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Bakgrund: Om företag går oväntat i konkurs eller felaktigheter i årsredovisningar uppdagas 

ifrågasätts revisorns arbete. Revisionsbranschen vilar på ett förtroende från allmänheten och 

det är av stor vikt att detta upprätthålls. I Sverige är det i huvudsak Revisorsnämnden som 

arbetar för att utveckla och bibehålla förtroendet för branschen. Trots att revisorers arbete 

styrs av en omfattande reglering kan situationer uppstå där revisorn agerar felaktigt eller 

åsidosätter sina skyldigheter.  

Syfte: Uppsatsens huvudsakliga syfte är att visa på felaktigheter revisorer gör när de blir 

tilldelade en disciplinär åtgärd från Revisorsnämnden. Studien syftar även till att visa vilka 

lagrum som förekommer vid ett felaktigt agerande. Vidare syftar studien till att ge ett bidrag 

till den pågående diskussionen kring Revisorsnämndens betydelse för samhället.  

Metod: Studien har behandlat disciplinärenden från Revisorsnämnden via en kodningsmanual 

samt en textanalys. Relevanta teorier har använts för att hjälpa till att analysera den empiri 

som samlats in.   

Resultat: Studien visar på att Revisorsnämnden bestraffar ett systematisk beteende hårdare än 

engångsföreteelser. Felaktigheter i revisionsprocessen, framför allt granskning och 

rapportering, framhållits som de främsta förklaringarna till att en disciplinär åtgärd utdelas. 

Vidare framhålls aktiebolagslagens 9 kap 33-34 §§ som de paragrafer Revisorsnämnden 

hänvisar till flest gånger. Revisorsnämnden arbetar för att upprätthålla det sociala kontraktet 

mellan revisorer och samhället. Genom deras kontrollerande verksamheten bidrar 

Revisorsnämnden till att samhällets förtroende för revisorer upprätthålls. 

 

Nyckelord: granskning, Revisorsnämnden, profession, legitimering, revision 

 



	  

ABSTRACT 
 
Title: Who reviews the reviewer? - An essay regarding the work of the Supervisory Board of 

Public Accountants.  

Date: June 2015 

Authors: Elin Thunborg and Linnéa Werre 

Mentor: Peter Jönsson 

 

Introduction: An auditor´s work can be questioned if a company goes bankruptcy or 

unexpected misstatements in financial reports are revealed. The Audit industry rests on the 

expectations from the society and to maintain a god relationship the expectations must be 

fulfilled. The Supervisory Board of Public Accountants is working to develop and maintain 

confidence in the industry. Although the auditor´s work is guided by an extensive regulation, 

situations occur where the auditor acts incorrectly.  

Purpose: The essay´s main purpose is to display the disciplinary action when an auditor acts 

inaccurate. The study also aims to show which section of the law that occurs when an auditor 

acts incorrectly. Furthermore, the study aims to a deeper understanding of legitimation of the 

audit profession in the society.  

Method: The study has processed disciplinary matters from the Supervisory Board of Public 

Accountants through a matrix and a text analysis. Related theories have been used to help the 

analysis of the empirical data collected. 

Results: The study shows that the Supervisory Board of Public Accountants punishes a 

systematic behavior harder than isolated events. Errors in the audit process, especially 

reviewing and reporting, were identified as the main reasons for the disciplinary measure 

inflicted. Further highlights New Companies Act Chapter 9, §§ 33-34 as the most referred act 

by the Supervisory Board of Public Accountants. The Supervisory Board of Public 

Accountants works to maintain the social contract between the auditors and the community. 

Through the controlling activities they contribute to society's trust in the audit profession.   

 

Keywords: auditor, Supervisory Board of Public Accountants, profession, legitimacy, audit   
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1. INLEDNING 
Denna del syftar till att ge läsaren en övergripande bild av uppsatsens inriktning men också 

en förståelse för studiens problematisering. Ur problematiseringen specificeras sedan 

problemformuleringen, syftet och studiens avgränsning.  

