprocessen 

   X    

Närståendetransaktioner     X X  
Inte säkerställer att 
klient följer GAAP 

      X 
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Beasley et al. (2013 s. 2-30) undersökte även de ärenden där SEC hade påfört en sanktion mot 

revisorer. De fann generellt att det främst var misslyckandet i att insamla tillräckliga 

revisionsbevis samt genom att förlita sig på företagets uttalanden revisorn brustit inom. Totalt 

motsvarade dessa 73 % av fallen. (ibid) En annan forskning där Beasley var med, denna gång 

tillsammans med Carcello och Hermanson (2001, s. 63-66), framkom det även där att 

granskning var den mest frekventa kategorin då 80 % inte hade insamlat tillräckliga 

revisionsbevis. Vissa av fallen involverade revisionsmisslyckanden av relevanta och stödjande 

dokument samt underlåtenhet att genomföra åtgärder i enlighet med revisionsprocessen (ibid). 

Beasley et al. (2013 s. 2-30) fann även brister inom planering samt avsaknad insamling av 

tillräcklig dokumentation samt misslyckandet att uttrycka en lämplig revisionsberättelse. 

 

Firth, Mo och Wong (2005, s. 367-379) studerade likt Dechow et al. (2011) samt Bonner, 

Palmrose och Young (1998) vilka de mest förekommande bedrägerierna är av klienterna. De 

fann i sin forskning att närståendetransaktioner förekom mest frekvent (ibid). Även Gordon et 

al. (2007) menar på att närståendetransaktioner förekommer och att det kan ge en anledning till 

revisionsmisslyckanden om revisorn inte upptäckter detta. 

 

Francis (2004, s. 345-368) redogjorde för hur två förhållanden kunde leda till 

revisionsmisslyckanden. Den första var att revisorn inte säkerställer att klienten följer Generally 

Accepted Accounting Principles, vilket är allmänna råd infört av SEC. Den andra var lämnandet 

av en ren revisionsberättelse som de facto är en oren revisionsberättelse. Revisorn underlåter 

alltså att lämna en revisionsberättelse som inte är standardformulerad, även om revisorn borde 

ha lämnat en avvikande revisionsberättelse. (ibid)  

 

 2.5.2 Faktorer 

I tabell 3 har faktorer som tidigare forskning diskuterat som påverkan på 

revisionsmisslyckanden sammanställs för att få en överskådlig bild. 
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Tabell 3. Sammanställning tidigare forskning om faktorer 

Faktor/Forskare Claypool, 
Wolf och 
Tackett 
(2004) 

Ye, 
Cheng 
och Gao 
(2014) 
 

Ashton 
(1991) 

Owhoso, 
Messier 
& Lynch 
(2002) 

Hogan 
et al. 
(2008) 

Lys 
och 
Watts 
(1994) 
 

Heninger 
(2001) 
 

Eutsler, 
Nickell 
och 
Robbs 
(2016) 

Lennox 
och Li 
(2014) 

Oavsiktligt 
mänskligt fel 

X         

Revisionsbedrägeri X         
Oberoendehot X         
Revisor-
Kundrelationer 

X         

Revisorns 
erfarenhet 

 X X X X    X 

Revisorns 
utbildningsnivå 

 X        

Klients påverkan 
på revisorns intäkt 

     X X   

Uppdragets längd     X     
Tidspress     X     
Storlek och 
specialisering på 
revisionsbyrån 

    X     

Finansiella 
rapporter med hög 
risk 

    X   X  

Kommunikation        X  
 

Claypool, Wolf och Tackett (2004, s. 340-350) lyfte fram fyra orsaker till att 

revisionsmisslyckanden uppstår där den första innebar att revisorns misstag beror på oavsiktligt 

mänskligt fel som exempelvis trötthet eller feltolkning. Den andra orsaken var 

revisionsbedrägeri där exempelvis en muta godtogs av revisorn för att företaget skulle kunna 

framhäva sig bättre. Vidare var den tredje orsaken oberoendehot av ekonomiska intressen där 

revisorn har finansiella intressen som kan påverka bedömningen som egentligen skulle ha 

gjorts. Den sista och fjärde var de personliga revisor-kundrelationer som kunde förekomma. 

Det kan för revisorn vara svårt att behålla sin självständighet och ha en professionell relation. 

De ansåg även att om revisorn följer de gällande regelverken minskar risken för 

revisionsmisslyckanden. (ibid) 

 

Ye, Cheng och Gao (2014, s. 394-401) undersökte sannolikheten hos de enskilda revisorernas 

egenskaper att göra revisionsmisslyckanden i kinesiska revisionsbyråer. Det var främst 

revisorns egenskaper erfarenhet och utbildning som diskuterades då forskarna ansåg att det var 
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dessa egenskaper som inverkade på effektiviteten hos revisorns beteende. Resultaten visade på 

att de enskilda revisorerna med en mindre erfarenhet hade en större sannolikhet för 

revisionsmisslyckanden än de med mer erfarenhet. Förhållandet med utbildning och 

revisionsmisslyckanden hade ett svagare negativt förhållande, det vill säga en blygsam 

koppling med revisionsmisslyckanden. Forskarna kom därför fram till att erfarenheten var det 

som främst påverkade risken för revisionsmisslyckanden. (ibid) Däremot menade Ashton 

(1991, s. 218-239) att erfarenhetens påverkan att upptäcka fel var begränsad. 

Revisionsuppdragen är unika och Ashton menade på att det finns en risk att revisorn förlitar sig 

på kunskapen om vilka de mest frekventa felen är istället för att se helheten av företagets 

finansiella rapporter (ibid). Erfarenheten anses ändå ha en påverkan på möjligheten att upptäcka 

mer fel enligt Owhoso, Messier och Lynch (2002, s. 883-885).  

 

Även Hogan et al. (2008, s. 231-247) diskuterade revisorernas förmågor att upptäcka 

bedrägerier samt hur det påverkar revisionsplaneringen och granskningen. De tryckte på att 

erfarenhet var en faktor som kunde påverka revisorns benägenhet att upptäcka bedrägerier i 

redovisningen, men även att tidspress samt revisionsuppdragets längd hade en inverkan på 

revisionskvaliteten då längre revisionsuppdrag associeras med bättre kvalitet. Forskarna 

menade även på att storlek och specialisering på revisionsbyrån var faktorer som kunde påverka 

risken för revisionsmisslyckande. 

 

Lys och Watts (1994, s. 65-93) diskuterade sambanden mellan strukturen på revisionstekniken 

mot hur stor andel av revisorns intäkt som klienten har och hur det kan påverka sannolikheten 

för rättegång. De drog slutsats från resultatet av ett multivariat test att klientens storlek och 

intäktsbringande spelade roll gällande sannolikheten att hamna i rättegång. Ju större företag, 

desto större sannolikhet för revisionsmisslyckande. (ibid) Även Heninger (2001) fann i sin 

forskning bevis för att revisorns rättsprocesser ökade när klienten redovisar positiv tillväxt och 

inkomstökning genom periodiseringar.  

 

Resultaten av Eutsler, Nickell och Robbs (2016, s. 379-390) forskning visade att revisorer vill 

vara försiktigare när de gör sina uttalanden vid hög risk för bedrägeri i de finansiella 

rapporterna. De visade på att det är nödvändigt att revisorn kommunicerar under sin granskning 

av klientens redovisning som innehåller eller utgör svårigheter eller komplexa omdömen för 

revisorn. Detta för att kvarhålla tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis. (ibid) Däremot 

gör komplexa redovisningssystem, hemliga överenskommelser mellan företagspersonalen och 
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ansträngningar det extra svårt för revisorn att upptäcka bedrägerier i redovisningen, trots att 

revisorn utfört en revision av hög kvalitet (Hogan et al. 2008, s. 231-247).  

 

Hur revisionsbyråerna förhåller sig efter en rättegång är något Lennox och Li (2014, s. 58-75) 

diskuterade. De studerade 830 rättegångar under perioden 2001-2010 i alla företagsstorlekar, 

även om de flesta var från “the big four”. Forskarna kom fram till att om en revisor tidigare har 

anmälts är risken mindre att revisionsmisslyckanden sker i framtiden. Erfarenheter påverkar 

revisorns beteende och orsakar en förändring. Rapporteringskvalitén kan därför anses bättre för 

framtiden när en revisor tidigare fått en anmälan. (ibid) 
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3 Metod 
Utifrån vald problemformulering och syfte har relevanta och lämpliga metoder valts för att 

samla in empirin vilket förklaras i detta kapitel. 

 

3.1 Population och urval 

Studien omfattade de disciplinärenden som Revisorsinspektionen öppnat upp och populationen 

var därför de revisorer med en titel i Sverige som fått en anmälan till Revisorsinspektionen med 

påföljd under samtliga år. Urvalet av populationen var de ärenden som avgjordes under år 2017 

för att få disciplinärenden nära i tid, vilket gjorde att det blev ett målstyrt urval (Bryman & Bell 

2017, s. 406). 

 

Totalt var det 40 disciplinärenden som studerades år 2017 och ett bortfall skedde med fyra 

disciplinärenden vid en jämförelse mot tabell 1, s. 4. Tabellen visar att 44 disciplinärenden fick 

en påföljd, men då Revisorsinspektionen förflyttar ärenden genom att förändra webbplatsen 

gick inte de sista fyra att få tag på trots personlig kontakt med Revisorsinspektionen. 

 

3.2 Tillvägagångssätt 
Då syftet var att undersöka vilka de mest frekventa bristerna som förekom i de svenska 

disciplinärendena var omfattar studien en kvalitativ forskningsdesign. Insamlingen av empirin 

bestod av texttolkning vilket inte gjorde att kvantitativ forskningsdesign ansågs relevant mer 

än vid framtagning av empiri som inte texttolkades. Den kvalitativa forskningsdesignen 

applicerades då det gav möjlighet fånga revisorernas subjektiva verklighet (Svensson & Starrin 

1996) genom att ur Revisorsinspektionens synvinkel studera disciplinärendenas innehåll av 

revisorers vardagliga handlingar inom revisionsprocessen. Fördelarna med att studien omfattar 

en kvalitativ forskningsdesign är att den blir mindre strukturerad (Bryman & Bell 2017, s. 395-

396) vilket passar denna studie då förekommande brister inom respektive ärende tas upp i 

obestämd ordning beroende på innehåll. 

