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Sammanfattning 

 

Titel: Revisorns roll – oberoende och – objektivitet, innan och efter avskaffandet av 

revisionsplikten.  

Författare: Marie Kulhan och Samandeep Dhanoa 

Handledare: Peter Jönsson 

Bakgrund: Revisionen har inte alltid sett ut som den gör idag. Den första lagen om 

krav på revision stiftades i Aktiebolagslagen 1895. Många händelser har ägt rum i 

revisionens historia, bland dem var Kreugerkraschen, som påverkade revisionsyrket 

hårt i Sverige. Vilket ledde till  nya ställningstaganden som skulle rädda professionen.  

På grund av händelserna i historien är det många som ifrågasätter revisionen och 

debatter har hållits angående revisorns oberoende och objektivitet. 1 november 2010 

avskaffades revisionsplikten för vissa företag.  

Syftet: Syftet med denna studie är att beskriva och analysera revisorns roll - 

oberoende och objektivitet, med hjälp av att granska antalet rena-/ oren 

revisionsberättelser, innan och efter avskaffandet av revisionsplikten. 

Metod: För att besvara studiens syfte har en kvantitativ undersökning utförts, där 400 

årsredovisningar från Stockholm och 200 årsredovisningar utanför Stockholm, har 

valts att granskas för att se hur antalet rena/-orena revisionsberättelser har ändrats 

under åren 2008-2011.  

Teoretisk referensram: De teorier som har tillämpats i studien är Revisorns roll, 

Oberoende & Objektivitet samt Profession 

Referensram: För att komplettera den teoretiska referensramen har Revisionens 

betydelse, Revisionsproceduren, Revisionsberättelsen samt tidigare studier tillämpats.  

Empiri: De data som insamlades för denna studie illustreras i diagram som visar att 

2010 var ett utmärkande år där flest orena revisionsberättelser rapporterades medan de 

resterande åren visade inga eller få orena revisionsberättelser.   

Slutsats: Utifrån den empiri som presenterades kunde revisorns oberoende och 

objektivitet ifrågasättas. Tydliga indikationer på att revisionsplikten har påverkat 

revisionsprofessionen illustreras i diagrammen från empirin, dock är det för tidigt att 

säga om det har haft en positiv eller negativ inverkan på professionen.  

Nyckelord: Revisionsberättelse, Revisorns Oberoende och Objektivitet, Profession    

 



 

 

Abstract  

Title: Auditors’ role – independence and - objectivity, before and after the  abolition 

of mandatoring auditing. 

Authors: Marie Kulhan and Samandeep Dhanoa  

Supervisor: Peter Jönsson 

Background: The audit has not always been as it is today. The first law requiring 

auditing was legislated in the Companies Act 1895. Many events have taken place in 

the audit history; among them was the Krueger crash, which affected the auditing 

profession hard in Sweden. This led to new recommendations and laws that would 

save the profession. Because of the events in the past, there are many who question 

the audit profession and discussions have been held regarding the auditor's 

independence and objectivity. Nov. 1, 2010 abolished the audit requirement for 

certain companies. 

Purpose: The purpose of this study is to describe and analyze the role of the auditor - 

the independence and objectivity, by perusing the number of qualified / unqualified 

audit reports, before and after removal of the audit requirement. 

Methodology: To answer the study's purpose, a quantitative study was conducted in 

which 400 annual reports from Stockholm and 200 annual reports outside of 

Stockholm, has been selected to be examined, to see how the number of qualified / 

unqualified audit reports has changed during the years 2008-2011. 

Theoretical Framework: The theories that have been applied in the study are the 

auditor's role, Independence & Objectivity and Profession. 

Framework: To complement the theoretical framework the audit significance, audit 

procedure, audit report and previous studies have been applied. 

Empirism: The data collected for this study is illustrated in diagrams showing that 

2010 was a defining year where most unqualified audit reports were reported, while 

the remaining years showed non or few unqualified audit reports. 

Conclusion: Based on the empirical evidence presented, auditor's independence and 

objectivity has been questioned. Clear indications that the audit requirement has 

influenced the audit profession is illustrated in the diagrams from empirical data, 

however, it is too early to say if it has a positive or negative impact on profession. 

Keywords: Audit Report, Auditor Independence and Objectivity, Profession 



 

 

Begreppsdefinitioner   
 

God Redovisningssed  
 

För att handla enligt god redovisningssed ska de rekommendationer, som bland annat 

bokföringsnämnden ger ut, följas.
1
 God redovisningssed kan variera beroende på 

bransch.
2
  

 

God Revisionssed  

 

Innebär att revisionen ska bygga på det som föreskriv i aktiebolagslagen. Med andra 

ord ska revisionen grunda på oberoende, kompetens samt tystnadsplikt.
3
 

 

Förkortningar 
 

ABL – AKTIEBOLAGSLAGEN  

 

  

BFN – BOKFÖRINGSNÄMNDEN  

 

 

BrB – BROTTSBALKEN  

 

 

FAR – FÖRENADE AUKTORISERADE REVISORER  

 

 

IAASB – THE INTERNATIONAL AUDITING AND ASSURANCE STANDARDS 

BOARD 

 

 

RL – REVISORSLAG 

 

 

RS – REVISIONSSTANDARD 

 

 

                                                 
1
 http://www.bfn.se/fragor/fragor-bokforing.aspx  2013-05-16  

2
 http://www.e-conomic.se/bokforingsprogram/ordlista/godredovisningssed 2013-05-16  

3
 http://www.far.se/Du-i-din-yrkesroll/Revisor/Revision-andra-bestyrkandeuppdrag-och-ovriga-

granskningsuppdrag/God-revisionssed/ 2013-05-16  

http://www.bfn.se/fragor/fragor-bokforing.aspx
http://www.e-conomic.se/bokforingsprogram/ordlista/godredovisningssed
http://www.far.se/Du-i-din-yrkesroll/Revisor/Revision-andra-bestyrkandeuppdrag-och-ovriga-granskningsuppdrag/God-revisionssed/
http://www.far.se/Du-i-din-yrkesroll/Revisor/Revision-andra-bestyrkandeuppdrag-och-ovriga-granskningsuppdrag/God-revisionssed/
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 1 Introduktion 
 

 

Detta kapitel avser att behandla ämnets bakgrund och problemdiskussion för att 

fortsättningsvis beskriva uppsatsens syfte och problemfrågeställningar.   

 

 

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Revisionens historia  

Professionen revision har under åren utvecklats och ser idag inte ut som den gjorde 

från början. Det första kravet på revision trädde fram i Aktiebolagslagen år 1895. 

Aktiebolagen var då tvungna att utse en lämpad person som skulle kontrollera 

bolagets finansiella räkenskaper.
 4

  Personen, revisorn, valdes oftast på årsstämman 

och kände ägaren till företaget eller den verkställande direktören. Kunskapsnivån hos 

vissa revisorer var låg, trots detta var de respekterade i samhället på grund av god 

relation med de som hade högst auktoritet i företaget.
5
   

 

I takt med att aktiebolagen blev fler ökade även antalet falska rapporteringar och 

bedrägerier, detta ledde till att flera debatter om lagförändringar hölls i Riksdagen. 

Debattörerna argumenterade även för att en undersökning skulle utföras för att se om 

behovet av ett officiellt revisionsinstitut existerade. Detta förslag till Riksdagen 

nekades dock.
6
 Stockholms Handelskammare började år 1912 att tillgodose 

efterfrågan på yrkeskunniga personer inom revisionsområdet, i samband med detta 

auktoriserade Stockholms Handelskammare de första auktoriserade revisorerna.
7
 

Vissa krav på kriterier skulle uppfyllas: 

- Ha ett examensbevis från Handelshögskolan i Stockholm 

- Fyllt minst 25 år 

- Inte jobba på en annan privat eller statlig firma.  

- Ha praktiserat i tre år hos en auktoriserad revisor 

                                                 
4
 http://www.frivision.se/bakgrund-om-revisions-plikt-i-sverige 2013-04-18 

5
 Eva Wallerstedt, 2001 sid 847  

6
 Ibid. sid 845 

7
 http://www.frivision.se/bakgrund-om-revisions-plikt-i-sverige  2013-04-18   

http://www.frivision.se/bakgrund-om-revisions-plikt-i-sverige
http://www.frivision.se/bakgrund-om-revisions-plikt-i-sverige
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På grund av dessa kriterier var det svårt för vem som helst att bli auktoriserad revisor. 

Vilket ledde till att tillväxttakten, för antalet auktoriserade revisorer i Sverige, var 

låg.
8
 

1.1.2 Kreuger kraschen – Revisionen möter ett hinder  

Ivar Kreuger var den kände ägaren av Swedish Match som var högt belånat. När 

börskraschen i New York inträffade 1929 påverkades bankerna av detta och de flesta 

av dem gick i konkurs. Kreuger och de som investerade i hans företag drabbades hårt 

för att bankerna drog in sina lån.
9
  

 

Anton Wendler, som var revisor för Kreuger men även medlem i FAR, kritiserades 

hårt för hans arbete som ansågs vara påverkat av Kreuger. Det var inte bara Wendler 

som anklagades för att ha varit under inflytande av Ivar Kreuger utan även de andra 

revisorerna som jobbade i Kreugers företag.
10

 Kreugerkraschen påverkade 

revisorsyrket hårt i Sverige. Vilket ledde till att FAR, Förenade Auktoriserade 

Revisorer, var tvungna att ta ställning för att rädda professionens rykte genom att 

skapa etikregler. På så vis skulle den svenska revisionen inte kopplas med 

Kreugerkraschen.
11

Kreugerskandalen väckte debatter runt om i världen, om skammen 

för professionen samt den lagstiftade auktoriteten. Det var svårt och är fortfarande 

svårt för professionen att återfå den respekt den en gång hade.
12

   

1.1.3 Revisionen idag 

I dagsläget är det frivilligt för företag att ha en revisor sedan 1 november 2010. 