 

1.1 Revisionens utveckling 

Under slutet av 1980-talet började revisionsbranschen expandera i Storbritannien och fick en 

viktigare roll i samhället. Individer och organisationer fick erfara en förändring vilket 

medförde en mer formaliserad och detaljerad granskning i stort. (Power 1997, s. 3) En 

förklaring till revisionsbranschens utveckling går att finna inom tre områden; uppkomsten av 

“New public management”, ökad efterfråga på ansvar och transparens samt tillkomsten av 

modeller för att kontrollera organisationer. Dessa tre områden används tillsammans för att få 

en utökad och förbättrad styrning samt kontroll. Revisorerna har antagit en viktig roll för 

genomförandet och implementeringen av dessa förändringar. Tillsammans med “New public 

management”, förändringen i regleringen och den ökade kvalitetssäkringen skapas ett krav på 

en viss kontroll och granskning inom många olika områden. (Power 1997, s. 41-42) Liknande 

utveckling går att se i Sverige. 1987 blev alla svenska aktiebolag tvungna att utse en revisor 

vilket medförde att den finansiella informationens tillförlitlighet stärktes hos intressenterna. 

(Carrington 2014, s. 7-8) 

 

1.2 ”Var var revisorn?”  

Detta är en fråga som media ställer när ett företag går oväntat i konkurs eller meddelar 

felaktigheter i tidigare årsredovisningar. Vid en granskning tar revisorn stickprov från ett 

företags bokföring, detta medför att endast en del av processen i företaget kontrolleras. Trots 

att revisorn följer de lagar och revisionsstandarder som gäller kan felaktigheter utelämnas vid 

granskning av redovisningen. (Carrington, 2014 s. 243)  

 

De felaktigheter som kan uppstå vid en revision kan kategoriseras i två grupper. Den första 

gruppen består av sådana felaktigheter som nämns ovan, det vill säga när revisorn har missat 
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något vid granskning av böckerna. Om en revisor gör en bristande bedömning och åsidosätter 

sina misstankar om felaktigheter i böckerna tillfaller detta den andra gruppen. Det är här 

risken för revisionsskandaler finns. (Brännström & af Ekenstam 2013, s. 28) 
 

Till följd av de påstådda revisionsskandaler som uppdagats med bland annat Carnegie, HQ 

Bank, Prosolvia, Skandia och Telia Sonera har revisorerna blivit ifrågasatta. 

Revisionsbranschen är en kontrollerad och reglerad bransch, trots detta kritiseras revisorer för 

det arbete de utför. Eftersom förtroendet är det grundkapital som branschen vilar på, är det 

viktigt att se över myndigheternas roll samt den kompetens och de verktyg som finns att 

tillgå. (FAR 2013, s. 6) 

 

1.3 Problematisering 

Revisorsnämnden är det huvudsakliga organ som granskar revisorer i Sverige. Vid bildandet 

av Revisorsnämnden 1995 betonade regeringen och riksdagen verksamhetens betydelse för 

samhället samt kampen mot den ekonomiska brottsligheten. (Revisorsnämnden, 2015) 

Revisionen innefattar inte bara det tekniska och detaljerade granskningsarbetet, revisorsyrket 

kan även ses som föremål för samhällets förväntningar vilket påverkar förtroendet för 

revisorer. (Power 2000, s. 111-119) Det arbete som revisorer utför måste hålla hög kvalité för 

att allmänhetens förtroende skall bibehållas, detta kräver att kunskaperna hålls uppdaterade 

hos dem som utför arbetet. (Marténg, 2015)  

      

“I grunden är det bra att det finns höga förväntningar. En revisor ska ha hög integritet och 

själva revisionen måste alltid utmärkas av god kvalitet.” – Anna-Clara af Ekenstam & Dan 

Brännström, Revisionsberättelsen - Startskottet för ett angeläget lärande, 2013 s. 6 

 