 

Studien påbörjades genom att studera tidigare forskning vilket togs fram genom sökord likt 

audit failure, auditor deficiencies och lawsuits against auditors. Sökkombinationer gjordes på 

databaser som Business Source Premier, Google Scholar och SöderScholar för att få relevanta 

sökträffar. Utöver sökord skedde även kedjesökning vilket innebar en fortsatt sökning i den 
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redan befintliga litteraturens referenslista (SBU 2017). Det primära underlaget till studien är 

däremot disciplinärenden avgjorda under år 2017. De är en offentlig handling som finns att 

tillgå på Revisorsinspektionens webbplats.  

 

De första ärenden som lästes, fem stycken som avgjordes under år 2016, ingick i en pilotstudie 

för att öka studiens tillförlitlighet. Efter pilotstudien påbörjades granskningen av de 

disciplinärenden som skulle ingå i studien. Disciplinärendena lästes gemensamt där en 

diskussion fördes efter varje ärende om vilken tolkning av texten som gjordes och vilka brister 

som ansågs förekomma för att få en bättre förståelse av innehållet.  

 

 3.2.1 Kategorisering och underkategorisering av brister 

De brister i revisionen som framkom genom disciplinärendena utformades till övergripande 

kategorier samt underkategorier för att förtydliga mer specifikt inom vad brister skedde. En 

illustration om hur bristerna, vilket framkom genom disciplinärendena, omformulerades till 

underkategori och övergripande kategori illustreras i tabell 4 nedan. Revisorn i 

disciplinärendena är kallade A-son. 

 

Tabell 4. Exempel på framtagning av kategorisering och underkategorisering av 

uppmärksammade brister i disciplinärenden 

Mening Underkategori Kategori 

(2015-1414) 
”… A-son hade därmed inte heller grund för 
att tillstyrka fastställande av 
telemarketingbolagets och konsultbolagets 
resultat- och balansräkningar för 
räkenskapsåren.” 

Ej tillräckliga 
revisionsbevis för 
korrekt uttalande 
 

Granskning 
 

(2017-626) 
”Bolaget, där A-son varit ensam 
styrelseledamot, vid flera tillfällen under den 
granskade perioden har underlåtit att betala in 
skatter och avgifter i tid.” 

Underlåtit att betala in 
skatter och avgifter i tid 

Underlåtit 
något 

(2016-834) 
”Av A-sons dokumentation kan inte utläsas 
om han…” 

Bristande 
dokumentation 

Dokumentation 
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(2017-544) 
”Hans uppfattning är att revisionen var 
avslutad den 21 april 2016, varför han också 
daterade revisionsberättelsen detta 
datum…  Kvalitetsgranskaren utförde en 
granskning av årsredovisningen och lämnade 
vissa kommentarer angående denna i maj 
2016. Därmed var dennes arbete inte avslutat 
per det datum som revisionsberättelsen 
åsattes.” 

Kvalitetsgranskarens 
arbete var inte avslutat 
per det datum som 
revisionsberättelsen 
åsattes 

 Godtagit 
felaktighet 

(2016-499) 
”Revisorsinspektionen anser därför att A-son 
genom att inneha revisionsuppdrag i de åtta 
aktuella bolagen under den tid som 
rättsprocessen pågick har äventyrat sitt 
oberoende och därmed åsidosatt sina 
skyldigheter som revisor.” 

Oberoende Jäv/Oberoende 

(2017-797) 
”A-son har för det aktuella bolaget och 
räkenskapsåret avgett en revisionsberättelse 
med en datering som ligger i tiden före det 
datum när han hade avslutat revisionen.” 

Feldaterad 
revisionsberättelse 
 

Formalitet 

 

Kategorierna och underkategorierna togs fram ur disciplinärenden men lutade sig även mot de 

uppmärksammade brister och formuleringar av kategorier och underkategorier av specifika 

brister som Beasley, Carcello och Hermanson 2001; Beasley et al. 2013; Bonner, Palmrose och 

Young 1998; Dechow et al. 2011; Firth, Mo och Wong 2005; Francis 2004; samt Gordon et al. 

2007 lyft fram. Även revisionsprocessen och lagar som Revisionslagen (SFS 1999:1079) och 

Revisorslagen (SFS 2001:883) användes som underlag. 

 

För att undvika bedömarskevhet i formuleringen användes även Robert Philip Webers 

framtagna rekommendation “Weberprotokollet” (Weber 1990, s. 17-23) som stöd under 

processen vid framtagningen av kategorierna och underkategorierna i form av specifika brister. 

Weberprotokollet är en form av innehållsanalys som även rekommenderas av Bryman och Bell 

(2017, s. 289) vid kategorisering av texter. Genom Weberprotokollet ansågs studiens 

tillförlitlighet öka genom systematiseringen av att gå igenom de åtta stegen (Weber 1990, s. 21-

23) vilket illustreras i figur 3 nedan. 
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Figur 3. Weberprotokollet (Weber 1990, s. 21-23). 

Steg ett i protokollet var att definiera de enheter som skulle användas, vilket i denna studie var 

de disciplinärenden som återfinns på Revisorsinspektionens webbplats. 

  

I steg två gjordes en definition av kategorierna där ett val inom två vanliga beslut behövde tas: 

dels att fundera på om kategorierna skulle vara ömsesidigt uteslutande samt hur smala eller 

breda kategorierna skulle vara. I denna studie behövde inte någon längre fundering ske då 

kategorierna inte var ömsesidigt uteslutande utan den ena kunde i hög grad påverka den andra. 

Däremot krävdes längre tid vid bestämmandet av hur smala och breda kategorierna skulle vara. 

Stöd togs därför mot tidigare forskning för att se hur breda respektive smala kategorier de hade. 

Beslutet blev att kategorierna skulle vara övergripande och bestå av ett till två ord som sedan 

hade underkategorier för att ändå kunna bredda bristerna något. 

  

Steg tre handlade om att pröva kategoriseringen. Det gjordes i studien mot specifika meningar 

i disciplinärenden och resulterade i att några av de underkategorier samt övergripande 

kategorier som tidigare tagits fram omdefinierades för att passa studiens empiri bättre. 

 

Bedömning av tillförlitlighet skedde i steg fyra för att stämma av om kategorierna ansågs 

passande för texten i studien. Visade det sig att tillförlitligheten var låg behövde en revidering 

av kategorierna ske, vilket synliggjordes i steg fem. I denna studie visade sig vissa kategorier 
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samt underkategorier ha låg tillförlitlighet då det var oklart vilken kategori samt underkategori 

som passade vissa brister i disciplinärendena. Därför behövde en revidering ske genom att nya 

underkategorier samt övergripande kategorier togs fram för att stärka tillförlitligheten mer mot 

tidigare forskning.  

  

I steg sex gick protokollet tillbaka till steg tre till dess att tillräckligt hög tillförlitlighet 

uppnåddes. I denna studie skedde det när ingen ny förändring av underkategorierna och de 

övergripande kategorierna framkom under insamlingen av empirin.  

 

När tillförlitligheten, enligt steg sex, uppnåtts kunde underkategorierna och de övergripande 

kategorierna tillämpas på all text enligt steg sju och en insamling av hela materialet kunde 

påbörjas. De slutgiltiga kategorierna och underkategorierna efter genomförda steg illustreras i 

tabell 4, s. 19. 

 

I efterhand gjordes en bedömning av uppnådd tillförlitlighet där utvärdering av det insamlade 

materialet skedde, vilket är det slutliga steget i Weberprotokollet. Att poängtera var att all text 

inte behövde vara tillförlitlig bara för att textproverna ansågs vara texttolkade tillförlitligt. 

Bedömning av uppnådd tillförlitlighet i underkategorisering och övergripande kategorier 

framkommer under avsnitt 3.3.1, s. 23. 

  

Att förtydliga är att det endast togs fram sex kategorier, vilket inte hade någon koppling till hur 

många brister som faktiskt kunde förekomma per ärende. Ett ärende kunde brista flera gånger 

inom samma kategori vilket ledde till att antal brister kunde överstiga antalet kategorier. 

 

3.3 Tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och konfirmering 

Reliabilitet, replikerbarhet och validitet är vanligt förekommande begrepp inom kvantitativ 

forskning för att diskutera studiens värde och det finns författare som även anser att begreppen 

går att diskutera inom den kvalitativa forskningen (Svensson & Starrin 1996, s. 211-216). Dessa 

begrepp har dock fått kritik för att användas inom kvalitativ forskning då resultatet inte ska 

generaliseras. Studien grundade sig främst i en kvalitativ forskningsdesign, innebärande att 

begreppen reliabilitet och validitet inte var att föredra. (Bryman & Bell 2017, s. 378-380) 

Rekommendationerna var att begreppen tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och 

konfirmering var bättre att använda (Ely 1991, s. 105−106). 
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 3.3.1 Tillförlitlighet 

För att hög tillförlitlighet skulle uppnås användes en kombination av primär- och 

sekundärkällor. Detta för att analys och slutsats skulle säkerställas hög kvalitet och därmed 

tillförlitlig information. Tillförlitligheten mäts enligt Svensson och Starrin (1996) genom att 

upprepa studien med samma metod och population. Trost (2005, s. 111) menar däremot att 

svaren vid upprepande av studier inte behöver vara konstanta då det vid en kvalitativ forskning 

är förändringarna som är det intressanta. Detta för att kunna jämföra och dra slutsatser (ibid). 

 

Dechow et al. (2011 s. 18) menar att tillförlitligheten av SECs upptäckter av 

revisionsmisslyckanden i USA är hög och därmed kan även Revisorsinspektionens upptäckter 

av revisionsmisslyckanden i denna studie anses ha hög tillförlitlighet. För att ytterligare öka 

tillförlitligheten och skapa bättre förståelse kring hur disciplinärendena var uppbyggda gjordes 

en pilotstudie. 

  

Något som kunde sänka tillförlitligheten var enligt Weber (1990, s. 21-24) om förändring av 

kategorisering gjordes under processens gång. Kategorierna och underkategorierna förändrades 

i denna studie, men det ansågs inte påverka tillförlitligheten negativt då stöd togs mot innehåll 

i tidigare forskning samt lagtext från Revisionslagen (SFS 1999:1079) och Revisorslagen (SFS 

2001:883).  