Valbarheten är öppen för företag som underskrider två eller tre av följande krav: 

· 3 anställda 

· 3 miljoner kronor i nettoomsättning 

· 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

                                                 
8
 Eva Wallerstedt, , 2001 sid 847 - 848 

9
 Ibid. sid 851  

10
 Ibid. sid 852  

11
 Peter Öhman and Eva Wallerstedt, 2012 sid 242 

12
 Eva Wallerstedt, 2001 sid 851  



 

 

3 

 

Motivet till dessa kriterier är att det leder till kostnadsbesparingar för små aktiebolag 

enligt regeringen.
13

 

 

Enligt Carrington kan avskaffandet bidra till att:  

- Värdet av revisorn ökar 

- Revisionen blir tydligare 

- Revisorn kommer inte ses som en kontrollmekanism utan blir ett synligt värde 

för utomstående.
14

  

Vad är då revision och vad går revisorns arbete ut på idag? Revisionens arbete går ut 

på att granska och rapportera ett företags förvaltning samt redovisning och det krävs 

en mängd kunskap bakom detta, bland annat inom beskattning; för att veta vilka 

skattesatser och regler som ska användas, juridik; vilka lagar och standarder som 

måste följas samt redovisning för att värdera väsentliga poster. Som revisor måste 

man ha koll på förändring av lagar och rekommendationer för att följa god revisions- 

och redovisningssed.
15

  

1.2 Problemdiskussion  

I många år har revisionen och revisorn ifrågasatts, professionen tycks ha tappat den 

status den en gång hade. På så vis ifrågasättas revisorns roll i företagen, det vill säga, 

huruvida denne är behövlig eller inte. Detta riktas, å andra sidan väldigt stark kritik 

mot, då rapporter från Bolagsverket visar att företag som avregistrerat sina revisorer 

brister i form av kvalitet.
16

  

 

Avskaffandet av revisionsplikten har väckt nya funderingar kring hur FAR ska stärka 

revisorns oberoende och objektivitet. Den omtvistade frågan kring rena och orena 

revisionsberättelser har medfört en ny rapporteringslösning efterfrågas. Till följd av 

detta har IAASB, The International Auditing and Assurance Standards Board, 

presenterat ett förslag om ny revisionsberättelse. Fastän detta har en relativ hög 

prioritet hos IAASB, finns det emellertid fortfarande en del frågor som måste lösas 

                                                 
13

 http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/21/24/04afd0c4.pdf  2013-05-22 
14

 Thomas Carrington, 2006 sid 8  
15

 Ibid. sid 8 
16

Sämre årsredovisningar hos bolag utan revisorer. http://www.farkomplett.se/?docId=TN00009490 

Balans nr 8-9 2012.   

http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/21/24/04afd0c4.pdf
http://www.farkomplett.se/?docId=TN00009490
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innan en ny revisionsberättelse kan läggas fram för förslag.
17

 Mot denna bakgrund ter 

sig frågan om revisorns funktion mycket komplext, eftersom frågan tycks bero på 

huruvida revisorns rapportering försvårar eller underlättar frågan om tillförlitligheten 

för revisorn.
18

 Steve Ribbestams nämner i en debattartikel i Balans att en av världens 

största revisionsbyråer, Andersen, försvann för inte så längesedan och att detta har 

påverkat revisionsbranschen negativt.
19

 Det är med andra ord inte bara 

Kreugerkraschen som har förstört utvecklingen av revisionsprofessionen. Det är 

många händelser under åren som har gjort att revisorns oberoende, objektivitet samt 

roll i företaget har ifrågasatts och betvivlats.   

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera revisorns roll - oberoende och 

objektivitet, med hjälp av att granska antalet rena-/ orena revisionsberättelser. 

1.4 Problemformulering 

Ett antal problemfrågeställningar kommer att formuleras, för att söka svara på det 

avsedda syftet. Dessa frågor lyder på följande sätt; 

 

- Finns det en märkbar skillnad på huruvida antalet orena revisionsberättelser 

har påverkats av revisionspliktens avskaffande? 

 

- Vilka faktorer ligger till grund för orena revisionsberättelser?  

 

                                                 
17

 Aldrig mer ”rena” revisionsberättelser http://www.far.se/Press-och-opinion/Debattartiklar/Aldrig-

mer-rena-revisionsberattelser/  

Publicerad: 2012-05-07, hämtad 2013-04-05 
18

Sämre årsredovisningar hos bolag utan revisorer. http://www.farkomplett.se/?docId=TN00009490 

Balans nr 8-9 2012, hämtad 2013-04-05 
19

 Debatt: Gör revisionsbranschen självmål? http://www.farkomplett.se/?docId=TN000064F6  

Balans nr 3 2009, hämtad 2013-04-05 

 

http://www.far.se/Press-och-opinion/Debattartiklar/Aldrig-mer-rena-revisionsberattelser/
http://www.far.se/Press-och-opinion/Debattartiklar/Aldrig-mer-rena-revisionsberattelser/
http://www.farkomplett.se/?docId=TN00009490
http://www.farkomplett.se/?docId=TN000064F6
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2. Metod 

 

 

Metodkapitlet behandlar valet av den metod som kommer tilläpas för att besvara 

studiens syfte och problemfrågeställningar.   

 

2.1 Val av metod 
Forskningsmetoderna för en företagsekonomisk studie utgår från två olika synsätt 

beroende på syftet med undersökningen. Det första synsättet är det deduktiva 

synsättet, som innebär att undersökningen utgår från en relation mellan teorier, som 

berör området. Som i sin tur genomförs utifrån hypoteser som ska besvara syftet.
20

 

Antonymen för det deduktiva synsättet är det induktiva, där teorierna frambringas från 

empirin.
21

 Syftet med denna studie har besvarats utifrån det deduktiva synsättet; där 

de mest relevanta teorierna till studien har handplockats och sedan legat till grund för 

den empirin som bygger upp analysen och slutsatsen i studien. Studien byggs på en 

kvantitativ metod för att kunna besvara studiens syfte.   

2.1.1 Kvantitativ 
Den kvantitativa metoden bygger på att samla in numerisk data. Med hjälp av den 

kvantitativa metoden kan små och subtila skillnader mellan olika variabler som 

inkluderas i studien beskrivas.
22

 För denna studie har årsredovisningar plockats ut 

mellan åren 2008-2011, spannet har valts för att avskaffandet av revisionsplikten 

trädde kraft 2010.
23

 Därmed kan man se om det finns en skillnad på om de orena 

revisionsberättelserna har minskat i antal i jämförelse med de tidigare två åren innan 

avskaffandet samt se faktorerna för en oren revisionsberättelse. Ambitionen är att 

resultatet ska bli mer konkret och ge en tydligare bild av avvikelserna mellan de 

testade variablerna.
 24

 

                                                 
20

 Bryman och Bell 2005, sid 588 
21

 Ibid. sid 590  
22

 Ibid. Sid. 89 
23

 Revisionsplikten avskaffas idag http://www.ff.se/artiklar/nyheter/2010-11-01/revisionsplikten-

avskaffas-idag/ 2013-04-06 
24

 Bryman och Bell 2005, sid 89 

http://www.ff.se/artiklar/nyheter/2010-11-01/revisionsplikten-avskaffas-idag/
http://www.ff.se/artiklar/nyheter/2010-11-01/revisionsplikten-avskaffas-idag/
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2.2 Population och Urval 
En population utgörs av det området studien har för avsikt att undersöka

25
. I detta fall 

blir populationen de kommuner företagen är etablerade i, det vill säga, Botkyrka, 

Huddinge, Salem, Stockholm stad samt Södertälje.  

Studien har baserats på ett stratifierat slumpmässigt urval där populationen delades in 

i olika grupper, som i detta fall var årtalen. Sedan utgjordes urvalet av en bestämd 

mängd data som bestod av årsredovisningar för respektive population.
26

 Där totalt 400 

årsredovisningar slumpmässigt valdes ut ur en totalmängd på cirka 10 000 bolag med 

revisionsberättelse i Stockholmsområdet. Det vill säga 100 årsredovisningar för varje 

år, för att undersöka hur många av dessa vars revisionsberättelser var rena eller orena 

samt om det finns ett mönster på hur antalet rena och orena revisionsberättelser har 

sett ut mellan åren.  

 

Vidare granskades orsakerna till de orena revisionsberättelserna , och de 

anmärkningar som bidrog till en oren revisionsberättelse lyftes fram. Den geografiska 

avgränsningen i denna studie begränsades till Stockholms innerstad samt orter söder 

om Stockholm och Södertälje kommun.
27

  

Avgränsningen begränsades till årsredovisningar från aktiebolag som var registrerade 

senast 2008-01-01 och som har minst fem anställda. För att ha ett jämt intervall 

mellan åren före och efter anskaffningen av revisionsplikten, så valdes tidspannet 

2008 – 2011 för denna studie. 

2.3 Undersökningens tillförlitlighet 

Med undersökningens tillförlitlighet menar man på att se hur pass generaliserbar 

studien är för hela populationen, och om man kan dra en generell slutsats. Ju större 

bortfallet är desto sämre blir tillförlitligheten i undersökningen
28

. Bortfallet är inte det 

enda som påverkar studiens tillförlitlighet. Det är viktigt att det som mäts besvarar 

studiens syfte, i detta fall blir det den kvantitativa undersökningen samt teorierna som 

har valts för studien
29

. Studiens tillförlitlighet bedöms utifrån validitet och reliabilitet.  