Revisorer har flertalet rekommendationer och lagar att förhålla sig till i sitt arbete, ändå gör 

revisorer fel och åsidosätter sina skyldigheter. Dessa felaktigheter kan bidra till att förtroendet 

för revisorer rubbas. Revisorsnämnden är en av instanserna som bestämmer hur revisorer 

skall arbeta och agera. Deras granskningsinsatser syftar till att kontrollera att revisorer följer 

aktuella rekommendationer och lagar. Trots att det finns rekommendationer, lagstiftning och 

en nämnd fortsätter revisorer att agera felaktigt. En fråga som uppkommit flertalet gånger hos 

författarna är: Vad är det som går så fel att Revisorsnämnden måste ingripa? 
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Enligt en fördjupningsartikel, i tidningen Balans #2 2015, känner många revisorer oro över att 

bli föremål för Revisorsnämndens granskningsinsats samt ett obehag inför att ett 

disciplinärende kan öppnas. (Engerstedt & Svernlöv, 2015) Peter Malmqvist, finansanalytiker 

och krönikör i Balans, menar att Revisorsnämnden absolut behövs. Främst genom att 

kontrollera revisorernas dagliga arbete, men inte i egenskap av domstol eller klagomur. För 

att syftet med Revisorsnämnden skall uppnås måste verksamheten utvecklas och förändras. 

Malmqvist menar att samhället skall kunna känna förtroende för den viktiga funktion som 

Revisorsnämnden har och träda fram i rollen som kvalitetskontrollant av revisorers arbete. 

(Malmqvist, 2014)  

”Branschens dilemma är att kommunicera såväl förtroende som ansvar, men framför allt att 

påvisa vilket resultat man levererar. Vad är revisions- och rådgivningsbranschens bidrag till 

samhällsnyttan förutom högre kvalitet i företagens finansiella rapportering? ” Anna-Clara af 

Ekenstam & Dan Brännström, Revisionsberättelsen - Startskottet för ett angeläget lärande, 

2013 s. 40 

Kritik mot Revisorsnämnden förekommer och revisorer själva är oroliga för att bli granskade 

i sitt arbete. Författarna har en tanke om att en ökad förståelse för Revisorsnämndens 

verksamhet kan hjälpa revisorer i sitt dagliga arbete. Istället för att känna ett obehag kan 

revisorer ta del av andras oaktsamhet och felaktigheter för att undvika att begå samma misstag 

själva.  

1.3.1 Syfte 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att visa på felaktigheter revisorer gör när de blir tilldelade 

en disciplinär åtgärd från Revisorsnämnden. Studien syftar även till att visa vilka lagrum som 

förekommer vid ett felaktigt agerande. Vidare syftar studien till att ge ett bidrag till den 

pågående diskussionen kring Revisorsnämndens betydelse för samhället.  

1.3.2 Problemformulering 

• Vad ligger till grund för de disciplinära åtgärder som Revisorsnämnden fastställer i ett 

disciplinärende? 

• Vilka lagrum hänvisar Revisorsnämnden till vid fastställande av en disciplinär åtgärd? 

• På vilket sätt bidrar Revisorsnämnden till legitimeringen av revisorsyrket? 
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1.3.3 Avgränsning  

Studien behandlar de disciplinärenden som har inkommit till Revisorsnämnden till följd av att 

Skatteverket har lämnat in en anmälan. För vidare specificering kommer disciplinärenden som 

anmälts mellan 2006 och 2014 att behandlas. Endast de disciplinärenden som har vunnit laga 

kraft kommer att hanteras i undersökningen. 

1.3.4 Målgrupp 

Denna studie riktar sig främst mot revisorer som är aktiva inom revisionsbranschen. 

Författarna ser även att branschorganisationen FAR och myndigheten Revisorsnämnden kan 

få användning av resultatet av denna uppsats.  
 

1.4 Fortsatt disposition  

Kapitel två innehåller de teorier som anses relevanta för uppsatsen. Den övergipande 

referensram som används vid insamling av empirin presenteras i kapitel tre. Kapitel fyra 

behandlar den metod som ligger till grund för studien. Författarna har valt att lägga 

metodkapitlet efter referensramen eftersom stor del av metoden förankas där. Kapitel fem 

innehåller en presentation av insamlad empiri. Vidare analyseras denna empiri i kapitel sex. 

Slutligen redogör författarna för resultatet och egna reflektioner i kapitel sju.  
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2. TEORI 
Kapitlet innefattar de teorier som studien behandlar; The Audit Society, Legitimitetsteorin 

samt Montagnas professionella egenskaper.  

 

2.1 The Audit Society 

Utvecklingen av revisionsbranschen grundar sig i enkla uttryck som förtroende och kontroll. 

Power, en av teorins förespråkare, menar att varje institution i samhället måste balansera 

mellan dessa uttryck, när förtroende blir svagt väger kontrollen tyngre och vice versa. 