 

 3.3.2 Pålitlighet 

Pålitlighet är en föreslagen motsvarighet till begreppet reliabilitet inom kvantitativ forskning 

och innebär huruvida resultatet vid annat tillfälle kan få likartat resultat (Bryman & Bell 2017, 

s. 70, 382).  

 

Medvetenhet kring att alla människor är olika och därmed kan tolka en och samma text på olika 

sätt fanns. Det påverkade pålitligheten något negativt då risken att resultatet inte skulle bli 

likartat fanns om andra skulle välja att tolka samma disciplinärenden. Oftast anpassas 

kategorierna efter den bakgrund forskaren har vilket gör att kategorierna kan bli olika beroende 

på vilken forskare som utformat dem, vilket läsaren kan ha under beaktning (Fejes & Thornberg 

2015, s. 20). Denna aspekt togs hänsyn till och för att öka pålitligheten kategoriserades samtliga 

disciplinärenden genom en gemensam diskussion.  
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 3.3.3 Överförbarhet 

En kvalitativ studie innebar främst en förståelse av kontexten som studerats. Därmed innebar 

överförbarhet fokus på den unika kontexten och om resultatet kunde överföras till andra 

situationer vid en annan tidpunkt. Huruvida studien var överförbar berodde på hur tät eller 

detaljrik kontextens redogörelse var. (Bryman & Bell 2017, s. 382) 

  

Tillvägagångssättet var explicit för att studien skulle ha en hög överförbarhet. Lincoln och Guba 

(1985, s. 316) menar att “täta” beskrivningar ger läsare mer överförbara dataresultat.  Därav 

finns samtliga underkategoriseringar samt kategorier som togs fram genom varje 

disciplinärende sparade med fylliga redogörelser för att få en överblick av hur databasen 

tolkades och för att tillvägagångssättet skulle kunna upprepas. Redogörelsen går att finna i 

bilaga 1. 

 

 3.3.4 Konfirmering 

Konfirmering är en motsvarighet till objektivitet. Genomgående i processen av genomförandet 

och slutsatser skulle en fullständig objektivitet intas och personliga värderingar och åsikter fick 

inte inverka på studiens utförande. (Bryman & Bell, 2017, s. 380-383) 

  

För att förhindra en felaktig tolkning i underkategorierna och de övergripande kategorierna 

fördes gemensamma diskussioner. Dessutom lästes studiens olika delar igenom som helhet för 

att försäkra att studien enbart innehöll fakta och inte personliga värderingar, med bortseende 

från den avslutande diskussionen. 



 25 

4 Empiri 
Informationen som framkommer i detta kapitel bygger främst på bilaga 1 där samtliga 

disciplinärenden är sammanställda i korthet. Den deskriptiva empirin har sammanställts i 

tabeller för att få en överskådlig bild där tabell 5, s. 25 under avsnitt 4.1 tillhör den kvantitativa 

forskningsdesignen då ingen tolkning av text förekommit medan samtliga tabeller i avsnitt 4.2 

är utefter kvalitativ forskningsdesign. 

 

4.1 Initiering 

Revisorsinspektionen är de som öppnar disciplinärenden, men oftast är det någon annan som 

initierar till Revisorsinspektionen. Vid en initiering väljer Revisorsinspektionen endast att 

öppna ett ärende om de anser att kvaliteten av revisorns arbete kan ifrågasättas (4: 

Revisorsinspektionen u.å). Vem det är som initierar framkommer i början av varje 

disciplinärende och i tabell 5 har samtliga initieringar sammanställts. 

 

Tabell 5. Vem initierade disciplinärendet 

Initierar Antal disciplinärenden Procent 
Okänd anmälan 14 35,0 % 
Kvalitetskontroll 10 25,0 % 
Skatteverket 6 15,0 % 
Revisorsinspektionens 
riskbaserade tillsyn 
(tidigare SUT) 

5 12,5 % 

Övriga myndigheter 3 7,5 % 
Ansökan 1 2,5 % 
Revisionsinspektionen 1 2,5 % 
Totalt 40 100 % 

 

Genom tabell 5 ovan går det utläsa att initieringar härrör från sju olika grupper där den mest 

frekventa är okänd anmälan. Det har i dessa ärenden inte beskrivits vem som har initierat utan 

det står endast att “Revisorsinspektionen har tagit del av information vilket föranlett 

öppnandet”. Revisorsinspektionen själva initierade endast en egen anmälan, men 

Revisorsinspektionens riskbaserade tillsyn (tidigare SUT) initierade fem stycken. 

Revisorsinspektionens riskbaserade tillsyn tillhör Revisorsinspektionen men valdes med fördel 

att kategoriseras för sig. Detta gjordes dels på grund av att de var relativt många i antal samt att 
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de ärenden som är i denna kategori har en revisor som ligger under tillsyn för att tidigare ha 

brustit i kvalitet.  

 

Den näst mest frekventa initieringen var från kvalitetskontroller som av de 40 ärendena 

initierade tio stycken. Även Skatteverket initierade anmälningar vilket oftast handlade om 

skattefrågor. Initieringar som förekom mer sällan var från övriga myndigheter, vilket var 

Ekobrottsmyndigheten och Bolagsverket, samt från en ansökan om fortsatt auktorisation där de 

funnit att revisorn underlåtit att fortbilda sig. 

 

4.2 Förekommande brister 

Ett enskilt disciplinärende kunde innehålla flera brister och spridningen var stor, mellan en till 

tio stycken brister uppmärksammades per enskilt ärende. Att förtydliga är att vissa ärenden 

hade en revisor som granskat flera företag. Hade revisorn liknande brist flera gånger fast i olika 

företag räknades denna brist endast med en gång i respektive disciplinärende. Det kunde 

exempelvis vara att revisorn brustit i granskning av varulager i två av de reviderade företagen, 

därmed blev det en brist i granskning. I tabell 6 redogörs sammanställningen av det antal brister 

som förekom per enskilt disciplinärende. 

 

Tabell 6. Antal brister som förekom per enskilt ärende 

Antal brister i 
respektive ärende 

Antal 
disciplinärenden 

Procent 

1 15 37,5 % 
2 3 7,5 % 
3 5 12,5 % 
4 5 12,5 % 
5 0 0,0 % 
6 3 7,5 % 
7 3 7,5 % 
8 1 2,5 % 
9 4 10,0 % 
10 1 2,5 % 

Totalt 40 100 % 
 

Det går från tabell 6 utläsa att det mest frekventa antalet var att revisorn gjorde en brist i sin 

revisionsprocess. Ur tabellen går det inte heller finna något specifikt mönster, de övriga antalet 

brister per ärende är spridda relativt jämt om man bortser från antalet ett och fem. Även kring 
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åtta till tio börjar antalet disciplinärenden bli färre, men det är ändå fyra stycken som har nio 

brister vardera. 

 

Dessa enskilda brister kom att kategoriseras fram, från meningsenhet av bristen, till 

underkategori av specifik brist och tillslut övergripande kategori. Kategorierna togs fram med 

hjälp av Weberprotokollet som grund. Totalt uppmärksammades 149 brister i samtliga 40 

ärenden och resultatet av kategoriseringen går att utläsa i tabell 7. 

 
Tabell 7. Brister per kategori 

Kategori Antal brister Procent 
Granskning 70 47,0 % 
Underlåtit något 39 26,2 % 
Dokumentation 18 12,1 % 
Godtagit felaktighet 12 8,1 % 
Jäv/Oberoende 7 4,7 % 
Formalitet 3 2,0 % 
Totalt 149 100 % 

 

Orsaken till att den totala summan här är 149 när antalet disciplinärenden var 40 stycken 

kopplas till tabell 6. Varje enskilt disciplinärende kunde innehålla flera brister och därav är det 

en större totalsumma här än tidigare.  

 

Granskning var den mest frekventa kategorin, genom att titta på antalet brister, och utgjorde 47 

% av de totala bristerna som förekom i de disciplinärenden som undersöktes. Om 

Revisorsinspektionen inte ansåg att en post var tillräckligt granskad av revisorn ansågs det vara 

en brist i granskning. Underlåtit något, vilket är den näst mest frekventa kategorin, utgjorde 

26,2 % av de brister som förekom. Denna kategori tillämpades när revisorn borde tagit ställning 

eller gjort något, men underlåtit att vidta lämplig åtgärd. När en revisor inte dokumenterat sitt 

arbete tillräckligt väl att Revisorsinspektionen kunnat följa upp arbetet har de brutit i 

dokumentationen. Utav de 40 ärenden som lästes brast dokumentationen i 18 av dem. 

Dokumentationsbristen har sammanställts som endast en brist i respektive enskilt ärende och 

förekommer därför inte mer än en gång per ärende. Godtagit felaktighet var endast 

förekommande vid 8,1 % av fallen och noterades när revisorn förbisåg felaktigheter. Bristen 

jäv/oberoende upptäcktes vid 4,7 % av antalet brister totalt och innefattar när revisorn varit 

jävig eller inte har varit oberoende vid revisionsutövandet. Likt dokumentation förekom denna 

brist endast en gång per enskilt ärende. Formalitet var inte en lika omfattande kategori som de 
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andra med endast 2 % av de totala bristerna. Formalitet bedömdes vara en brist vid feldatering 

av revisionsberättelsen eller en revisionsberättelse som var felutformad. Endast när revisorn har 

gjort fel i formaliteten blir det en brist i denna kategori. I övrigt hamnar klienternas fel i 

kategorin godtagit felaktighet med underkategorin formalitet av klient.  

 

Samtliga av kategorierna ovan har fått underkategorier för att närmare studera var det i 

revisionen har brustit. Dessa underkategorier är de brister som Revisorsinspektionen funnit och 

som bidragit till påföljd. Påföljderna av de 40 disciplinärendena illustreras i tabell 8.  