                                                 
25

 Ibid. sid 595 
26

 Bryman och Bell 2005, sid 116-117 
27

 http://www.inetmedia.nu/kommuner/ab.shtml 2013-04-07 
28

 http://www.alstra.se/sv/enkatverktyg/ordlista 2013-04-07  
29

 Bryman och Bell 2005, sid 95  

http://www.inetmedia.nu/kommuner/ab.shtml
http://www.alstra.se/sv/enkatverktyg/ordlista
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2.3.1 Validitet 

Studiens validitet avser att mätas enligt Bryman & Bells definition av validitet. 

Validitet avser att mäta det som är relevant till studien samt att materialet även är 

relevant.
30

 För att besvara syftet undersöktes ett antal revisionsberättelser som 

tydligjorde faktorerna till de orena revisionsberättelserna. För att stärka studiens 

validitet utfördes ytterligare en undersökning med årsredovisningar från företag 

utanför Stockholm. Undersökningen som skulle stärka studiens validitet bestod av 

200 årsredovisningar och tillvägagångsättet för den andra undersökningen var 

detsamma som undersökningen för Stockholms området. Studien utfördet på detta sätt 

för att se om det finns ett samband mellan antalet rena samt orena revisionsberättelser 

i Stockholm och övriga Sverige.  

2.3.2 Reliabilitet 

Studiens reliabilitet avser att mätas enligt Bryman & Bells definition av reliabilitet. 

Reliabiliteten i en uppsats avser att mäta hur pass pålitligt eller rimligt ett resultat är.
31

 

Reliabiliteten ska vara stabil och pålitlig
32

. De första 400 årsredovisningarna avsåg att 

visa hur förhållandena ser ut i Stockholms område. De resterande 200 

årsredovisningarna utanför Stockholm visar hur pass reproducerbart resultatet av 

mätningen är. Detta för att visa att resultatet inte bara gäller Stockholms område men 

även resterande delar av Sverige, och på så vis ges en mer entydig och klar bild av 

resultatet.  

2.4 Tillvägagångssätt 

Ett antal åtgärder har vidtagits för att besvara studiens syfte. Den kvantitativa delen av 

undersökningen utfördes genom granskning av de insamlade årsredovisningarna och 

deras revisionsberättelse för att dra en slutsats om vilka faktorer som bidragit till  

orena revisionsberättelser. Årsredovisningarna för undersökningarna hämtades från 

databasen, Reitrever Business, som Södertörns Högskola erbjuder sina studenter. 

Retriever Business erbjuder årsredovisningar från 10 år tillbaka, där sökningen  

skräddarsys till det som passar sin studie bäst. Till denna studie begränsaders 

sökningen till aktiebolag med revisionsberättelser med minst fem anställda. Detta 

                                                 
30

 Bryman & Bell, 2005 sid 594 
31

 Ibid. sid 594 
32

 Ibid. Sid 594 
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gjordes för att minska bortfallet i de olika urvalen då alla företag i urvalen garanterat 

hade en revisionsberättelse. Årsredovisningarna valdes sedan ut helt slumpmässigt för 

att ge en mer generell bild av årtalen som möjligt. Samma databas användes i den 

andra undersökningen med 200 årsredovisningar, antalet årsredovisningar var jämt 

fördelade över årtalen för båda undersökningarna.  

2.5 Metodkritik 

Uppsatsens analys bygger på en kvantitativ undersökning med insamling av numerisk 

data, denna undersökning ger en accepterbar bild av den verklighet som mäts, 

eftersom validiteten beräknas som högre på grund av att ett validitetstest som har 

utförts. Dock kunde studien täcka de norra delarna av Stockholm för att få en mer 

generell inblick för hela Stockholmsområdet, och inte bara de södra delarna.  

 

Insamling av numerisk data var årsredovisningar, anledningen till detta var att ta reda 

på vilka anmärkningar det var som inträffades mest och därefter kunna få en samfälld 

bild av orsakarna till en oren revisionsberättelse. För att empirin ska vara 

generaliserbar i större omfattning kunde urvalet vara större och fler årsredovisningar 

undersökas. På grund av det stratifierade urvalet kan resultatet variera om 

undersökningen skulle göras om på nytt, på grund av detta kan resultatet i denna 

undersökning vara missvisande. Valet av kriterier för företagen begränsades för att få 

med de företag som var av intresse för studien, det vill säga små-/medelstora företag. 

Av denna anledning valdes inte omsättningen i sökningen då det skulle reducerat 

sökresultatet till enbart stora företag. För att få en djupare inblick i revisorns roll, 

objektivitet samt oberoende skulle revisorer, Skatteverket, kreditinstitut samt andra 

aktörer inom ekonomibranschen, kunna intervjuas.    
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3 Teoretisk referensram & Referensram  
 

 

Detta kapitel är indelat i två referensramverk, det teoretiska referensramverket 

behandlar revisorns roll, oberoende och objektivitet samt profession. Medan 

referensramverket behandlar revisorns betydelse, revisionsproceduren och 

revisionsberättelsen. Tidigare studier kommer även att nämnas i detta kapitel, under 

egen rubrik samt under ovannämnda rubriker. 

 

Teoretisk referensram  

3.1 Revisorns roll 

Revisorn är en viktig länk mellan ett företag och dess intressenter. Många av 

företagets intressenter tar del av de finansiella rapporter som företaget publicerar.
33

 

Revisionslagen (RL) 5-7§ beskriver revisorns uppgifter
34

. Granskning av företagets 

bokföring, årsredovisning samt företagsledningens förvaltning ska ske. Granskningen 

ska även utföras enligt god revisionssed och därmed vara så ingående och omfattande 

som den kräver.
35

 Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna in en 

revisionsberättelse till företaget dessutom ska revisorn, i samband med detta, framföra 

de anmärkningar som förekommer till företagsledningen och göra påpekanden i 

enlighet med god revisionssed.
36

 Utöver dessa lagar ska revisorn även följa det som 

står i 9:4 i Aktiebolagslagen; Revisorn ska följa de direktiv som meddelas vid 

bolagsstämman om dessa inte strider mot bolagsordningen, god revisionssed eller 

någon lag.
37

  

 

Denna roll har diskuterats av Benito Arruñada som påstår att revisorns roll är att 

granska företaget som tredje part med sin försäkran om att denne följt de standarder 

som ska vara garanterade för dess profession. Arruñada nämner även, när det är 

obligatorisk att ha revisor försöker företagen ställa krav på revisorn så att revisorn 

anpassar sig till företagets omständigheter. Detta görs inte bara genom företaget som 

                                                 
33

 http://www.far.se/Du-i-din-yrkesroll/Revisor/Revision-andra-bestyrkandeuppdrag-och-ovriga-

granskningsuppdrag/ 2013-04-11   
34

 FAR:s samlingsvolym 2004 del 2, Sid 19  
35

 Ibid. sid 19  
36

 Ibid. sid 19  
37

 Sveriges rikes lag 2013, Johan Munck, sid B1650    

http://www.far.se/Du-i-din-yrkesroll/Revisor/Revision-andra-bestyrkandeuppdrag-och-ovriga-granskningsuppdrag/
http://www.far.se/Du-i-din-yrkesroll/Revisor/Revision-andra-bestyrkandeuppdrag-och-ovriga-granskningsuppdrag/
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blir reviderade men även av andra aktörer runtom som indirekt påverkar revisorns 

verksamhet. Följden till de oförenliga intressena förorsakar en onödig risk till att 

revisionens betydelse förlorar värde. 
38

 

3.1.1 Oberoende & Objekivitet  

Den akademiska definitionen av oberoende är”… Oavhängighet; särsk. i fråga om 

ekonomiska förhållanden”
39

och objektivitet är ”egenskapen att vara objektiv; 

opartiskhet, saklighet, oväld”.
40

 Medan innebörden av ordet oberoende och 

objektivitet skiljer sig åt inom revision. Enligt Revisorslagens 20§”En revisor skall i 

revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet samt 

vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten skall organiseras så 

att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet säkerställs.”
41

, revisorns ska 

med andra ord agera opartisk och objektiv i sina handlingar för att försäkra företagets 

intressenter att granskningen skett korrekt. 

 

Som tidigare nämnt är revisorn en viktig länk mellan företaget och dess intressenter.  

Där revisorns oberoende ses som ett viktigt kännetecken för den externa revisionen, 

dock menar Rick Antle att det inte finns någon bestämd definition på innebörden av 

revisorns oberoende, utan denna har varierat under åren
42

.  

 

Värdet av revisorn blir större när intressenterna vet att den finansiella rapporten 

granskats av en utomstående part, dessutom ökar tillförlitligheten av rapporterna i 

samband med detta.
43

 Det är många som har kritiserat revisorns oberoende, ett 

exempel är forskaren Karl Hackenbrack. Som i sin studie påstår att risken är hög att 

det reviderade bolagets finansiella uttalanden påverkas av falska rapporteringar. 