Människan har ett behov av att ständigt kontrollera sin omgivning eftersom det ligger i dennes 

natur. Revisionen har däremot blivit föremål för att den är rationell och korrekt. Enda gången 

ett konto eller transaktion blir kontrollerad är om det uppstår misstro eller tvivel, det är då 

man kan upptäcka felaktigheter och som följd kommer varje underliggande handling att 

granskas. Denna typ av extern granskning är både tidskrävande och kostsam, men är viktig för 

en fungerande marknad. Förtroende befriar individen från behovet av granskning men kan 

också bidra till att viktig granskning och kontroll inte sker. Det är därför viktigt att dessa två 

uttryck balanseras väl. (Power 1997, s. 1-3) Att hitta en jämn balans mellan dessa uttryck är 

dock svårt, detta beror på att balansen påverkas av kultur och sedvänja men också vilken 

verksamhet eller bransch revisionen genomförs i. (Power 1997, s. 4)  
 

2.2 Legitimitetsteorin 

Denna teori tar hänsyn till samhällets förväntningar på organisationer och används därför 

flitigt av forskare inom revision. Legitimitetsteorin beskriver det sociala kontraktet mellan 

organisationen och samhället samt visar på vikten av att en organisation får behålla sin 

legitimitet. En organisation som inte kan följa de förväntningar samhället har riskerar att 

förlora sin legitimitet genom minskat förtroende, på så vis hotas organisationens överlevnad. 

Det tar lång tid att bygga upp ett förtroende för en organisation, men detta kan försvinna 

snabbt. Därför är det viktigt att organisationer ständigt utvecklar och underhåller sin 

legitimitet gentemot samhället. (Deegan 2006, s. 161-162) Det kan uppstå en konflikt 

i kontraktet mellan organisationen och samhället, denna konflikt har fått benämningen 

legitimitetsgap. Sethi (1978) anser att det finns två utmärkande situationer som gör att denna 

konflikt uppstår. Den första situationen är att samhällets förväntningar förändras men 
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organisationen fortsätter att fungera på samma sätt som tidigare. Den andra situationen är när 

information om organisationen sprids till samhället, här kan media påverka den information 

som sprids. (Deegan 2006, s. 163) 
 

2.3 Montagnas professionella egenskaper 

Specifikt vad som kännetecknar en profession har diskuterats inom samhällsvetenskapen. 

Diskussionen kan sammanfattas med Paul Montagnas egenskaper, där professionaliteten ökar 

i takt med att värdet på dessa egenskaper stärks. Det finns ingen klar gränsdragning mellan 

professionalitet och icke-professionalitet, skillnaden blir istället relativ i förhållande till vilken 

grad egenskaperna infinner sig. Enligt Montagna är revisorer en grupp som strävar efter hög 

professionalitet. (Artsberg 2005, s. 108) Framöver redogörs för de professionella egenskaper 

som är relevanta för uppsatsens syfte samt hur de appliceras på revisorskåren. Montagnas 

studie visar vilka av egenskaperna som revisorskåren själva ser som viktiga för 

professionaliteten.  

 

Formaliserad utbildningsprocess 

Detta mått på professionalism värderas högt av revisorerna själva. Ett viktigt kriterium för en 

profession är att det finns en egen kunskapsbas, man anser att gruppen besitter en kunskap 

som ingen annan har eller kan förmedla. Därav har revisorskåren tagit sig rätten att 

kontrollera aspiranters utbildning och färdighetsträning. Den egna kunskapsbasen ger också 

professionen rätt att bestraffa och belöna sina medlemmar utan att blanda in andra. 