 

Tabell 8. Påföljden av disciplinäredena 

 Dömda revisorer 
Varning 23 
Erinran 10 
Upphävande av auktorisation/godkännande 7 
Totalt 40 

 

 4.2.1 Granskning 

Granskningen ska ge en försäkran om att de finansiella rapporterna inte innehåller väsentliga 

felaktigheter (ISA 200 punkt 11 a). 21 av samtliga 40 disciplinärenden innehöll brister inom 

kategorin granskning, vilket ger en procent på 52,5. I tabell 8 redovisas de underkategorier där 

bristerna inom kategorin granskning förekom. 
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Tabell 9. Antal brister inom kategorin granskning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mest frekventa bristerna inom granskningen var ospecificerade intäkter och kostnader, 

varulager samt rutiner. Tillsammans täcker de upp mer än hälften av bristerna som sker inom 

kategorin granskning med en procent på 54,2. Brister inom kategorin granskning kan 

förekomma i samma disciplinärende flera gånger, exempel vid bristande granskning av 

kostnader och intäkter, vilket blev två granskningsbrister. 

 

I ärendet med diarienummer 2017–636 hade A-son brustit i granskningen hos samtliga av sina 

reviderade företag. Det var inte bara en gång, utan Revisorsinspektionen bedömde att 

granskningen fallerade många gånger och då vid intäkts- och kostnadsposterna samt vid 

varulagrets inventering och prissättning. Revisorn hade även underlåtit att granska efterföljande 

händelser (efter räkenskapsårets slut). Därmed brast detta ärendet i underkategorierna 

ospecificerade intäkter, ospecificerade kostnader, varulager och efterföljande händelser.  

 

Granskning Antal brister Procent 
Ospecificerade intäkter 14 20,0 % 
Ospecificerade kostnader 8 11,4 % 
Varulager 8 11,4 % 
Rutiner 8 11,4 % 
Fordringar 6 8,6 % 
Närståendeförhållande 4 5,7 % 
Efterföljande händelser 3 4,3 % 
Skatter och avgifter 3 4,3 % 
Pågående arbeten 2 2,9 % 
Skulder 2 2,9 % 
Mervärdesskatt 2 2,9 % 
Förbjudna lån 1 1,4 % 
Ospecificerade tillgångar 1 1,4 % 
Bonusutbetalningar 1 1,4 % 
Reklamgåvor 1 1,4 % 
Pågående rättstvister 1 1,4 % 
Penningtvätt 1 1,4 % 
Oberoendeanalys 1 1,4 % 
Ansvarsfrihet 1 1,4 % 
Eventuella ekonomiska skador 1 1,4 % 
Årsredovisning 1 1,4 % 
Totalt 70 100 % 
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När revisorn brustit i granskningen av pågående arbeten innebär det att revisorn inte kontrollerat 

de uppdrag som enligt företagets avtal är påbörjat men inte avslutat per balansdagen. Detta 

skedde i två disciplinärenden där ett av dem var med diarienummer 2016-702. Företaget hade 

fyra pågående projekt där revisorn endast noterat utan anmärkning av granskningen. 

Revisorsinspektionen fann sedan att ingen ordentlig granskning av posten har utförts. 

 

 4.2.2 Underlåtit något 

En revisor ska alltid anmärka väsentliga brister i redovisningen och verka för att revisionen sker 

i enlighet med god revisionssed (Revisorsinspektionen 2017). Det framkom att 25 av 40 

disciplinärenden innehöll brister inom att revisorn underlåtit något, vilket ger en procentsats på 

62,5. I tabell 9 framgår vilka underkategorier revisorn brustit inom. 

 

Tabell 10. Antal brister i kategorin underlåtit något 

Underlåtit något Antal brister Procent 
Rapportera i 
revisionsberättelsen 

12 30,8 % 

Påtala felaktigheter till 
styrelsen 

7 18,0 % 

Inhämta uttalande i rätt tid 5 12,8 % 
Förvissa sig om yttrande 3 7,7 % 
Betala skatter och avgifter i 
egen verksamhet i tid 

3 7,7 % 

Närvara vid inventeringen 3 7,7 % 
Inhämta revisionsbevis i rätt tid 1 2,6 % 
Informationsplikt mot styrelse 
och VD 

1 2,6 % 

Ta ställning om fastställande av 
BR och RR 

1 2,6 % 

Prövning av uppdrag 1 2,6 % 
Deklaration i rätt tid 1 2,6 % 
Fortbildning 1 2,6 % 
Totalt 39 100 % 

 

Av 39 brister inom kategorin underlåtit något, visade det sig att 12 innehöll brister inom 

underkategorin rapportera i revisionsberättelsen när de enligt Revisorsinspektionen skulle gjort 

detta. Ett av disciplinärendena, diarienummer 2017-1311, innehöll denna brist tre gånger. 

Revisorn skulle dels ha anmärkt att årsredovisningen var för sent avlämnad, att det saknades en 

upplysning om särskild förteckning över lån samt att det fanns faktorer som kunde leda till 

betydande tvivel om företagets fortsatta verksamhet. Sju av revisorerna har även underlåtit att 
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påtala felaktighet till styrelsen. I ärendet med diarienummer 2015-800 skulle revisorn påtalat 

behovet av att lämna upplysning om kvarstad, vilket är när egendom är säkerställt i väntan på 

domslut, till styrelsen men underlåtit att göra detta. Ett annat exempel är diarienummer 2017-

801 där revisorn underlät att påtala att väsentliga upplysningar saknades i årsredovisningen.  

 

I fem av de 40 disciplinärendena inhämtade revisorn inte uttalande i rätt tid. Uttalande från 

företagsledning ska vara i nära anslutning till revisorns datering av revisionsberättelsen, men i 

samtliga av dessa fall skedde dateringen minst tre veckor innan vilket inte är god revisionssed. 

Det visade sig även att revisorn i tre av disciplinärendena underlåtit att för sin egen 

revisionsbyrås vägnar betalat in avgifter och skatter i rätt tid. En av dessa är ärendet med 

diarienummer 2017-626. 

 

Ärendet med diarienummer 2017–636 brast i underkategorin förvissa sig om yttrande, för att 

det fanns ett yttrande från styrelsen om vinstutdelning som revisorn underlåtit att förvissa sig 

om. Ett ytterligare exempel är diarienummer 2016-594, där revisorn underlåtit att förvissa sig 

om yttrande genom att ha lämnat revisionsberättelsen utan yttrande från företagsledningen. 

 

 4.2.3 Dokumentation 

Revisorer har dokumentationsplikt där det för Revisorsinspektionen ska finnas möjlighet att 

granska revisorns arbete i enlighet med 28 § Revisorslagen (SFS 2001:883). Av 

disciplinärendena framkom det att 18 av de 40 avgörandena, 45 %, år 2017 hade brister i 

dokumentationen. Ett exempel är disciplinärendet med diarienumret 2017-624 där A-son inte 

noterat sin medvetenhet om att företaget under räkenskapsåret utsatts för brott. 

Dokumentationen var även bristfällig kring huruvida A-son genomfört någon utökad 

granskning av lönerutinerna och utbetalningarna. Ett annat exempel är ärendet med 

diarienummer 2016-592. Revisorsinspektionen beskrev att det genomgående i förevarande 

diarienummer saknas underlag i dokumentationen om vad som granskats, vilka iakttagelser som 

hade gjorts samt vilka slutsatserna var. Revisorer får vid bristande dokumentation en möjlighet 

till förklaring om Revisorsinspektionen inte funnit tillräckligt med bevis om 

revisionsprocessen. 
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 4.2.4 Godtagit felaktighet 

Revisorn ska vid misstanke göra en närmare granskning samt anmäla om denne upptäcker något 

i granskningen som inte stämmer, 28 § Revisorslagen (SFS 2001:883). Nio av 40 

disciplinärenden innehöll brister inom kategorin godtagit felaktighet, vilket ger en procentsats 

på 22,5. Av de 149 totala bristerna fanns i denna kategori tolv stycken brister vilket 

sammanställts i underkategorier genom tabell 10. 

 

Tabell 11. Antal brister i kategorin godtagit felaktighet 

Godtagit felaktighet Antal brister Procent 
Formalitet av klient 4 33,3 % 
Misstanke som ej kollats upp 2 16,7 % 
Kvalitetsgranskarens arbete ej 
slutfört före revisorspåteckning 

2 16,7 % 

Skyldiga att ha auktoriserad revisor 2 16,7 % 
Skrivit under revisionsberättelse 
utan underteckning från styrelse i 
årsredovisningen 

2 16,7 % 

Totalt 12 100 % 
 

Den mest frekventa underkategorin, på 33,3 %, är att revisorn godtagit fel av klienten i 

formalitet. I diarienummer 2016-702 godtog revisorn ett odaterat uttalande från 

företagsledningen vid sin påteckning av revisionsberättelsen. Även två ärenden, 16,7 %, 

tydliggjorde att revisorerna hade misstankar som de inte kollade upp. I ärendet med 

diarienummer 2017-624 väcktes misstanke att lön skickades ut till parter som inte var anställda 

på företaget, men det var inget revisorn kollade upp.  

 

Revisorer ska invänta kvalitetsgranskarens arbete, men i två av fallen, 16,7 %, valde revisorn 

att skriva under revisionsberättelsen trots att kvalitetsgranskarens arbete ännu inte var slutfört. 

Exempel på när detta skedde var i ärendet med diarienummer 2017-1152 samt 2017-544. I två 

andra ärenden, 2016-1414 och 2016-1431, fortsatte de godkända revisorerna att revidera 

företagen trots att de visste om att företagen var skyldiga att ha en auktoriserad revisor. Detta 

då företagen uppfyllde minst två av kriterierna i 9 kap. 13 § Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 

under de senaste två räkenskapsåren: medelantalet anställda > 50 miljoner kr; 

balansomslutningen > 40 miljoner kr; och nettoomsättning > 80 miljoner kr. 
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 4.2.5 Jäv/Oberoende 

En av de viktigaste aspekten att ta hänsyn till när en revisor accepterar ett uppdrag är om jäv 

eller oberoende föreligger, 17 § Revisorslagen (SFS 2001:883). I denna kategori togs frågan 

om jäv/oberoende upp sju gånger av totalt 40 disciplinärenden, motsvarande 17,5 % och i tabell 

11 tydliggörs det mer exakt genom underkategorier inom vad jäv eller oberoende uppkom från. 