Hackenbrack påstår att revisorer med hög prestations associerade belöning är 

generellt associerat med revisorer med hög risk för falska rapporteringar, med andra 

ord, rena revisionsberättelser som i själva fallet ska innehålla anmärkning.
44

 

                                                 
38

 B.Arruñada, 2004 
39

 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ sökord: Oberoende 2013-05-23  
40

 Ibid. Sökord: objektivitet 2013-05-24 
41

 https://lagen.nu/2001:883  2013-05-24  
42

 Rick Antle, 1984 sid 1  
43

 http://www.far.se/Du-i-din-yrkesroll/Revisor/Revision-andra-bestyrkandeuppdrag-och-ovriga-

granskningsuppdrag/ 2013-05-23  
44

 K. Hackenbrack, 1992 Sid. 127  

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
https://lagen.nu/2001:883
http://www.far.se/Du-i-din-yrkesroll/Revisor/Revision-andra-bestyrkandeuppdrag-och-ovriga-granskningsuppdrag/
http://www.far.se/Du-i-din-yrkesroll/Revisor/Revision-andra-bestyrkandeuppdrag-och-ovriga-granskningsuppdrag/
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 I en senare skriven artikel av författarna Craswell, Stokes och Laughton, har 

undersökningens resultat visat liknande inidkationer som Hackenbrack talar om i sin 

artikel. Revisorernas förmåga att vara objektiva och oberoende utsätts för högre risk 

ju högre den prestations associerade avgiften blir.
45

    

 

Det är inte bara Hackenbrack som har kritiserat revisorns oberoende och objektivitet. 

I artikeln ,The Impossibility of Auditors Indipendence, kritiserar författarna Bazerman, 

Morgan och Loewenstein revisorns objektivitet och oberoende. Där de återberättar en 

av USA:s värsta skandaler inom revision. När en av USA:s största företag gick i 

konkurs upptäcktes revisorernas misstag. George Finerty var en av de revisorer som 

hade missat att lagret var övervärderat med 985 miljoner dollar. Kritiken som fördes 

mot Finerty, menade att han ansågs ha för god relation till företaget och misslyckades 

därför att upprätthålla ett professionellt oberoende för att kunna frambringa en 

oberoende och objektiv revidering av företaget.
46

 De hävdar att felen som uppstår i 

revisionen inte är en maskopi, utan att det finns en naturlig orsak som framkommer i 

en realtion mellan revisorn och klienten. Det är psykologiskt omöjligt för revisorer 

under dessa förhållanden att bestå sin objektivitet, även de mest ärliga revisorerna 

faller i denna grop. Detta blir då ett resultat av att revisorn istället agerar utifrån 

klientens intresse och inte externa intressenter, detta är även en konsvekvens av att 

revisorn vill ha en god relation med klienten.
47

  

  

Bazerman, Morgan och Loewenstein nämner även att ordet oberoende beskrivs av 

redovisare som att revisorer har förmågan att se på saker objektivt och låter sig inte 

influeras av andra personer, så som ägare och intressenter. Författarna menar även att 

det blir svårt för revisorn att göra oberoende granskningar av företaget eftersom 

revisorns klient kan avskeda revisorn närsomhelst.
48

  

 

Psykologiska tester, som nämns i artikeln, visade även att partiskheten var 

nyttomaximerande för revisorn, men att det skedde ofrivilligt och omedvetet. 

Problemet ligger dock inte att revisorer frivilligt vill vara orättvisa utan att de 

                                                 
45

 Allen Craswell, Donald J. Stokes, Janet Laughton, 2002 sid 253-275 
46

 Max. H. Bazerman, Kimberly .P. Morgan, George. F. Loewenstien, 1997 sid 89 – 90  
47

 Ibid. sid 90 
48

Ibid. sid 91 
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omedvetet inte kan tolka informationen som är given på ett opartiskt sätt. En mängd 

konsekvenser har problematiserat fördomarna om nyttmaximering, ett av problemen 

är att revisorer hellre skadar människor som de inte känner än människor som de har 

en relation till. Det andra problemet är följden av en oförenlig åsikt om revisionen kan 

leda till att revisorn förlorar god relation med klienten och bli av med kontraktet. 

Konsekvenserna till det är att revisorn hellre reviderar en ren revisionsberättelse, som 

egentligen innehåller anmärkningar för att inte bli av med uppdraget och därmed 

väljer att blunda för subtila anmärkningar. 
49

 

 

I artikeln Antecedents and Consequences of Independence Risk: Framework for 

Analysis tar författarna Karla Johnstone, Michael Sutton och Terry Warfield upp olika 

incitament på hur risken för att revisorns inte ska vara oberoende ökar. Så som 

författarna Bazerman, Morgan och Loewenstein menar även Johnstone, Sutton och 

Warfield att i en situation där revisorn kan ha ett slags förhållande med klienten ökar 

risken för att revisorn inte förblir oberoende.  Ett annat incitament kan vara att klieten 

betalar in en stor del av intäkterna som revisionsbyrån får in varje år.
50

 Det finns två 

olika typer av incitament, indirekta och direkta incitament. Där de direka incitamenten 

innebär monetär vinning för revisorn på något sätt, dessa kan även vara att revisorn 

får ta del av företaget eller får en typ av belöning. Indirekta incitament är personliga 

relationer med en eller flera i företaget, detta leder till att revisorn favoriserar vissa i 

företaget och risken för att inte vara objektiv ökar samt att revsiorns kritiska syn på 

arbetet försämras.
51

 

 

Det finns många anledningar till varför det är så många som tvivlar på revisorns 

oberoende och objektivitet. Forskare genom tiderna påstår och har olika teorier om 

varför revisorn betvivlas. Vissa menar på att det är olika historiska skandaler som 

bidragit till detta medan andra tror att det är för att revisorerna är ekonomiskt 

beroende
52

. Resultatet av detta kan tros ha lett till att många samarbeten mellan olika 

företag och revisorer har avslutats och att många revisorer har blivit av med deras 

jobb. Detta har även bidragit till misstro för det finansiella systemet. I artikeln, Is it 

                                                 
49

 Ibid. sid 92-93 
50

 Karla M. Johnstone, Michael H. Sutton and Terry D. Warfield, 2001Sid 3  
51

 Ibid. sid 5  
52

 Eleanor Dart, 2011 sid. 173-185  
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Time for Auditor Independence Yet?, citerar författarna Bazerman och Moore 

domaren Warren Burger som sa att revisorn fungerar som folkets vakthund. Revisorn 

ska se till att redovisarna är helt oberoende i sina handlingar.
53

 

 

Revisorns syn på klientens finansiella tillstånd, det vill säga ekonomi, ska som 

tidigare nämnt vara opartisk, dock har författarna refererat till Nelson 2006 då 

Bazerman och Moore skriver i sin artikel att revisorn i värsta fall föredras att ha en 

negativ syn på klientens ekonomi än att vara positivt partisk till sitt uppdrag.
54

 

3.1.2  Tystnadsplikt & Sekretess  

“Revisorn får inte till en enskild aktieägare eller till någon utom stående obehörigen 

lämna upplysningar om sådana bolagets angelägenheter som revisorn får kännedom 

om när han eller hon fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till skada för bolaget.”
55

 

I aktiebolagslagens 9 kap § 41 föreskrivs om revisorns tystnadsplikt. Information som 

revisorn får kännedom om vid uppdrag och, som kan vara till skada för bolaget, får 

inte lämnas ut av revisorn till utomstående eller till en enskild aktieägare. 
56

 

3.2 Profession  

Profession är en betoning på offentliga tjänster och anknytning till ett tydligt 

normsystem för uppförande.
57

 Profession är ett annat ord för yrke, men inom ett 

samhällsvetenskapligt uttryck så har profession definierats snävare, där man inom 

yrket har en högre auktoritet och status med en universitetsutbildning.
58

 Med ett 

examensbevis uppstår företräde till att utföra vissa arbetsuppgifter som kräver en 

specifik kunskap.
59

  

 

Inom revisionsprofessionen krävs ett godkännande från Revisionsnämnden för att få 

titeln som godkänd- eller auktoriserad revisor. Som godkänd revisor krävs en 

akademisk utbildning på tre år, praktik i minst tre år och ett godkänt prov för att få 

revisorsexmen. Kraven på titeln som auktoriserad revisor är fyra års akademisk 

                                                 
53

 Max H. Bazerman, Dan Moore, 2011sid 310-312   
54

 Ibid. 310-312  
55

 https://lagen.nu/2005:551  2013-05-24  
56

 https://lagen.nu/2005:551  2013-04-16  
57

 David B. Citron and Richard J. Taffler, 2001  
58

 http://www.ne.se/lang/profession 2013-05-15 
59

 Anders. Forssell, Anders. Ivarsson Westerberg, 2007 sid 176 

https://lagen.nu/2005:551
https://lagen.nu/2005:551
http://www.ne.se/lang/profession
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utbildning, fem år i praktik och ett godkänt prov i revisorsexamen samt högre 

revisorexamen.
60

 Inom professionalisering har en normativ isomorfism växt fram, 

vilket innebär att en verksamhet inom ett område blir mer likt varandra eftersom en 

gemensam kunskap ligger bakom utvecklingen för denna verksamhet.
61

  

 

Professionens position i Sverige har grundats av lagar och regler som har fastställt hur 

revisionspraktiken sett ut under åren. Årtalen som nämnts i första kapitlet har väckt 

professionen till att korregera metoderna och reglerna till förbättring som har haft en 

stor influens för de svenska revisorerna.
62

  Revisionsprofessionen har utvecklats av 

olika moraliska filosofier och andra beteendemodeller under åren, men idag är 

professionen uppbyggd av ekonomiska modeller. Professionens fokus ligger på hur 

rollen inom revision speglar säkerhet och kontroll.
63

  I artikeln The Impossibility of 

Auditos Independence nämner författarna att opartiskheten väger mest inom 

revisionsprofessionen till skillnad från andra professioner, som läkarprofessionen med 

flera. Anledningen till att opartiskheten väger tungt inom revisionen är för att 

säkerställa för intressenter att professionen förhåller sig till kontrollen som förväntas 

inom revision.
64

 Professionen försöker få intressenter att inse att deras arbete är 

oberoende även om det inte kan ses ibland. Utan oberoendet kopplas istället med hur 

objektiv en revisor är.
65

 Dock är revisonsprofessionen lättpåverkad av utomstående 

parter som influerar revisorn till att skriva falska rapporteringar.
66

  

 

I artikeln The Philosophy and Rhetoric of Auditor Independence Concept nämns 

Professional Man som har en förmåga att uppmärksamma fel och följa de normer som 

förväntas inom professionen. Denna person ses som den tredje parten och ska vara 

beviset vid konflikter mellan företag och intressenter och ska vara en oberoende part. 