Självständigheten som uppkommer till följd av professionens kunskapsbas har givit dem 

rätten att reglera sig själva, det vill säga självreglering. (Artsberg 2005, s. 110) 

 

Gemensam kunskap 

Revisorskåren har under 1900-talet strävat efter att skapa en gemensam kunskapsbas, just för 

att kunna hävda sig som profession och inte bara individuellt professionella. Denna strävan 

ses tydligt i de begreppsliga föreställningsramar som arbetats fram inom revisorskåren. Inom 

föreställningsramen bestäms vissa centrala kriterier som ska leda till revisionslösningar på 

konkreta problem. (Artsberg 2005, s. 111-112)  
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Formell testning 

För att försäkra sig om att nya medlemmar har anammat den gemensamma kunskapsbas som 

professionen bygger på måste samtliga individer som vill ansluta sig testas. Detta grundar sig 

i att kunskapen är en viktig grund inom professionen. Ett exempel på detta test är 

Revisorsnämndens prov för auktorisation eller godkännande. (Artsberg 2005, s. 112) 

 

Etikregler 

En profession har intresset av att följa gemensamma etiska regler, detta gör även 

revisorskåren genom FARs yrkesetiska regler. Syftet med att FAR har utformat etikregler 

sägs grunda sig i att lagen hänvisar till god revisorssed, det är FARs uppgift att definiera detta 

begrepp. Det åligger varje revisor att uppträda yrkesmässigt korrekt och detta ses som nyckeln 

till att revisorskåren har gott anseende. Revisorerna själva lyfter fram etikkoden som den 

viktigaste professionella attributen för yrkeskåren. (Artsberg 2005, s.114) 

 

Personliga kvalifikationer 

De personliga kvalifikationerna ses såpass viktiga för revisorsyrket att de till och med är 

reglerade i lag. Enligt 4 § i revisorslagen skall en revisor “vara redbar och i övrigt lämplig att 

utöva revisorsverksamhet”. I Montagnas undersökning ansågs integritet vara den viktigaste 

personliga attributen enligt revisorerna. Klienten måste kunna lita på och känna förtroende för 

sin revisor. (Artsberg 2005, s. 118) 
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3. REFERENSRAM 
Referensramen ämnar ge en fördjupad bild av vad Revisorsnämnden är samt hur deras 

disciplinära verksamhet fungerar. Vidare presenteras revisorers arbetsprocess och en 

beskrivning av god revisionssed samt god revisorssed. Slutet av kapitlet belyser Skatteverkets 

och Revisorsnämndens samarbete, här presenteras också den lagstiftning som är relevant för 

studiens syfte.  

 

3.1 Revisorsnämnden 

1995 bildades Revisorsnämnden som då tog över tillsynen och uppgiften att utfärda 

auktorisation och godkännande från Kommerskollegium. Vid bildandet av Revisorsnämnden 

betonade regeringen och riksdagen verksamhetens betydelse för samhället samt kampen mot 

den ekonomiska brottsligheten. Revisorsnämnden tog över verksamheten från 

Kommerskollegiet som hade arbetat fram rutiner och metoder som lade grunderna till den 

moderna tillsynen över revisorer. Inom Revisorsnämnden finns ett särskilt utskott kallat 

Tillsynsmyndigheten, denna hjälper Revisorsnämnden med vissa sakfrågor samt fattar beslut 

om disciplinära åtgärder. (Revisorsnämnden, 2015) Revisorsnämnden följer de grundläggande 

bestämmelserna som finns i revisorslagen (2001:883) och som kompletteras med 

förordningen (1995:665) om revisorer. Sveriges riksdag har upprättat förordning (2007:1077) 

med instruktioner för Revisorsnämnden. I denna förordning nämns att Revisorsnämndens 

verksamhet har som syfte att stärka och upprätthålla det förtroendet som finns för revisorer. 

Förordningen tar också upp vilka uppgifter Revisorsnämnden har och hur den skall 

organiseras samt ledas. (Revisorsnämnden, 2015) 

 

Revisorsnämnden är det huvudsakliga organ som granskar revisorer i Sverige. 

Tillsynsverksamheten består av fyra delar; systematisk och uppsökande tillsyn, löpande 

kvalitetskontroll, disciplinärenden och förhandsbesked. Den systematiska och uppsökande 

tillsynen bedrivs i olika projekt, men också via uppföljning av revisorer som tidigare uppvisat 

bristfälligheter i sin revisionsverksamhet. Minst var sjätte år skall alla revisorer och 

revisionsbolag vara föremål för en oberoende kvalitetskontroll. (FAR, 2013 s. 15) 
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3.2 Revisorsnämndens disciplinära verksamhet  