 

Tabell 12. Antal brister i kategorin jäv/oberoende 

Jäv/Oberoende Antal brister Procent 
Oberoendehot vid 
sidoverksamhet 

3 42,9 % 

Närstående 2 28,6 % 
Bokförings-/Redovisningsjäv 1 14,3 % 
Drivit rättsprocess gemensamt 
med klient där utgång är av 
väsentlig betydelse och påverkat 
oberoendet 

1 14,3 % 

Totalt 7 100 % 
 

Jäv/oberoende är en kategorisering som exempelvis framgick ur ärendet med diarienummer 

2017-96. A-son hade reviderat ett företag där Revisorsinspektionen ansåg att ett oberoendehot 

infann sig då styrelseledamoten (skattekonsulten) hos kunden var anställd på revisionsföretaget, 

vilket innebar ett närståendeförhållande. Ärendet med diarienummer 2016-1300 är exempel på 

underkategorin sidoverksamhet där revisorn tillhandahöll familjerättsliga frågor vilket står i 

strid mot det naturliga sambandet med revisionsverksamheten. Ett annat exempel är ärendet 

med diarienummer 2016-499. Där ansåg Revisorsinspektionen att det förelåg ett oberoendehot 

av revisorsuppdraget då revisorn tillsammans med sin klient fört en rättsprocess mot ett företag 

där utgången var av väsentlig betydelse för revisorn. 

 

 4.2.6 Formalitet 

Både redovisningen och revisionen har krav på sig vad gäller formalitet. När det kommer till 

revisionsberättelsen ska den exempelvis inte har skrivits under eller daterats före 

granskningsarbetet är slutfört (ISA 700 punkt 41). Det var två av 40 disciplinärenden som 

innehöll fel i formalia, motsvarande 5 %, och underkategorierna som förekom illustreras i tabell 

12. 
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Tabell 13. Antal brister i kategorin formalitet 

Formalitet Antal brister Procent 
Feldaterad revisionsberättelse 2 66,7 % 
Felutformad revisionsberättelse 1 33,3 % 
Totalt 3 100 % 

 

Feldaterad revisionsberättelse skedde i två disciplinärenden, dels i ärendet med diarienummer 

2017-797 samt 2017-212. I det förstnämnda ärendet var revisorn medveten om att dateringen 

var fel då det gjordes medvetet. Även i det andra ärendet skedde feldateringen medvetet då 

revisorn undertecknade en ny revisionsberättelse någon vecka efter den första, men åsatte 

samma datum som den tidigare. Det var även i det sistnämnda ärendet som revisionsberättelsen 

var felutformad då revisorn glömde att ha med en av de tre att-satserna i revisionsberättelsen. 
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras det empiriska resultat som tagits fram genom koppling till den 

teoretiska referensramen. 

 

5.1 Brister och faktorer 

Revisorn ska enligt 2 kap. 3 § Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) säkerställa att företagets 

påståenden ger en rättvisande bild av balansräkning, resultaträkning, noter samt eventuella 

tilläggsupplysningar. Det tydliggörs genom empirin att det inte alltid är fallet, utan revisorer 

gör brister och misslyckas därför att leverera en rättvisande bild av företagets påståenden. 

Revisionsmisslyckanden kan delvis anses vara en följd av fel i revisionsprocessen då revisorn 

inte gjort vad som åligger avseende de tre faserna: planering, granskning och rapportering. Det 

gäller att ha en tydlig röd tråd och följa den genom arbetsprocessen vilket Carrington (2014) 

även nämnde. Beasley et al. (2013) fann genom sin forskning att revisorer ofta brister inom 

otillräcklig planering, vilket kopplas till revisionsprocessens första steg. Revisorn har ett stort 

ansvar och vid närmare studering av empirin verkar planering vara ett av de viktigaste stegen 

inom revisionen och något som behöver förbättras. Det visade sig nämligen att om revisorn inte 

planerat arbetet tillräckligt ledde det till en ökad risk för revisionsmisslyckande, framförallt 

inom kategorin granskning vilket visas genom att 70 av  de 149 bristerna förekom inom 

kategorin granskning. Det är förståeligt, enligt väsentlighet och risk, att allt inte kan granskas 

då det skulle bli orimligt kostsamt och en ineffektiv revidering, men flera revisorer brast inom 

områden som oftast är väsentliga. Det gällde framförallt poster som intäkter och kostnader, 

vilket inte borde ske om revisorn gjort en bra planering och granskningsplan. Totalt förekom 

nämligen 14 brister inom intäkter och åtta inom kostnader. 

 

Erfarenheten kan anses minska kostnaden av revideringen genom en bra planering av arbetet. 

Hogan et al. (2008); Owhoso, Messier och Lynch (2002); samt forskarna Ye, Cheng och Gao 

(2014) menade att faktorn erfarenhet påverkar effektiviteten hos revisorn. Ju mer erfarenhet 

desto mer förståelse av begrepp och processer inom revisionen. Det antas därför i denna studie 

att om revisorn har erfarenhet med sig in i revisionen, oavsett om det är bra eller dålig 

erfarenhet, leder det till ökad förståelse för revisionen. En utbildning, vilket Ye, Cheng och Gao 

(2014) lyfte fram som faktor, kan därför inte alltid ses som tillräcklig för att kunna utföra 

revisioner fria från revisionsmisslyckanden. Det kan därför antas att erfarenheten har en 
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betydelse, genom tidigare lärdomar, för revideringar framöver till följd av att disciplinärenden 

i empirin avlutas med att revisorerna får en påföljd.  

 

Påföljden som visade sig förekomma mest frekvent var varning. Skillnaden mot erinran 

uppfattades enligt Revisorsinspektionens formuleringar i disciplinärenden inte som stor, utan 

revisorerna kom därifrån med vetskap om att de gjort fel och behövde rätta sig. Lennox och Li 

(2014) antydde även att om en revisor tidigare har anmälts är risken mindre att 

revisionsmisslyckanden sker i framtiden. Erfarenheten kan därför påverka revisorns beteende, 

vilket leder till ökad rapporteringskvalitet för framtiden när en revisor tidigare fått en anmälan. 

 

Även Ye, Cheng och Gao (2014) stärker att erfarenheten minskar sannolikheten för 

revisionsmisslyckanden. Den erfarenhet en revisor skaffar sig under åren gör det lättare att från 

början kunna tillämpa rätt granskningsmetod, genom att uppskatta ändamålsenliga nivåer av 

väsentlighet och risk. Ashton (1991) menade däremot att respektive revisionsuppdrag är unikt 

och revisorn bör således inte förlita sig helt på kunskapen om de mest frekventa bristerna. 

Forskningarna som Hogan et al. (2008); Owhoso, Messier och Lynch (2002); samt Ye, Cheng 

och Gao (2014) gjorde menar däremot på att möjligheten att finna fler felaktigheter i de 

finansiella rapporterna ökar. Mänskliga fel som trötthet kan däremot, oavsett revisorns 

erfarenhet, leda till revisionsmisslyckanden vilket Claypool, Wolf och Tackett (2004) lyfte 

fram. 

 

 5.1.1 Granskning 

Granskning var den kategori som innehöll flest brister enligt empirin. Även den tidigare 

forskningen av Beasley, Carcello och Hermanson (2001); Beasley et al. (2013); samt Dechow 

et al. (2011) visade på brister inom granskning av ospecificerade intäkter, ospecificerade 

kostnader, varulager, fordringar och rutiner vilket i denna studie är uppmärksammade 

underkategorier inom granskning. Tillsammans utgjorde förevarande underkategorier av brister 

62,8 % av denna studies empiri i kategorin granskning. Bonner, Palmrose och Young (1998) 

nämnde att de mest frekventa bristerna förekom inom intäkter och kostnader vilket tydliggörs 

mot empirin där dessa två poster utgör hela 31,4 % av de totala granskningsbristerna. Revisorn 

hade inte granskat dessa poster tillräckligt för att finna alla väsentliga fel och en förklaring till 

detta kan vara att revisorn inte fått en tillräcklig förståelse av företagets verksamhet i sin 

planering och granskningsplan.  
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Genom forskning av Firth, Mo och Wong (2005) samt Gordon et al. (2007) framkom det även 

att revisorer måste vara uppmärksamma på de närståendetransaktioner som kan förekomma 

inom företagen för att undvika revisionsmisslyckanden. I denna studie framkom det att revisorn 

inte granskat underkategorin närståendeförhållanden tillräckligt i fyra disciplinärenden vilket 

revisorn måste ta hänsyn till. Då riktlinjer inte finns behövde revisorn ha undersökt huruvida 

närståendetransaktioner var av kvantitativ väsentlighet. Är det inte detta behöver revisor oavsett 

undersöka posten då den anses vara kvalitativt väsentlig. Detta tydliggör att det inte endast är 

det egna oberoendet och jävsförhållandet som behöver ses över av revisorn.  

 

Respektive disciplinärende inom kategorin granskning innehöll sällan endast en underkategori 

av brist vilket tydliggörs i tabell 6. Förekom en granskningsbrist i ett ärende visade det sig ofta 

även brista vid en annan underkategori av granskning med. Revisorerna höll med om att de 

kunde ha utökat granskningen, men de tog ändå inte tag i det under revisionen vilket visas 

genom att att Revisorsinspektionen ansåg det som brist. Det kopplas till Hogan et al. (2008) 

som diskuterade tidspress som faktor och att det är en orsak till att granskningen inte utfördes 

tillräckligt noggrant. En annan brist som kopplas till tidspressen är att revisorerna i ett fåtal 

disciplinärenden underlåtit att vara med under inventeringen trots att det är lagstadgat. 

Revisorerna beskrev i disciplinärendena att de inte funnit tiden att närvara vilket dessutom 

tydliggör vikten av planering i början av revisionsprocessen.  

 

Det går inte alltid att undgå revisionsmisslyckanden trots god planering i början av 

revisionsprocessen vilket även det kopplas till Hogan et al. (2008) forskning. De menade på att 

det finns företagsledningar som försöker dölja bedrägliga handlingar genom komplexa 

redovisningssystem eller hemliga överenskommelser mellan företagspersonalen. Möjligheten 

att revisorer i disciplinärendena fick försvårade omständigheter i revisionsprocessen finns och 

kan därför vara en bidragande faktor till revisionsmisslyckande trots god planering. Eutsler, 

Nickell och Robbs (2016) menade på att revisorer vill vara försiktiga med sina uttalanden där 

hög risk för bedrägeri i de finansiella rapporterna finns. Revisorerna kan därför i sin granskning 

vara mer vaksamma när det gäller granskningsmetod och inte förlita sig på företagets uttalanden 

vilket även Beasley et al. (2013 s. 2-30) diskuterade. Kan inte revisorn lita på att den interna 

kontrollen är god borde det föranleda revisorn att göra en substansgranskning. 
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 5.1.2 Underlåtit något 

Den näst mest frekventa kategorin genom sammanställning av empirin var underlåtit något. 