Dock så har revisionsprofessionen haft svårt att att övertyga intressenter om att 

professionen står fast vid att de är en oberoende part.
67

  

                                                 
60

 http://www.revisorsnamnden.se/rn/utb_intro/bli_revisor.html 2013-05-22 
61

 Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling, Alexander Styhre, 2006 sid 289 
62

 Peter Öhman and Eva Wallerstedt 2012 sid 242 
63

 Sara Ann Reiter and Paul F. Williams, 2004 sid 356 
64

 Max. H. Bazerman, Kimberly .P. Morgan, George. F. Loewenstien, 1997, sid 90 
65

 Sara Ann Reiter and Paul F. Williams, 2004 sid 357 
66

 Max. H. Bazerman, Kimberly .P. Morgan, George. F. Loewenstien, 1997 sid 90 
67

 Sara Ann Reiter and Paul F. Williams, 2004 sid 358-359 

http://www.revisorsnamnden.se/rn/utb_intro/bli_revisor.html
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Referensram 

3.3  Revisionens betydelse  

”Mål för den lagstadgade revisionen i Sverige är att revisorn skall lämna en 

revisionsberättelse. Revisorn skall granska årsredovisningen, bokföringen och 

företagsledningens förvaltning för att göra det möjligt för honom eller henne att 

uttala sig i revisionsberättelsen om dels huruvida årsredovisningen, i alla väsentliga 

avseenden, har upprättats enligt tillämplig av lag om årsredovisning och därmed ger 

en rättvisande bild av företagets resultat och ställning enligt god redovisningssed i 

Sverige, dels, i tillämpliga fall, huruvida ansvarsfrihet kan beviljas dvs. huruvida 

någon i företagsledningen har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot företaget. Granskningen 

skall också göra det möjligt för revisorn att göra de övriga uttalanden eller 

anmärkningar eller lämna de upplysningar som lagstiftningen om revisorn kan kräva 

och/eller som följer av annat regelverk som styr revisionen av företaget i fråga” (RS 

200 punkt 2SE)
68

 

 

Revisionens betydelse har en stor inverkan hos företagets intressenter, eftersom de 

finner ett värde i att företaget låter sig revideras. Revisorn som är den oberoende 

parten i företaget vinner långivarens, som är en av företagets intressenters, förtroende 

av granskningen och uttalandet om hur redovisningen har överrensstämts med de 

principer, lagar samt regler som företaget anser att de följer. 
69

 Till följd av det blir 

revisionen en kvalitetsstämpel i förhållande till företagets intressenter som tar en del 

av de rapporteringar som revisorn uttalar sig i, och förutsätter att den finansiella 

informationen håller en acceptabel nivå av tillförlitlighet.
70

 

3.4 Revisionsproceduren 

Revisionsproceduren handlar om vad en revisor gör utifrån fyra delar. Den första är 

företagsledningens påstående, som utgör en grund för de delar av orosmoment som 

revisorn måste bestyrka. För att kunna bestyrka orosmomenten som företagsledningen 

presenterar verkställer revisorn olika bestyrkande åtgärder som sedan dokumenteras. 

Efter dokumentationen kommunicerar revisorn företagets slutsatser med hjälp av 

                                                 
68

 Thomas Carrington; 2010, sid 26-37 
69

 Ibid. sid 8 
70

 http://www.far.se/Du-i-din-yrkesroll/Revisor/  2013-04-11 

http://www.far.se/Du-i-din-yrkesroll/Revisor/
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revisionsberättelsen som talar om vad revisorns tillvägagångssätt för slutsatsen blir, 

detta ses som en rapportering. Enligt Carrington är modellen till för att beskriva hur 

en revision går till för att skapa försäkran och komfort.
71

 

 

                                             
Figur 1, Revisionsprocessen  

72
 

3.4.1 Företagsledningens påstående  

Företagsledningens påstående är det som redovisas i årsredovisningen som kan ses 

som direkta eller outtalade påståenden som grundar revisionen av årsredovisningen. 

Revisorn måste uppmärksamma alla påståenden som ledningen presenterar. Det är 

upp till revisorn att beakta dessa påståenden utifrån väsentlighet och risk, samt ställa 

frågor som ska besvara revisionen utifrån bestyrkande åtgärder.
73

 

3.4.2 Bestyrkande åtgärder 

Revisorn behandlar åtgärderna utifrån revisionsbevis, som är all information som har 

anfört slutsatserna om företaget. Beroende på vilka påståenden som måste beaktas för 

tillfället tar revisorn fram de revisionsbevis som är relevanta som i sin tur leder till 

granskning av åtgärderna.
74

  

                                                 
71

 Thomas Carrington 2010, sid 40 
72

Fritt från, Ibid. sid 41 
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 Ibid. sid 41-43 
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 Ibid. sid 44 och 46 
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3.4.3 Dokumentation 

Allt revisorn får fram av bestyrkande åtgärderna ska dokumenteras. 
75

 I 

dokumentationen ska allt som är väsenligt upprättas så som: 

 Varför ett företag granskas, det bestyrkas av granskningsmomenten av 

företagsledningens påståenden som besvarar själva syftet med granskningen.  

 Vad det är som granskas är de utmärkande posterna som har kontrollerats, 

frågan tar upp revisorns observationer. Observationerna besvaras med hjälp 

av:  

 Hur revisorn har gått tillväga för att de åtgärder samt metoder som görs. Det 

är även viktigt att dokumentera:  

 När granskningen utfördes för att tillförlitligheten samt relevansen av 

revisionsbevisen. Dokumentationens kvalité styrks mer av att veta:  

 Vem det var som utförde granskningen och personens kunskap som har 

bidragit till granskningsåtgärderna.
76

  

3.4.5 Rapportering 

Skillnaden mellan det som dokumenteras och det som rapporteras är att 

dokumentationen är sekretess belagt, som endast tillåter vissa utomstående parter att 

kolla såsom Revisornämnden. Det som rapporteras är tilltalad till de utomstående, det 

vill säga tredje parten.  

3.5 Revisionsberättelsen  

Revisionsberättelsen är den delen i årsredovisningen där revisorn talar om hur 

företaget finansiellt ser ut och om företaget har följt de lagar och praxis som 

rekommenderas att följa. Revisionsberättelsen är en betydelsefull del i 

årsredovisningen för företaget. Det ses som ett slags bevis för företaget samt dess 

intressenter om hur företaget verkligen mår. Revisionsberättelsen är på så sätt 

värdefullt för intressenterna på olika sätt beroende på vad de har för relation till 

företaget. 
77
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Det finns två olika revisioner, där den ena av dem är redovisningsrevision. 

Redovisningsrevision går ut på att analysera och granska företagets redovisning och 

se hur enhetlig revisionen är med de lagar och rekommendationer som tillhör 

företagets val av redovisning. Den andra typen av revision är förvaltningsrevision som 

går ut på att granska styrelsen och se så att de inte har gjort sig skadeståndskyldiga 

samt följt de regler som gäller för företagsformen. Detta är hur den nya 

revisionsberättelsen är utformad, från och med 2011. Revisionsberättelsen är 

uppdelad i två delar, där revisorn kommenterar årsredovisningen i en av delarna och 

tar upp styrelsens och VD:s förvaltning i andra delen. Den andra delen lyfter även 

fram revisorns syn på förslaget till disponering av resultatet. Anmärkningarna, som 

förr skrevs i fet eller kursiv stil, skrivs nu under en specifik rubrik. Den nya 

utformningen av revisionsberättelsen är mer strukturerad. 
78

  

3.5.1 Ren revisionsberättelse & Oren revisionsberättelse 

För att en revisionsberättelse ska klassas som ren ska den inte ha några 

anmärkningar.
79

 Utöver det ska revisionsberättelsen ha en speciell struktur och ha 

med:  

 Organisationsnumret och bolagets namn samt den räkenskapsperiod som 

revisionsberättelsen avser.  

 Ett uttalande från revisorn om årsredovisningen har gjorts upp enligt de lagar 

och regler som gäller för årsredovisningen.  

 Om revisorn har upptäckt att VD:n eller en styrelseledamot har gjort sig 

skadeståndsskyldiga ska detta kommenterar i revisionsberättelsen.  

 Övriga upplysningar som revisorn lagt till i revisionsberättelsen som 

aktieägarna och allmänheten kan ta del av.    

 Rekommendation: 

- Till bolagsstämman att antingen bevilja ansvarsfrihet till styrelsen eller 

inte. 
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- Till bolagsstämman om att fastställa resultaträkningen och 

balansräkningen eller inte.  

- Till bolagsstämman om att fastställa förslaget om resultatdisposition av 

styrelsen eller inte.  