Revisorsnämnden inleder ett disciplinärende om det finns skäl att ifrågasätta kvalitén i 

revisorns verksamhet eller en revisors yrkesetiska regler. Anmälan kan exempelvis inkomma 

från en klient, via en underrättelse från Skatteverket eller uppgifter i media. Revisorsnämnden 

kan även öppna ett disciplinärende om det har framkommit behövligt i sammanhang med den 

systematiska och uppsökande tillsynen. När ett disciplinärende öppnas mot en revisor skickas 

handlingarna till denne för ett yttrande, efter detta tar Revisorsnämnden beslut om ärendet är 

färdigutrett eller om det behövs vidare kompletterande information. Finns det inget som tyder 

på att revisorn har åsidosatt sina skyldigheter så avskriver Revisorsnämnden ärendet. Om det 

visar sig att revisorn har förbisett sina förpliktelser meddelas revisorn en disciplinär åtgärd. 

Det finns tre typer av disciplinära åtgärder som Revisorsnämnden kan delge; erinran, varning 

eller upphävande av revisorns godkännande eller auktorisation. Skillnaden mellan de 

disciplinära besluten beskriver Revisorsnämnden som följer: 

 

“En erinran innebär ett påpekande om att revisorn inte har följt god revisorssed eller god 

revisionssed. Varning används för åsidosättanden som är så allvarliga att de, om de 

upprepas, kan antas leda till att revisorns godkännande eller auktorisation upphävs.” 

 

Handläggningen och beslutsfattningen skall ske på ett sakligt och opartiskt sätt, men det är 

också viktigt att handläggningen görs snabbt och kostnadseffektivt. Den revisor som ärendet 

berör skall få möjlighet att ta del av den information som har tillförts ärendet, vidare skall 

ingen ”dömas ohörd”. Det finns också en möjlighet att överklaga Revisorsnämndens beslut 

till förvaltningsdomstolen. (Peter Strömberg 2011, s. 28) 

 

När ett ärende ankommer till Revisorsnämnden lottas ett team ihop bestående av en jurist och 

en revisor. En revisor får inte ingå i ett team om han eller hon har arbetat på revisionsbyrån 

som handläggs eller har någon annan koppling till det ärende som är under utredning. På detta 

sätt säkerställs att ärendena som inkommer hanteras opartiskt och sakligt. Det är av stor vikt 

att handläggningen koncentreras på de omständigheter som anmälan berör, men skulle 

väsentliga avsteg från god revisionssed upptäckas får Revisorsnämnden genomföra utökade 

granskningsinsatser. (Peter Strömberg 2011, s. 29) 
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3.3 Arbetsgång för revisorer och problematiken med deras jobb 

Revisionsprocessen kan beskrivas utifrån fyra delar: företagsledningens perspektiv, revisorns 

bestyrkandeåtgärder, dokumentationen av dessa bestyrkandeåtgärder samt revisorns 

rapportering. Revisorn använder sig av olika bestyrkandeåtgärder för att bekräfta, men också 

för att säkerställa företagsledningens påståenden. Bestyrkandeåtgärderna måste i sin tur 

dokumenteras, de måste bli beständiga, för att det skall vara möjligt att gå tillbaka och 

granska dessa. Genom revisionsberättelsen kommuniceras sedan de slutsatser som kommit 

fram vid revisionen. (Carrington 2014, s. 41) 

 

Företagsledningens påståenden är de direkta eller underförstådda påståendena som kommer 

till uttryck i årsredovisningen. Revisorn måste avgöra vilka kriterier som är mest lämpliga att 

titta på för att kunna bestyrka dessa påståenden. Detta gör att revisorn förväntas ha en god 

insikt i och förståelse för den affärsverksamhet som han eller hon skall revidera. (Carrington 

2014, s. 43) 

 

Revisorns bestyrkandeåtgärder blir senare föremål för företagsledningens påståenden. All den 

information som revisorn samlar in för att kunna uttala sig om företagsledningens påståenden 

betraktas som revisionsbevis. Revisorer står för en utmaning gällande bedömningen av vilka 

av dessa som är övertygande och relevanta. (Carrington 2014, s. 44-45) De revisionsbevis 

som revisorer samlar in skall också uppnå måttet tillräcklighet. Ett bevis som är kvalitativt 

tillräckligt räcker gott och väl i endast ett exemplar, förutsatt att beviset ses som tillförlitligt 

och relevant. När bevis inte är tillräckligt kvalitativa får istället kvantitativa bevis användas. 