Framförallt var det inom underkategorin rapportera i revisionsberättelsen som revisorerna 

brustit med sitt ansvar vilket även Bonner, Palmrose och Young (1998) och Francis (2004) 

diskuterade i sin forskning. Bonner, Palmrose och Young (1998) fann felaktiga och utelämnade 

upplysningar i sin forskning vilket även tydliggörs genom empirin där 12 av de 39 bristerna 

inom kategorin underlåtit något inte rapporterade i revisionsberättelsen trots att de borde gjort 

detta. Det är inte lämnandet av ren revisionsberättelse som avgör hur bra revisorn är. Trots detta 

verkar det ändå vara något som gjorde att de revisorerna inte förmådde sig att lämna en oren 

revisionsberättelse. Förklaringar kan vara trötthet eller feltolkning, tagande av muta, 

oberoendehot av ekonomiska intressen samt personliga revisor-kundrelationer vilket även 

Claypool, Wolf och Tackett (2004) menade.  

 

En annan faktor som kan leda till revisionsmisslyckande är att bristen av kommunikation vilket 

Eutsler, Nickell och Robb (2016) samt Rippe (2014) diskuterade. Kommunikationsbrist 

synliggjordes i denna studies empiri genom underkategorin informationsplikt mot styrelsen, 

inhämta uttalande i rätt tid samt påtala felaktigheter till styrelsen. Tillsammans uppgick de till 

totalt 13 brister. En brist på kommunikation kan öka risken för missförstånd och Eutsler, Nickell 

och Robb (2016) samt Rippe (2014) menade på att det är nödvändigt att revisorn kommunicerar 

under granskningen när de finansiella rapporterna innehåller eller utgör svårigheter samt 

komplexa omdömen för revisorn. Detta för att kunna kvarhålla tillräckliga och ändamålsenliga 

revisionsbevis. 

 

 5.1.3 Dokumentation 

Samtliga revisorer vet om att det är lagstadgat att föra en noggrann dokumentation, trots detta 

har 18 av 40 revisorer brustit inom dokumentationen genom hela sin revisionsprocess. 

Genomgående där dokumentation var en brist tydliggjorde Revisornsinspektionen vikten av att 

dokumentera väl och beskrev, med en text som fyllde ett A4, om revisorns dokumentationsplikt. 

Revisorn har möjlighet att förklara sin granskning vid brist på dokumentation vilket skedde i 

samtliga av de 18 fallen, men bevisbördan hamnar på revisorn. Revisorerna förde sin talan med 

bra argument, men trots detta anses de i de flesta fall inte enligt Revisorsinspektionen följa god 

revisors- och revisionssed. Det var inte argumentationen från revisorerna i disciplinärendena 

som var av betydelse, utan vad de faktiskt gjort som påverkade påföljden av ärendet. 

Exempelvis ärendet med diarienummer 2016-592 där underlag saknas i dokumentationen om 
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vad som granskats, vilka iakttagelser som hade gjorts samt vilka slutsatserna var. Revisorn 

ansågs inte kunna redogöra för en tillförlitlig granskning. Claypool, Wolf och Tackett (2004) 

lyfte fram oavsiktligt mänskligt fel som trötthet vilket kan vara en faktor till att revisorerna inte 

orkar föra en tillräcklig dokumentation.   

 

Något som framkom när Revisorsinspektionen framhävde brist av dokumentationen var att det 

fanns många likheter mellan kategorierna dokumentation och granskning. Samtliga av de 18 

ärenden där det brast i dokumentation brast det även vid någon form av granskning. Det kan ha 

att göra med att när Revisorsinspektionen ser att det saknas dokumentation och revisorn inte 

kan förklara sin valda granskningsmetod på ett tydligt sätt, redovisar Revisorsinspektionen det 

även som brist på granskning inom den specifika posten. Revisorn kan ha underlåtit att göra en 

substansgranskning om det visade sig finnas felaktigheter i klientens internkontroll som inte 

gick att förlita sig på. Beasley et al. (2013) förtydligade genom sin forskning att revisorn främst 

brister i granskning och även revisorns avsaknad av tillräcklig dokumentation. Det är 

betydelsefulla poster revisorn ska granska, likt empirins intäkter, kostnader som oftast är av 

kvantitativ väsentlighet samt varulager som oftast är kvalitativ väsentlighet. Det leder till stor 

insamling av revisionsbevis vilket kan öka risken för att allt inte dokumenteras. 

 

 5.1.4 Godtagit felaktighet 

Revisorerna måste alltid rapportera om de finner något som inte stämmer. Empirin visade 

däremot på att det förekom att revisorer godtog felaktigheter då nio av 40 disciplinärenden brast 

inom kategorin, vilket inte ska ske. Beasley et al. (2013) nämnde i sin forskning avsaknaden av 

revisorns standardyrkesmässiga skyldighet där revisorn ignorerande klientens underlåtenhet att 

redovisa belopp och godtog därmed en felaktighet. Exempelvis diarienummer 2016-702 där 

revisorn godtog ett odaterat uttalande från företagsledningen vid sin påteckning av 

revisionsberättelsen. I denna studie kan kategorin godtagit felaktighet kopplas till 

revisionsprocessens granskning, då revisorer godtog fel trots vetskap om klientens felaktiga 

handling. 

 

 5.1.5 Jäv/Oberoende 

För en revisor är det viktigt att se till att varken jäv förekommer eller att oberoende äventyras. 

I disciplinärendet med diarienummer 2016-499 ansågs revisorn äventyra sitt oberoende genom 

att föra rättsprocess med sin klient som var av väsentlig betydelse för revisorn, vilket denne 
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visste om påverkade oberoendet. Det kan även kopplas till Heningers (2001) samt Lys och 

Watts (1994) forskning som diskuterade kring intäkten och om det var en bidragande faktor till 

revisionsmisslyckanden. De menade att ju högre intäkt, desto högre revisionsmisslyckande på 

grund av väsentligt ekonomiskt intresse i klienten.  

 

Revisorslagen 21-21a §§ (SFS 2001:883) nämner att om revisorn har ett direkt eller indirekt 

vinstintresse i klienten som är väsentligt eller ett vänskapshot vid personliga relationer ska 

revisorn avböja eller avsäga sig uppdraget. Risken finns nämligen att revisorn annars kan godta 

mutor, vilket även Claypool, Wolf och Tackett (2004) visade på. Empirins 

närståendeförhållande i fallet med diarienumret 2017-96 påverkar likt mutor revisorns 

oberoende. Även Enronskandalen kan kopplas till oberoendekriteriet då Arthur Andersen var 

beroende av företagets intäkter, enligt Chaney och Philipich (2002). Jäv och oberoende är därför 

två viktiga aspekter för en revisor att ta hänsyn till när det gäller att undvika 

revisionsmisslyckanden, då de även motsvarar 17,5 % av samtliga disciplinärenden i studien. 

 

 5.1.6 Formalitet 

Antalet brister inom kategorin formalitet var i studien få då två av 40 disciplinärenden innehöll 

brister inom kategorin. Det är mer troligt att revisorn brister inom exempelvis granskning, vilket 

även tydliggörs genom att det förekommer väldigt lite forskning inom just området formalitet. 

De empiriska bristerna i kategorin formalitet kan kopplas till revisionsprocessens rapportering, 

då revisorn i revisionsberättelsens formalia brister. I disciplinärendena med diarienummer 

2017-797 samt 2017-212 gjorde revisorn medvetet fel i formalia genom att datera 

revisionsberättelsen med fel datum, vilket står i strid mot ISA 700 punkt 49. Revisorn i ärendet 

med diarienummer 2017-212 hade även glömt bort en av de tre att-satserna vilket kan anses 

vara en väsentlig sak att se över. Carrington (2014) redogör för de tre att-satserna, vilket alltid 

ska förekomma i en revisionsberättelse för att intressenter ska ha väsentligt beslutsunderlag 

från revisionsprocessens rapportering. 

 

5.2 Revisionskvalitet 

Enligt Pong (2004) är revisionskvalitet är komplext begrepp, men tidigare forskning har använts 

för att definiera begreppet till en anpassning för studien. I denna studie handlar kvalitet främst 

om att göra en revision som följer de lagar och praxis som finns då det även är 
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Revisorsinspektionens utgångspunkt. Revisionskvaliteten är en avgörande faktor huruvida 

Revisorsinspektionen ser ett ärende som ett revisionsmisslyckande.  

 

Enligt Francis (2004) ansågs revisionskvaliteten vara låg när praxis och lagar inte efterlevs och 

menar på att revisionskvaliteten är omvänt relaterad till revisionsmisslyckanden: ju högre 

felaktighet av revisorn desto lägre är revisionskvaliteten. Det är något även 

Revisorsinspektionen anser då de kontinuerligt i disciplinärendena hänvisar till regler och 

praxis om god revisors- och revisionssed, vilket tydliggörs i empirins insamlade 

disciplinärenden där revisionskvaliteten varit låg. Framtagningen av studiens empiri visade 

nämligen samband mellan revisorns brister och att de inte handlat i enlighet med god 

revisionssed. Valet av disciplinär åtgärd som Revisorsinspektionen ger stöds på avsaknaden av 

god revisionssed. Det är i de empiriska disciplinärendena som Revisorsinspektionen funnit att 

kvaliteten brustit. Vissa disciplinärendena i denna studie visade på att revisorer var medvetna 

om att de inte alltid följde regelverket, vilket kan kopplas till Rippe (2014). 

 

Revisionsprocessen kan ses som en checklista genom stegen planering, granskning och 

rapportering. Det gäller för revisorn att utföra en revision enligt revisionsprocessen där risk och 

väsentlighet är termer som ska uppskattas av revisorns professionella bedömningar och 

anpassas till varje enskilt uppdrag. Detta verkar dock inte förekommit i några av de fall som 

blivit ett disciplinärende. Skulle revisorerna följt revisionsprocessens steg noggrant och gjort 

en bra planering, granskning och regelrätt rapportering hade revisionen troligen inte öppnats 

som ett disciplinärende. Därför kan inte checklistor anses förbättra revisionskvaliteten vilket 

även Hogan et al. (2008) antydde.  