 Eventuella anmärkningar på avgifts- och skatteområdet. Exempel på sådana 

anmärkningar kan vara att:  

- Företaget inte momsregistrerat sig fastän företagets omsättning överstiger 

en miljon kronor, 

- Företaget har deklarerat felaktigt,  

- Eller att företaget inte har gjort avdrag för de anställdas skatter. 
80

 

3.5.1.1 Påföljder av anmärkningar och/eller brott 

Enligt Aktiebolagslagen 42-44§ ska revisorn vid misstanke om brott rapportera en 

särskild handling till åklagare där revisorn redogör för de misstankar om brott denne 

har. Företagets ledning kan göra sig skyldiga till brott enligt dessa paragrafer:
81

 

 

Skattebrottslagen (1971:69) 

2§ Skattebrott: högst två år fängelse 

5§ Vårdlös skatteuppgift: böter eller högst ett år fängelse 

6§ Skatteavdrag brott: böter eller högst ett år fängelse 

10§ Försvårande av skattekontroll: böter eller högst ett år fängelse.
82

 

 

Brottsbalken (1962:700) 

Kapitel 9 

1§ Bedrägeri: sex månader eller högst 2 år fängelse 

6a§ Penninghäleri: högst två år fängelse
83

 

 

Kapitel 10 

1§ Förskingring: högt två år fängelse  

                                                 
80

 http://www.årsredovisning.se/services/mer-om-arsredovisning / 2013-04-18  
81

 Johan Munk 2013, Sveriges Rikeslag, sid B 1655 
82

 Ibid. sid 1115-1117 
83

 Ibid. sid 1113 

http://www.årsredovisning.se/services/mer-om-arsredovisning%20/


 

 

20 

 

4§ Olovligt förfogande: böter eller högst två år fängelse 

5§ Trolöshet mot huvudman: böter eller högst två år fängelse
84

 

 

Kapitel 11 

2§ Försvårande av konkurs: högst två år fängelse 

5§ Bokföringsbrott: högst två år fängelse. Om det är ringa: böter eller högst sex 

månader fängelse.
85

 

 

3.6 ”Can Big 4 versus Non-Big 4 Differences in Audit-Quality 

Proxies Be Attributed to Client Characteristics?”   

I University of Toronto utfördes en studie av Lawrence, Minutti-Meza och Zhang, på 

huruvida kvaliten på revisionen skiljer sig åt mellan Big 4 revisionsbyråer och Non-

Big 4 byråer. Författarna tar även upp en rad olika forskare som har kommit fram till 

att ju större en revisionsbyrå är desto bättre kvalité har de på revisionen.
86

  

 

De Franco, Gavious, Jin och Richardson nämner i sin artikel Do Private Company 

Targets that Hire Big 4 Auditors Recevie Higher Proceeds?, om de företag som väljer 

att anställa en av Big 4 revisionsbyråer anställer även högkvalificerade rådgivare 

vilket kan leda till ett bättre administrerat företag. De påstår även om alla företag fick 

välja skulle de flesta valt att anställa en Big 4 byrå, dock har byrån vissa krav på vad 

som passar in i deras image. Det vill säga, byrån väljer ut företag som har en bra 

förvaltning och med bra interna kontroller. 
87

  

Lawrence, Munutti-Meza och Zhang refererar till Dopuch och Simunic i sin studie, 

som hävdar att  Big 4 byråerna bygger upp ett namn och skapar ett varumärke som 

associeras med företagets kvalité på information. 
88

Studiens resultat pekar dock på att 

det inte går att se huruvida det finns en skillnad på storleken och kvalitén av en byrå 

eftersom varje byrå använder olika sätt för att revidera ett företag. 
89

 

De tre största revisionsbyråerna i Sverige är KPMG, Ernst & Young och PwC
90

.  
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4. Empiri  
 

Detta kapitel presenterar insamlad data för denna studie, som illustreras i olika 

diagram för att ge en tydlig bild av empirin.  

 

4.1 Anmärkningar för respektive år  

Nedan presenteras anmärkningarna för åren mellan 2008-2011. Den mest upprepande 

anmärkningen är att årsredovisningen är inlämnad för sent alternativt försent hållen 

bolagsstämma på grund av att den finansiella räkenskapen inkommit försent. Den näst 

mest upprepande anmärkningen är betalning av skatter och/ eller avgifter inte har 

sköts korrekt. Dessa två anmärkningar var de mest förekommande för åren 2009 och 

2010, 2011 hade endast uttalanden om att årsredovisningen var försent inlämnad.  

De flesta anmärkningar som påträffades tillhörde företag som blev reviderade under 

2010.  

 

 

 

 

 Diagram 1, Alla anmärkningar för åren 2008 - 2011, faller i naturlig ordning. 
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Diagram 1 illustrerar skillnaderna på antalet anmärkningar för respektive anmärkning 

samt hur antalet skiljer sig mellan åren. År 2008 hade inga anmärkningar, det vill 

säga, antalet orena revisionsberättelser var noll för det året enligt undersökningen. 

Året därefter, 2009, innehöll revisionsberättelserna ett visst antal anmärkningar men 

dessa är inte lika många som 2010.  

 

Året med flest anmärkningar kan klart och tydligt ses utifrån diagrammet. 2010 hade 

mer än 120 anmärkningar tillskillnad från året 2009 som endast innehöll 15 

anmärkningar. 2011 var året med näst minst anmärkningar och utmärker sig inte lika 

mycket som åren innan.  Diagrammet ger en tydlig bild över antalet anmärkningar 

över åren och visar utan tvekan att 2010 utmärker sig med flest antal anmärkningar. 

Anmärkningarna är kopplade till antalet orena revisionsberättelser men där en 

revisionsberättelse kan ha fler än en anmärkning.  

4.2 Antal rena och orena revisionsberättelser 2008  

 

 
Diagram 2, Antal rena och orena revisionsberättelser2008 

 

Av de 100 slumpmässigt utvalda revisionsberättelser var alla rena, det vill säga, att 

det inte fanns några anmärkningar för året 2008. Revisionsbyråerna som reviderade 

företagen 2008 var både stora och små. De flesta årsredovisningar hade dock revisorer 

från större revisionsbyråer så som KPMG, PwC, Ernst & Young. Med tanke på att 

alla revisionsberättelser var rena var det ingen märkbar skillnad mellan 

revisionsberättelserna från stor och små revisionsbyråer. 
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 4.3 Antal rena och orena revisionsberättelser 2009  

 

 
Diagram 3, Antal rena och orena revisionsberättelser2009 

 

År 2009 var det nio revisionsberättelser som innehöll anmärkningar, och 91 var rena. 

De som var utmärkande för resultatet var att de företagen med rena 

revisionsberättelser hade reviderats av större revisionsbolag, bland dessa var KPMG, 

PwC och Ernst & Young. Företagen som reviderade av KPMG var störst till antalet 

företag med rena revisionsberättelser.   

4.4 Antal rena och orena revisionsberättelser 2010 

 
Diagram 4 , Antal rena och orena revisionsberättelser 2010 

 

År 2010 var de året med flest anmärkningar, nästan hälften av de slumpmässigt 

utvalda revisionsberättelserna innehöll anmärkningar. Revisionsberättelserna för detta 

år skiljde sig från de tidigare två åren, då vissa av de orena berättelserna hade minst 
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fem anmärkningar per revisionsberättelse medan ett fåtal revisionsberättelser var upp 

till två sidor långa med flertalet anmärkningar. En stor del av de orena 

revisionsberättelserna hade reviderats av revisorer från KPMG, medan de rena 

revisionsberättelserna reviderades främst av små revisionsbyråer men även PwC som 

är en av de större revisionsbyråerna.  

4.5 Antal rena och orena revisionsberättelser 2011  

 
Diagram 5, Antal rena och orena revisionsberättelser 2011 

 

Under 2011 fanns det övriga uttalanden om att företaget hade reviderats av en annan 

revisor året innan, det vill säga 2010. I uttalandet stod det även att revisorn hade följt 

de revisionsstandarder som rekommenderas. 5 av 100 årsredovisningar från 2011 

hade haft en annan revisor året 2010. För 2011 årsredovisningar gäller de samma som 

2008, det vill säga, att revisionsberättelserna var reviderade av både stora och små 

revisionsbyråer. Inga skillnader kunde ses huruvida antalet rena -/orena 

revisionsberättelser var fördelade mellan stora och små revisionsbyråer.    
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4.6 Antal rena och orena revisionsberättelser utanför Stockholm  

 
Diagram 6, Antal rena och orena revisionsberättelser utanför Stockholm 2008 

 

Resultatet av undersökningen som utfördes på bolag utanför Stockholm skiljde sig 

från den första undersökningen i Stockholm. Årsredovisningarna innehöll sex orena 

revisionsberättelser till skillnad från de i Stockholm, där inga anmärkningar framkom.  

 

 

 

 
Diagram 7, Antal rena och orena revisionsberättelser utanför Stockholm 2009 

 

Revisionsberättelserna från 2009 utanför Stockholm hade endast två orena 

revisionsberättelser.  
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Diagram 8, Antal rena och orena revisionsberättelser utanför Stockholm 2010 

 

Antalet flest orena revisionsberättelser tillhörde de bolagen som reviderades år 2010. 

19 av 50 årsredovisningar innehöll revisionsberättelser med anmärkningar. Varav mer 

än hälften innehöll fler än tre anmärkningar.  

 
Diagram 9, Antal rena och orena revisionsberättelser utanför Stockholm 2011 

 

2011 var de året med näst flest anmärkningar, det som var utmärkande för 2011 var 

att det var det enda året med ytterligare upplysning om att företaget tidigare år hade 

reviderats av en annan revisor som har följt de rekommenderade revisionsstandarder.  
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5. Analys 
 

 

Kapitel fem avser att behandla empirin i form av analyser som grundas på paralleller 

dragna mellan empiri, referensramverken och tidigare studier. 

 

5.1 Faktorerna bakom orena revisionsberättelser 

Den mest förekommande anmärkningen under 2008-2011 var försent inlämnade 

årsredovisningar eller att de finansiella räkenskaperna var försent inlämnade vilket 

resulterade i att en ordinarie bolagsstämma inte var möjlig att hålla inom avsedd tid. 