De stickprov revisorer tar vid granskningen av bokföringen är ett bra exempel på detta. 

(Carrington 2014, s. 45) 

 

För att revisionsprocessen skall gå ihop krävs att bestyrkandeåtgärderna dokumenteras av 

revisorn. Först och främst dokumenteras information om själva bolaget, vilken bransch detta 

är aktivt i och vilka risker som är förknippade med denna bransch. Revisorns planering av 

vilket arbete som ska utföras måste också dokumenteras. Sist men inte minst dokumenteras 

också vilka påståenden som granskats och hur denna granskning har genomförts. (Carrington, 

2014 s. 49) Vidare ses dokumentationen som ett typ av kommunikationsverktyg mellan dem 

som arbetar i revisionsteamen. Revisorer kan fortsätta med ett arbete som någon annan har 
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påbörjat och det är därför viktigt att kunna följa medarbetarnas arbetsgång. (Carrington 2014, 

s. 51) 

 

Det finns juridiska skäl för att dokumentera det arbete som görs. 24§ revisorslagen säger:  

“Revisorer och registrerade revisionsbolag skall dokumentera sina uppdrag i 

revisionsverksamheten. Dokumentationen skall innehålla sådan information som är väsentlig 

för att revisorns arbete samt hans eller hennes opartiskhet och självständighet skall kunna 

bedömas i efterhand.” 

Revisorn är således förpliktad enligt lag att dokumentera sitt arbete. Främsta skälet till detta är 

att Revisorsnämnden eller domstol skall kunna gå tillbaka och kontrollera att revisorerna 

arbetat enligt god sed och gällande lag. En vanlig anledning till att Revisorsnämnden behöver 

utfärda en varning eller annan disciplinär åtgärd är på grund av att dokumentationen har varit 

bristfällig. (Carrington 2014, s. 51) Dokumentationen skall också ligga till grund för de 

uttalanden som revisorer gör i sin revisionsberättelse. Om revisorn uttalar sig, via 

revisionsberättelsen, att revisionen har utförts enligt god revisionssed skall detta kunna 

styrkas med dokumentationen. Vidare är det minst lika viktigt att revisorn har dokumentation 

på en avvikande mening i revisionsberättelsen. (Carrington 2014, s. 52) 

 

Sista steget i en revisors arbetsprocess är själva rapporteringen. Rapporteringen i form av 

revisionsberättelsen är en offentlig handling, till skillnad från dokumentationen som är 

sekretessbelagd. Om revisorn upptäcker något missförhållande kan denne lämna en erinran till 

styrelsen och verkställande direktör. Detta kan ses som en varning till företagsledningen och 

en oren revisionsberättelse kan följa om bolaget inte avhjälper missförhållandet. På detta vis 

kan revisorn tvinga styrelsen att lyssna på dennes åsikter eftersom en erinran måste behandlas 

vid ett styrelsesammanträde. (Carrington 2014, s. 57) Revisorer har anmälningsplikt till vissa 

myndigheter, en revisor som avslutar sitt uppdrag i förtid skall lämna en rapport till 

Bolagsverket. I rapporten ska revisorn framföra de förhållanden som denne har funnit vid sin 

granskning. Vidare har revisorer anmälningsplikt till åklagare vid misstanke om brott. 

(Carrington 2014, s. 58) En viktig rapport som revisorer avger är revisionsberättelsen. Detta 

kan vara den enda spår som investerare, långivare eller andra intressenter ser av revisorn. Via 

revisionsberättelsen har revisorn möjlighet att visa på ansvarsfördelningen mellan 

företagsledningen och revisorn själv. (Carrington 2014, s. 59 - 60) 
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3.4 Processbeskrivningen enligt FAR 

När revisorer utför ett granskningsuppdrag finns en vägledande processbeskrivning för hur 

det är lämpligt att agera. Inför ett granskningsuppdrag är det betydelsefullt att revisorn gör en 

bedömning om uppdraget ligger inom hans eller hennes kompetensområde. 