 

För att öka revisionskvaliteten och upprätthålla intressenternas förtroende ansåg Boon, 

McKinnon och Ross (2008) att fokus skulle ligga på reglering av revisionen istället för 

checklistor. Ett försök med att öka revisionskvalitet har under år 2016 skett genom 

laginförandet om revisorsrotation i hopp om att öka revisorns oberoende och självständighet 

enligt Malmeby (2016). Francis (2011) menade nämligen att när revisorn inte är oberoende eller 

självständig minskar revisionskvaliteten vilket tydliggör vikten av revisorn oberoende och 

självständighet för revisionskvalitet.  

 

Carey och Simnett (2006) samt Chi och Huang (2005) var redan innan lagförändringen positiva 

till revisorsrotation som ett sätt att minska på revisorns oberoende och därmed minska 
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revisionsmisslyckanden. Under år 2017 visade det sig genom studiens empiri att sju av 40 

revisorer brast inom studiens kategori jäv/oberoende vilket ger en procentsats på 17,5. Det 

tydliggör oavsett om det minskat eller ökat från tidigare år att problemet kring jäv och 

oberoende fortfarande kvarstår. Johnson, Khurana och Reynolds (2002) var emot rotationen då 

de inte ansåg att kvaliteten förändrades något oavsett om revisorn reviderat ett företag under 

nio år eller två till tre. I disciplinärendena framkom det inte antalet år revisorerna reviderat 

företagen, men oavsett kvarstår problemet vilket stärker Johnson, Khurana och Reynolds (2002) 

åsikt. Att observera är att lagförändringen fortfarande är ny och kanske därmed ännu inte hunnit 

ge någon effekt i denna studie. Alla ärenden som är med i empirin är inte öppnade under år 

2017, några öppnades nämligen under år 2015 samt 2016 när denna lag ännu inte hunnit träda 

i kraft. 
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6 Slutsats 
Utifrån studiens insamlade material besvaras i detta kapitel den framtagna forskningsfrågan. 

 

6.1 Sammanställning 

Studien undersökte revisorns förekommande brister i disciplinärenden. Syftet var att undersöka 

vilka de mest frekventa bristerna som förekom i de svenska disciplinärendena var för att förstå 

vilka brister som kunde leda till revisionsmisslyckanden. 

 

Följande slutsatser har studien kommit fram till efter insamling av empirin: 

• De mest frekventa bristerna förekom inom kategorin granskning och bestod utav 47 % 

av samtliga brister. Framförallt var det underkategorin ospecificerade intäkter som 

förekom mest frekvent som brist i denna kategori. Revisorer behöver således bli 

noggrannare i sin granskning, då det framförallt är där de brister under 

revisionsprocessen. 

• Den brist vilket förekom näst mest frekvent låg inom kategorin underlåtit något och 

bestod utav 26,2 % av samtliga brister. Det var underkategorin rapportera i 

revisionsberättelsen som förekom mest frekvent i denna kategori. 

• Tredje mest frekventa bristen förekom inom kategorin dokumentation och bestod utav 

12,1 % av samtliga brister. Denna kategori innehöll ingen underkategori. 
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7 Slutdiskussion 
Under arbetsgången uppkom egna reflektioner och funderingar kring studiens resultat samt 

förslag på fortsatt forskning vilket presenteras i detta kapitel.  

 

7.1 Diskussion 

Revisorn kan behöva lämna en försäkran om att redovisningen inte innehåller väsentliga 

felaktigheter vilket kan öka risken för ett förväntningsgap. Intressenternas förväntningar på 

revisorn är höga och ibland för höga mot de arbetsuppgifter revisorn faktiskt ska utföra. 

Företagsledare och investerare är exempel på intressenter som förväntar sig mer av revisorn än 

vad revisorn faktiskt ska göra i enlighet med revisionsstandarder. Möjligheten finns därför att 

förväntningsgapet kan förklara brister som revisorer gör. De kan vilja uppfylla de förväntningar 

som ställs på dem, medan det egentligen inte är möjligt. Förväntningsgapet hade varit en 

intressant aspekt att ta med i studien, men utgjorde med den frågeställning som skapats ett 

sidospår och spekulation. 

 

Något som framförallt överraskade i denna studie var att innehållet i bristerna avgjorde 

påföljden och inte antalet brister. En brist kunde lika väl leda till upphävande av 

auktorisation/godkännande som tio brister vilket innan studien inte ansågs troligt. Sambandet 

mellan antalet brister och påföljden studerades inte, men hade varit en intressant aspekt att se 

över. 

 

Tidigare forskning fann att vissa faktorer kunde vara bidragande till en ökad eller minskad risk 

för revisionsmisslyckanden och erfarenheten var den faktor som mest frekvent diskuterades 

gällande påverkan på risken att revisionsmisslyckanden sker. Erfarenhet påverkar risken på så 

sätt att en större erfarenhet minskar risken för revisionsmisslyckande medan en lägre erfarenhet 

ökar risken vilket troligen inte endast kopplas till risken för revisionsmisslyckanden. Oftast kan 

erfarenhet vara av betydelse i många sammanhang och därmed inte heller oväntat att det har 

betydelse för revisionsmisslyckaden. Den tidigare forskningen visade även att klientens 

påverkan på revisorns intäkt, vilket diskuterades näst mest frekvent, påverkade och gav ökad 

risk för revisionsmisslyckande. Det påverkar kvaliteten på revisionen och leder troligen till att 

regelverk och normer inte efterlevs fullt ut vilket Revisorsinspektionen ansåg viktigt för att 

hålla en ökad revisionskvalitet.  



 45 

 

Studiens identifierade brister ger en språngbräda av möjligheter till revisionsbyråer och 

revisorer. Det kan förbättra förståelsen för revisionsprocessen och även stärka genomförandet 

av förfaranden som utförs för att minska förekomsten av oupptäckt bedräglig finansiell 

rapportering i framtiden. Huruvida beteendet av respektive revisor kommer att förändras till 

följd av upptäckta brister med en påföljd återstår fortfarande att undersöka mer kring. 

 

7.2 Metoddiskussion 

Det kritiska med kvalitativa studier är att upprepning av studien försvåras då varierande resultat 

kan förekomma och därmed leda till en låg överförbarhet Bryman och Bell (2017, s. 484). För 

att öka möjligheten till upprepning av studien och möjliggöra transparens användes 

Weberprotokollet och en tydlig beskrivning av tillvägagångssättet  

 

Weberprotokollet visade sig i framtagningen av underkategorierna och de övergripande 

kategorierna vara en bra metod för systematiseringen samt den tillförlitlighet protokollet gav. 

Tillförlitligheten har även tidigare diskuterats på sida 23 under avsnitt 3.3.1. Det var en bra 

vägledning i processen av framtagningen att luta sig mot genom den tydlighet protokollet gav 

genom respektive steg. Eftersom mycket text skulle bearbetas ansågs även den kvalitativa 

forskningsdesignen vara mest lämpad, även om inslag av den kvantitativa förekom. 

Textmängden tydliggjorde behovet av Weberprotokollet. Något som dock talar emot 

tillförlitligheten är när tillräcklig mättnad uppnås, alltså att ingen ny information kan komma 

fram, vilket diskuterades i Weberprotokollet steg sex. Mättnaden gällande kategorierna i 

studien ansågs uppfyllt, men ett större urval av empiri hade kunnat ge mer ny information och 

på det sättet anses det att mer information kunde tillkommit.  

 

De ärenden som hade brister som liknade varandra jämfördes under empiriinsamlingen för att 

få en följdriktighet i underkategoriseringen och den övergripande kategoriseringen. Kategorin 

godtagit felaktighet visade sig nämligen gå väldigt nära kategorin underlåtit något och de var 

svåra att särskilja under empiriinsamlingen. Det gällde att veta vad som menades med varje 

kategori för att fastställa inom vilken av kategorierna bristen skulle hamna. Medvetenhet finns 

därför att tolkning av disciplinärenden kan skilja sig åt, men för att säkerställa tillförlitligheten 

diskuterades varje ärende och dess brister gemensamt.  
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Genom att se tillbaka hade även år 2016 varit intressant att studera i och med lagen om 

revisorsrotation. Nu kunde empirin inte visa på om lagen gjort någon förändring gällande 

revisorns oberoende vilket hade kunnat ske om år 2016 ingått i studiens urval. Det kan även ha 

skett en underskattning av antalet revisorer som blir dömda i Sverige. Tabell 1 visar på att 

ungefär 1 % döms årligen och för att täcka upp att inte alla brister upptäckts hade därför 

kvalitativa intervjuer med Revisorsinspektionen och revisorer kunnat användas för att få mer 

omfattande empiri och därav kunna jämföra textinnehållet med intervjuer. 

 

7.3 Förslag på fortsatt forskning 

Fokus har legat på vilka de mest frekventa bristerna gjorda av en revisor är, men det hade även 

varit intressant att undersöka kring faktorer som har påverkan på risken för 

revisionsmisslyckande. I denna studie har det endast diskuterats, men genom egen studie skulle 

bättre slutsatser till varför brister sker kunna dras. Under studiens gång väcktes även nya frågor 

och det vore intressant att undersöka om revisorns agerande påverkas av att få en anmälan eller 

disciplinär påföljd. Påverkas revisorernas fortsatta arbete positivt genom att vara mer 

noggranna eller består revisionen oförändrad? 
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Bilaga	1.	Sammanställning	av	disciplinärenden.