Frekvensen var som högst för denna anmärkning 2010 likaså för resterande 

anmärkningar. 2010 var de år med flest anmärkningar och legala påföljder. Då flesta 

av dessa anmärkningar var av illegala slag. Exempel på detta är felvärderade poster i 

balans – och resultaträkning där den legala påföljden är bokföringsbrott enligt BrB 5§ 

11 kap eller att skatter och/ eller avgifter sköts på ett okorrekt sätt. Detta leder till 

skattebrott enligt Skattebrottslagens 2,5,6 och 10§. 

  

Hur kommer det sig att flest anmärkningar framkommer år 2010, samma år som 

avskaffandet av revisionsplikten? Ett antagande kan vara det Bazerman Morgan och 

Lowenstien nämner i sin artikel, att revisorn väljer att blunda för små anmärkningar 

eftersom revisorn har skapat en god och lång relation till företaget. Å andra sidan kan 

dessa anmärkningar framkommit av ren slump just detta år, men när sådana markanta 

skillnader för ett specifikt år uppstår ifrågasätts professionen. 

 

Reiter och Williams, talar i sin artikel The Philiosophy and Rhetoric of Auditor 

Independence Concepts, om Professional Man som ska representera den tredje 

oberoende parten mellan företaget och dess intressenter. Revisorn, den så kallade 

Professional Man ska vara opartisk i sina handlingar.
91

 Likadana principer gäller för 

professionens grundstomme, objektivitet som innebär revisorn ska vara opartisk i sina 

handlingar. Om det skulle vara så att revisorn år 2011 valt att blunda för 

anmärkningar som framkommer i de finansiella räkenskaperna 2010 ses detta inte 
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som opartiskhet. På så sätt bryter revisorn mot RL 20§ då självständigheten, 

opartiskheten och objektiviteten inte säkerställs.
92

 

5.2 Revisionsberättelserna – innan och efter avskaffandet 

Tydliga resultat från empirin visar att 2010 var ett utmärkande år för bolag i 

Stockholm och utanför Stockholm. Nästan hälften av de bolag som reviderades hade 

anmärkningar till skillnad från de resterande åren, där endast ett fåtal av de 

slumpmässigt utvalda årsredovisningarna hade anmärkningar. Med facit i hand 

uppstår då frågan; vad hände under detta specifika år inom revisionsbranschen?  Som 

tidigare nämnt i första kapitlet avskaffades revisionsplikten i Sverige för specifika 

företag. Valbarheten stod nu öppen för företag som underskrider två av tre följande 

kriterier: 

· 3 anställda 

· 3 miljoner kronor i nettoomsättning 

· 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

Utifrån empirin kunde ytterligare mönster tydas, medelstora samt små företag var de 

till antalet, flest med orena revisionsberättelser. Hur kommer det sig att större företag 

har rena revisionsberättelser till skillnad från de mindre företagen? Här ifrågasätts 

revisorns oberoende och objektivitet. Revisorns roll i ett företag är att agera som en 

oberoende tredje part, mellan företaget och dess intressenter. Revisorn ska vara 

oberoende och objektiv i sina uttalanden om ett företag, för att dessa uttalanden om 

företagets finansiella ställning ska vara tillförlitliga. Resultatet från 2011 visade att 

många företag hade en ytterligare upplysning om att företaget tidigare hade reviderats 

av en annan revisor. Företag inom, men även utanför Stockholm hade uttalanden om 

detta, dock gäller det endast för 2011. De tidigare åren hade inga uttalanden av detta 

slag.  Det kan vara en konsekvens av avskaffandet av revisionsplikten. Hur kommer 

det sig att revisorerna byttes ut 2011?  

 

Ett antagande kan vara att företagen valde bort revisorn för att de inte framstå som ett 

dåligt företag med tanke på att företaget tidigare år hade oren revisionsberättelse. Å 
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andra sidan kan det ha varit revisorn som valt att avstå från uppdraget för att inte ta 

sig an uppdrag som inte uppfyller de kriterier som revisionsbyrån har för att inte 

påverka sin image, som artikel Do Private Company Targets that Hire Big 4 Auditors 

Recevie Higher Proceeds? berör.  

 

Anledningen till att 2008 inte hade några orena revisionsberättelser kan vara att 

revisorn blev påverkad av kännedomen om att denne när som helst kunde avskedas på 

företagets begäran. Många revisorer blev oroliga för sitt framtida arbete, då 

revisionsplikten kunde ses som en försäkran på att ha en plats i företaget. Vilket 

möjligtvis resulterar i att rena revisionsberättelser publicerades för att hålla företagen 

nöjda.
93

 

 

Vid granskning av båda undersökningarna påträffades tydliga samband mellan 

företagets storlek, revisionsbyråer samt revisionsberättelser. Större företag hade oftast 

mer kända revisionsbyråer som reviderade dem, bland dem var, KPMG en av de stora 

revisionsbyråerna som beviljade dem tre att-satserna. Har de större företagen bättre 

finansiella rapporter då företagen vill upprätthålla en bra image och därmed få 

revisorn att rapportera rena revisionsberättelser? Detta påstående styrks även av 

artikeln The Imposibility of Auditor Independence, där författarna nämner att det är en 

effekt av nyttomaximering av eget intresse, för båda parterna.  

 

Paralleller kan dras till artikeln Can Big 4 versus Non-Big 4 Differences in Audit-

Quality Proxies Be Attributed to Client Characteristics? som även nämner att ett antal 

tidigare forskningar har kommit fram till större revisionsbyråer har bättre kvalité på 

sin revision eftersom de har en image som de måste upprätthålla. I artikeln nämns det 

även att större revisionsbyråer har en bättre kvalité på revisionen. Författarna nämner 

att Dopuch och Simunic, som anser att revisionsbyråns avspeglar namn, det vill säga 

det upparbetade varumärket, avspeglar kvalitén av byrån. Vilket går hand i hand med 

vad De Franco, Gavious, Jin och Richardson nämner i sin artikel om att revisorn har 

vissa krav som de vill att klienten ska ha för att låta de revideras av dem, det vill säga 

att revisionsbyråer med bra image väljer att revidera företag med rena finansiella 

rapporter. Detta för att inte skada revisionsbyråns rykte. Dock pekar resultatet från 
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Lawrence, Minutti-Meza och Zhang studie på att det inte går att se huruvida det finns 

en skillnad på storleken och kvalitén av en revisionsbyrå eftersom varje byrå använder 

olika sätt för att revidera ett företag.  

Enligt artikeln Antecedents and Consequences of Independence Risk: Framework of 

Analysis antas klienterna i detta fall stå för en stor del av revisionsbyråns intäkter, då 

uppstår ett såkallat indirekta incitament vilket gör det svårt för revisorerna i 

revisionsbyråerna att vara objektiva i sina val av uppdrag
94

. Avskaffandet av 

revisionsplikten kan ha gjort att värdet i att ha en revisor ha ökat enligt Carrington, då 

valbarheten är öppen för företagen. Företagets intressenter kan då lita på att revisorn 

är mer oberoende och tillförlitlig i sitt arbete, då denna kan entledigas på företagets 

begäran. Som följd av detta kan en oro väckas om att revisorn kanske blir mer 

beroende av företaget, för att inte bli av med uppdraget. Avskaffandet av 

revisionsplikten kan då ha förvärrat situationen och teorin om revisorns betydelse 

tycks då inte kunna kopplas till verkligheten längre. 

 5.3 Avskaffandet – en del av revisionens historia 

Under årens gång har revisorerna kritiserats för sin profession, oberoende och 

objektivitet. Flera historiska händelser inom revisionen har påverkat professionen 

negativt. I början av revisorernas historia var professionen respekterad, samhället 

respekterade revisorerna på grund av den goda relationen de hade till företagets högt 

uppsatta direktörer. 
95

 Detta skulle senare i historian visa sig vara det som förändrade 

synen på revisionen. 

  

Hur förhåller sig professionen, oberoendet och objektiviteten till varandra? 

Professionens idé om the Professional Man som inte influeras av några utomstående 

parter
96

, oberoendet handlar om att revisorerna ska vara opartiska i sina handlingar. 

Vilket i sin tur leder till objektivitet går ut på en kombination av Professional Man 

och oberoende.  Detta för att säkerställa professionen. Hur kan revisorn förväntas att 

klara av uppdrag utifrån de kriterier som samhället, regeringen och professionen 

ställer, när revisions profession i sig är känslig enligt Bazerman, Morgan och 
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Loewenstien?
97

 Om professionen i sig är känslig kan revisorn påverkas av 

professionens rykte, det vill säga, även revisorns roll är känslig.  Kan det vara så att 

de kriterier och förväntningar som professionen, samhället och regeringen har satt upp 

är för höga för professionen och dess arbetare? Revision professionen ses som ett 

vanligt yrke där människor jobbar för sitt levebröd, bör då inte kriterierna och synen 

på denna profession och revisorerna mildras. Att vara objektiv och oberoende 

samtidigt som man ska utföra ett rättvist arbete tycks inte kunna gå hand i hand. 

  

Kritikerna är överens om en sak, att de anser att det är svårt för revisorerna att vara 

objektiva och oberoende i sina granskningar dock är de oense om på vilka grunder det 

handlar om. Flera händelser i revisionsbranschens historia har påverkat professionen 

negativt, utifrån empirin i studien tycks avskaffandet haft någon typ av inverkan hos 

revisorernas oberoende och objektivitet.  
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6. Slutsats & Slutdiskussion  
 

 

Slutsatsen och slutdiskussionen avser att summera och diskutera studiens syfte och 

problemfrågeställningar. Detta sker utifrån de analyser som förts kring empirin, 

referensramverken och de tidigare studierna.  

 

6.1 Slutsats 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera revisorns roll - oberoende och -

objektivitet, med hjälp av att granska antalet rena -/oren revisionsberättelser. Det 

fanns en märkbar skillnad på siffrorna från empirin som visar att antalet orena 

revisionsberättelser i Stockholm ökade under 2010, testet som utfördes för att stärka 

studiens validitet och reliabilitet visade liknande resultat.  

 

Revisorns roll- oberoende och - obejektvitet analyserades utifrån detta resultat. Ur en 

personlig synvinkel tycks revisionsplikten haft en påverkan på revisorns oberoende 

och objektivitet, då antalet orena revisionsberättelser sjönk drastiskt mellan 2010 och 

2011. Faktorerna som ligger till grund för de orena revisionsberättelser tros vara att 

revisorn inte är objektiv eller oberoende i sitt handlande. Antagandena har stärkts med 

de tidigare studier som använts i denna uppsats, kritikerna har kommit fram till att 

revisorn inte är objektiv eller oberoende i sina handlingar vare sig om det är medvetet 

eller omedvetet skiljer sig åt. 

 

Tydliga indikationer på att revisionspliktens avskaffande har påverkat revisions 

professionen finns, men om det är på ett negativt eller positivt sätt är ännu för tidigt 

att avgöra. Resultatet av en liknande undersökning i framtiden kommer troligtvis att 

avvika från detta resultat, dels på grund av att undersökningen hade ett stratifierat 

urval men även för att det ännu är ett för tidigt stadium att utföra en undersökning 

som ger ett entydigt och klart resultat. I nuläget kan endast indikationer ges på hur 

avskaffandet av revisionplikten har påverkat professionen och revsiorns objektivitet 

och oberoende, men ur en personlig synvinkel tycks även detta vara ett historiskt 

bakslag för revisons professionen. Carrington menar att värdet av revisorn kan ha ökat 

i samband med denna händelse men ur ett historiskt perspektiv tycks fler händelser, så 

som Kreugerkraschen, Andersens skandalen med flera, orsakat en negativ utvecklig 
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för revisionsprofessionen. Resultatet pekar mot att denna händelse är ännu ett bakslag 

för revisionen eftersom företagen inte längre är beroende av revisorn.  

6.2 Slutdiskussion 

Den personliga åsikten grundar sig på de siffror som finns i empirin och vad teorier 

samt tidigare studier har kommit fram till angående revisorns objektivitet och 

oberoende. De personliga slutsatserna som har dragits tycks revisorn i sina uppdrag 

inte vara helt oberoende eller objektiv. Detta för att teorierna om revisorns oberoende 

och objektivitet samt professionen inte går ihop med de resultat som studien visar. 

Skillnaderna mellan åren tycks ha för stora skillnader för att rapporteringen inom 

företagen ska ha skötts på ett korrekt sätt. Hade dessa skötts på ett oberoende och 

objektivt sätt, som uttrycks enligt teorin om professionen, skulle avvikelserna inte 

skilja sig åt lika mycket mellan åren.  

 

Ur en personlig synvinkel tycks inte Carringtons uttalanden om framtiden, det vill 

säga att värdet av revisorn kommer att öka i samband med avskaffandet av 

revisionsplikten, stämma överens med verkligheten. Skulle revisorerna följa de 

normerna och praxis som revisions professionen samt lagarna förespråkar skulle 

Carrington möjligtvis ha rätt, men så är inte fallet. Mycket talar för att revisorn inte är 

objektiv och oberoende i sina handlingar. Dels för att revisorn nu är beroende av 

företagen då valbarheten står öppen för vissa företag att inte ha en revisor, men även 

för att vissa revisionsbyråer har kriterier på uppdragen för att dessa inte ska påverka 

revisionsbyråernas image på ett negativt sätt. Teorierna talar om en Professional Man 

som i sina handlingar ska vara opartisk och oberoende, men dagens revisorer och 

revisonsbyråer är en form av Economic Man. Revisionsbyråerna och revisorerna är 

inte helt oberoende eller opartiska i sina uppdrag, vare sig om de är att blunda för 

vissa anmärkningar eller välja ut bra klienter för att bibehålla sin image. Idagsläget 

nyttomaximerar människor i samhället för eget intresse och dessa faller under 

Economic Man, likaså gäller för revisionsbyråerna och revisorerna. På så sätt anses 

värdet ha sjunkit istället för ökat och avskaffandet av revisionsplikten tros därför vara 

ännu en kritisk händelse i revsionens historia.  

 

Hade studien utförts på nytt skulle intervjuer med bland annat revisorer, 

Revisionsnämnden, FAR med flera utförts för att se vad de har att säga om studiens 
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empiri. Fler vetenskapliga artiklar hade gett en mer faktisk bild över revisorernas 

oberoende och objektivitet, medan de som finns för tillfället endast ger en övergriplig 

bild av vad kritikerna anser. Dock tros resultatet inte skilja sig åt något märkbart för 

att artiklar från olika tidepoker har valts ut och detta gör att information blir generell. 

6.3 Fortsatta studier  

Förslag på fortsatta studier kan vara att undersöka rating företagens syn på orena 

revisionsberättelser. Rating företag bedömmer företag och ses som en tredje 

oberoende part mellan företag och dess intressenter, det skulle vara intressant att se 

hur de ser på revisorernas arbete. Ett annat förslag skulle kunna vara att man fördjupar 

sig mer på professionen för och se dess brister och komma på förslag på hur 

utvecklingen av profession yrket skulle kunna förbättras. Denna studie väcker frågor 

kring revisorns oberoende och objektivitet därför skulle det vara intressant att se 

utvecklingen av antalet rena-/orena revisionsberättelser efter 2011, men även få en 

inblick i revisorernas tänkande. Hur ser de som jobbar inom professionen på 

avskaffandet av revisionsplikten och på hur kritiker genom tiderna kritiserat deras två 

viktigaste grundlagar? För att se om skillnaderna mellan de stora och små 

revisionsbyråerna stämmer så kan en kvalitativ studie utföras på revisiorer från små 

och större revisionsbyråer, där intervjufrågor om val av uppdrag ställs till dessa. Vad 

anser revisorerna vara deras dealbreaker vid val av deras uppdrag?  

 

Denna studie kan vara starten på många olika varianter av fortsatta studier exempelvis 

hur olika aktörer ser på revisorns obeorende och objektivitet som till exempel 

företagen, rating företag och Revisionsnämnden.        
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Bilaga 2 - Organisationsnummer för deltagande i studien, övriga 

Sverige.  

 

2008 

556467-1179   556081-42245 556073-4054  

556563-1867   556012-5246  556225-2998  

556621-6908   556582-1781  556052-2798  

556767-2844   556187-0410  556159-2352 

556186-7796   556650-6704  556710-6918  

556268-8431   556029-5197  556308-9431  

556699-0411   556501-1771  556032-6158  

556002-0231   556228-1138  556026-0092 

556206-2470   556494-9641  556019-3764  

556566-2714   556004-4181  556089-7810  

556335-9446   556051-2153  556056-5128  

556294-9817   556721-7723  556262-1689 

556051-9232   556330-8542  556075-7832  

556013-0709   556046-3506  556680-2392  

556042-2775   556054-1889  556757-1103  

556060-8498   556134-2204  556033-6280 

556455-8772  556760-4698  

2009 

556455-8772  556432-4324  556062-0170  

556382-7327  556579-1653  556579-1653  

556420-7453  556233-3970  556041-1786  

556370-8063  556693-2728  556348-3683 

556039-8108  556478-6647  556060-2269  

556026-1587  556139-3884  556079-4330  

556464-4010  556490-7862  556206-5101  

556301-2771  556035-6684  556055-7356 

556603-1711  556210-3571  556055-4338  

556333-5750  556022-7455  556471-0423  

556407-9605  556416-0769  556492-8413  

556589-5082  556305-6133  556528-3545 



 

 

 

 

556116-7098  556618-2621  556046-5261  

556524-6039  556612-4938  556549-6345  

556454-2909  556402-6820  556226-8416  

556646-5521  556283-2906  556392-3068 

556035-4507  556689-1692  

 

2010  

556227-9793  556052-6377  556794-3567  

556799-3497  556562-6016  556336-2176  

556726-9757  556624-4835  556791-5177  

556763-1980  556705-5339  556547-6552 

556427-5310  556658-0246  556319-1195  

556588-5307  556676-1549  556783-7108  

556746-0059  556515-9349  556768-5721  

556329-3231  556698-3499  556791-5649 

556559-1582  556729-3591  556777-1208  

556658-3810  556318-0453  556646-6370  

556499-1163  556657-4421  556738-8797  

556266-0679  556516-0255  556582-7150 

556580-9919  556738-8797  556787-5579  

556256-5316  556718-2562  556192-5610  

556644-5341  556113-3793  556447-1299  

556665-8208  556024-9731  556517-1229 

556666-5658  556353-0509    

 

2011 

556551-4576  556375-1535  556501-4130  

556531-6758  556213-3362  556510-7488  

556220-4858  556505-1983  556247-8486  

556246-9667  556053-9859  556739-9760 

556335-1906  556621-0133  556387-0335  

556702-1000  556489-6560  556105-8396  

556488-0580  556289-7735  556102-8977  

556635-1887  555725-4312  556047-3125 



 

 

 

 

556526-6524  556495-0300  556203-0741  

556207-0655  556701-9566  556516-6138  

556196-3587  556211-9932  556767-2943  

556407-0901  556661-0423  556608-9164 

556652-4947  556302-8967  556663-6212  

556154-8560  556591-7571  556557-8159  

556233-2378  556635-7579  556441-1287  

556784-4831  556749-1484  556573-3689 

556384-5600  556261-2316  

  
 

 
 