Disciplinärende Initiation Brist 1 Brist 2 Brist 3 Brist 4 Brist 5 Brist 6 Brist 7 Brist 8 Brist 9 Brist 10 Totalt antal 
brister Påföljd

Dnr 2017-624 Okänd anmälan Dokumentation Granskning: 
Rutiner

Godtagit 
felaktighet: 
Misstanke som 
ej kollats upp

3 Varning

Dnr 2017–636

Revisorsinspekt
ionens 
riskbaserade 
tillsyn (tidigare 
SUT)

Dokumentation Granskning: 
Intäkter

Granskning: 
Kostnader

Granskning: 
Varulager

Underlåtit 
något: 
Förvissa sig 
om yttrande 

Granskning: 
Efterföljande 
händelser

6 Varning

Dnr 2017–1309 Revisionsinspe
ktionen

Jäv/Oberoend
e: 
Sidoverksamh
et

1 Varning

Dnr 2017-1311 Kvalitetskontroll Granskning: 
Rutiner

Jäv/Oberoend
e: Bokförings-
/Redovisningsj
äv

Granskning: 
Skatter och 
avgifter

Granskning: 
Intäkter Dokumentation

Underlåtit 
något: 
Rapportera i 
revisionsberätt
elsen

Granskning: 
Närståendetra
nsaktioner

Underlåtit 
något: 
Rapportera i 
revisionsberätt
elsen

Underlåtit 
något: 
Rapportera i 
revisionsberätt
elsen

9 Varning

Dnr 2017-626 Skatteverket

Underlåtit 
något: Betala 
in skatter och 
avgifter i egen 
verksamhet i 
tid

1 Varning

Dnr 2017-357 Skatteverket Granskning: 
Fordringar

Granskning: 
Närståendeför
hållande

2 Varning

Dnr 2017-797 Kvalitetskontroll

Formalitet: 
Feldaterad 
revisionsberätt
else

Godtagit 
felaktighet: 
Formalitet av 
klient

2 Varning



Dnr 2017-1152

Revisorsinspekt
ionens 
riskbaserade 
tillsyn (tidigare 
SUT)

Godtagit 
felaktighet: 
Kvalitetsgransk
arens arbete ej 
slutfört före 
revisorspåteck
ning

1 Erinran

Dnr 2017-212 Okänd anmälan

Underlåtit 
något: 
Rapportera i 
revisionsberätt
elsen

Formalitet: 
Felutformad 
revisionsberätt
else

Underlåtit 
något: 
Rapportera i 
revisionsberätt
elsen

Formalitet: 
Feldaterad 
revisionsberätt
else

4 Erinran

Dnr 2017-544 Kvalitetskontroll

Godtagit 
felaktighet: 
Skrivit under 
revisionsberätt
else utan 
underteckning 

Godtagit 
felaktighet: 
Kvalitetsgransk
arens arbete ej 
slutfört före 
revisorspåteck
ning

Godtagit 
felaktighet: 
Formalitet av 
klient

3 Varning

Dnr 2017-613 Okänd anmälan

Underlåtit 
något: 
Prövning av 
uppdrag

1 Erinran

Dnr 2017-63

Revisorsinspekt
ionens 
riskbaserade 
tillsyn (tidigare 
SUT)

Dokumentation Granskning: 
Intäkter

Granskning: 
Kostnader

Underlåtit 
något: 
Rapportera i 
revisionsberätt
elsen

4 Varning

Dnr 2017-70 Kvalitetskontroll

Jäv/Oberoend
e: 
Sidoverksamh
et

Godtagit 
felaktigheter: 
Formaliteter av 
klient

Underlåtit 
något: 
Förvissa sig 
om yttrande

3 Varning

Dnr 2017-801

Revisorsinspekt
ionens 
riskbaserade 
tillsyn (tidigare 
SUT)

Dokumentation Granskning: 
Intäkter

Underlåtit 
något: Påtala 
felaktigheter till 
styrelsen

Granskning: 
Varulager

Granskning: 
Skatter och 
avgifter

Underlåtit 
något: Inhämta 
uttalande i rätt 
tid

Granskning: 
Efterföljande 
händelser

7
Upphävande 
av 
godkännande

Dnr 20117-96 Okänd anmälan Jäv/Oberoend
e: Närstående 1 Varning



Dnr 2016-1300 Okänd

Jäv/Oberoend
e: 
Sidoverksamh
et

1 Erinran

Dnr 2016-720 Okänd

Godtagit 
felaktighet: 
Misstanke som 
ej kollats upp

Granskning: 
Oberoendeana
lys

Dokumentation 3 Erinran

Dnr 2016-926 Okänd

Underlåtit 
något: Påtala 
felaktigheter till 
styrelsen

1 Erinran

Dnr 2015-1155 Skatteverket

Underlåtit 
något: 
Rapportera i 
revisionsberätt
elsen

1 Varning

Dnr 2015-1414 Skatteverket
Granskning: 
Närståendeför
hållande

Dokumentation Granskning: 
Fordringar

Underlåtit 
något: Påtala 
felaktighet till 
styrelsen

Underlåtit 
något: 
Rapportera i 
revisionsberätt
elsen 

Granskning: 
Penningtvätt

Granskning: 
Intäkter

Granskning: 
Kostnader

Granskning: 
Rutiner 9

Upphävande 
av 
auktorisation

Dnr 2015-1420 Skatteverket

Underlåtit 
något: Betala 
in skatter och 
avgifter i egen 
verksamhet i 
tid

1 Varning

Dnr 2016-1414 Bolagsverket

Godtagit 
felaktighet: 
Skyldiga att ha 
auktoriserad 
revisor

 1 Erinran

Dnr 2016-527 Okänd

Jäv/Oberoend
e: 
Sidoverksamh
et

1 Erinran



Dnr 2016-1431 Bolagsverket

Godtagit 
felaktighet: 
Skyldiga att ha 
auktoriserad 
revisor

1 Erinran

Dnr 2016-702 Kvalitetskontroll

Godtagit 
felaktighet: 
Formalitet av 
klient

Godtagit 
felaktighet: 
Skrivit under 
revisionsberätt
else utan 
underteckning 

Granskning: 
Intäkter Dokumentation Granskning: 

Kostnader
Granskning: 
Varulager

Underlåtit 
något: Närvara 
vid inventering

Granskning: 
Pågående 
arbeten

Granskning: 
Skulder

Granskning: 
Mervärdesskat
t

10
Upphävande 
av 
godkännande

Dnr 2016-834 Skatteverket Dokumentation Granskning: 
Intäkter

Granskning: 
Rutiner

Granskning: 
Rutiner

Granskning: 
Varulager

Granskning: 
Reklamgåvor

Underlåtit 
något: Påtala 
felaktigheter till 
styrelse

7 Varning

Dnr 2016-1307

Revisorsinspekt
ionens 
riskbaserade 
tillsyn (tidigare 
SUT)

Granskning: 
Intäkter

Granskning: 
Kostnader

Underlåtit 
något: Närvara 
vid inventering

Granskning: 
Varulager Dokumentation

Granskning: 
Pågående 
arbeten

Underlåtit 
något: 
Rapportera i 
revisionsberätt
elsen

Underlåtit 
något: Påtala 
felaktigheter till 
styrelsen

Underlåtit 
något: Inhämta 
uttalande i rätt 
tid

 9
Upphävande 
av 
auktorisation

Dnr 2016-499 Okänd

Jäv/Oberoend
e: Drivit 
rättsprocess 
gemensamt 
med klient där 
utgång är av 
väsentlig 
betydelse

1 Varning

Dnr 2015-800 Okänd Granskning: 
Förbjudna lån Dokumentation

Granskning: 
Bonusutbetalni
ngar

Granskning: 
Kostnader

Granskning: 
Pågående 
rättstvister

Underlåtit 
något: Påtala 
felaktigheter till 
styrelsen 

Underlåtit 
något: 
Rapportera i 
revisionsberätt
elsen 

7 Varning

Dnr 2015-1181 Okänd Granskning: 
Fordringar Dokumentation 2 Varning

Dnr 2016-525 Ekobrottsmyndi
gheten

Granskning: 
Intäkt

Granskning: 
Fordringar

Granskning: 
Mervärdesskat
t

Underlåtit 
något: 
Rapportera i 
revisionsberätt
elsen

4 Varning



Dnr 2016-594 Kvalitetskontroll Granskning: 
Intäkt

Granskning: 
Rutiner

Granskning: 
Kostnader

Granskning: 
Varulager 

Underlåtit 
något: Närvara 
vid inventering

Granskning: 
Fordringar

Granskning: 
Skulder

Underlåtit 
något: 
Förvissa sig 
om yttrande

Dokumentation 9
Upphävande 
av 
auktorisation

Dnr 2016-898 Okänd

Underlåtit 
något: Påtala 
felaktigheter till 
styrelsen 

 1 Varning

Dnr 2016-1230 Ansökan
Underlåtit 
något: 
Fortbildning

1 Erinran

Dnr 2016-1336 Kvalitetskontroll Dokumentation Granskning: 
Intäkter

Granskning: 
Rutiner

Underlåtit 
något: Inhämta 
uttalande i rätt 
tid

Underlåtit 
något: Betala 
in skatter och 
avgifter i egen 
verksamhet i 
tid

Underlåtit 
något: 
Deklaration i 
rätt tid

 6
Upphävande 
av 
godkännande

Dnr 2016-93 Okänd

Underlåtit 
något: 
Informationspli
kt mot 
styrelsen och 
VD

Granskning: 
Tillgångar

Underlåtit 
något: Ta 
ställning om 
fastställande 
av BR och RR

Granskning: 
Ansvarsfrihet 

Granskning: 
Eventuella 
ekonomiska 
skador

Dokumentation 6 Varning

Dnr 2016-701 Kvalitetskontroll Granskning: 
Rutiner Dokumentation Granskning: 

Intäkter
Granskning: 
Varulager 4 Varning

Dnr 2016-592 Kvalitetskontroll Dokumentation Granskning: 
Intäkter

Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Fordringar

Granskning: 
Efterföljande 
händelser 

Underlåtit 
något: Inhämta 
revisionsbevis i 
rätt tid

Granskning: 
Skatter och 
avgifter

Underlåtit 
något: Inhämta 
uttalande i rätt 
tid

8
Upphävande 
av 
godkännande

Dnr 2016-704 Kvalitetskontroll Dokumentation Granskning: 
Intäkter

Granskning: 
Årsredovisning 

Underlåtit 
något: Inhämta 
uttalande i rätt 
tid 

4 Varning



Dnr 2016-1410 Okänd Granskning: 
Kostnader

Granskning: 
Närståendeför
hållande

Underlåtit 
något: 
Rapportera i 
revisionsberätt
elsen

3 Varning

149