Ansvarsfördelningen mellan kunden och revisorn skall förtydligas i ett tidigt stadie. Detta 

förekommer naturligt när granskningen av årsredovisningen skall ske eftersom styrelsen 

måste underteckna denna och tar på så sätt på sig ansvaret för dess upprättande. Revisorn 

påbörjar sin planering och granskning när uppdragsbrevet är undertecknat av båda parter, när 

detta sker är revisorn tvungen att följa instruktionerna för uppdraget samt god revisionssed. 

(FAR Online, 2015) 

 

Revisorer bör rätta sig efter de dokumentationskrav som följer av revisionslagen och 

Revisorsnämndens rekommendationer. Enligt FAR Online (2015) skall följande delar ingå i 

dokumentationen av ett granskningsuppdrag:  

• “Dokumentation av riskbedömning vid accepterande av uppdrag, inklusive 

oberoendeanalys” 

• “Uppdragsbrev” 

• “Dokumentation avseende planering och utförda granskningsåtgärder och resultat av 

dessa” 

• “Uttalande från företagsledningen (anpassas till situationen)” 

• “Slutbedömning av utfört arbete” 

• “Revisorns rapport” 

 

3.5 God revisionssed 

Trots att det hänvisas till god revisionssed i både lagtext och praxis går det inte att hitta 

tydliga definitioner för vad detta innebär. Anledningen är att god revisionssed skall kunna 

följa den utveckling som sker i teori och praxis, på så sätt kan begreppet appliceras på olika 

förhållanden beroende på varierande omständigheter. (Morberg, 2006) 
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3.6 God revisorssed  

Enligt 19 § revisorslagen ska revisorer ta hänsyn till god revisorssed. FAR har arbetat fram 

yrkesetiska regler som ska hjälpa revisorn att agera rätt, dessa regler är uppbyggda på FARs 

uppfattning om vad den goda seden innebär. Reglerna ger inte svar på alla frågor som finns 

kring revisorns agerande och de är inte heller helt uttömmande. FAR har för vissa specifika 

frågor utfärdat rekommendationer som ska komplettera de yrkesetiska reglerna. (Morberg, 

2006) 

 

De yrkesetiska reglerna finns publicerade på FAR Online och nedan presenteras de regler som 

är relevanta för studien. 

God yrkessed 

En revisor som är medlem i FAR får inte ge rådgivning, medverka eller hjälpa till med 

förberedelser kring ett agerande som direkt strider eller kringgår lagstiftningen. FAR skriver 

att förtroendet för branschen bygger på tilliten för den enskilda medlemmen, därför måste 

yrkesutövningen ske under ordnade former.  

Professionellt uppträdande  

Alla revisorer ska utföra sina uppgifter med integritet och objektivitet oavsett vilken yrkesroll 

man besitter. Integriteten bygger på att man agerar ärligt och pålitligt samt värnar om sin 

yrkesmässiga heder. Objektivitet grundas på att alla revisorer ska vara rättvisa och åsidosätta 

sina egna intressen.  

Organisation av verksamheten 

Denna regel innebär att man ska organisera och planera sin verksamhet så att man uppfyller 

kraven i den andra regeln. Det innebär även att samtliga lagar och standarder följs och att 

varje medlem har eget ansvar för att organisera sin verksamhet. 

Tystnadsplikt 

Denna regel är en av grundpelarna för att kunden ska känna ett förtroende för sin revisor. 

Regeln innebär att en revisor inte får yppa några uppgifter eller förhållande gällande sin 

klient. Tystnadsplikten kan behöva brytas eftersom revisorer har upplysningsplikt i vissa 

situationer, till exempel när en klient agerar i strid mot rådande lag. Ett beslut att bryta 
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tystnadsplikten innebär många överväganden och det är då viktigt att revisorn dokumenterar 

och antecknar sina förutsättningar.  

Vidareutbildning 

En revisor måste uppdatera sina kunskaper löpande för att vara säker på att denne agerar rätt. 

Med tanke på den snabba utvecklingen i samhället bör revisorn vidareutbilda sig. 

Utbildningen kan exempelvis bestå av interna kurser, utbildning- eller utvecklingsarbete samt 

forskning.  

Yrkesutövning 

En revisor får inte anta uppdrag där kunskap eller kompetens inte räcker till för att slutföra 

uppdraget på ett korrekt sätt. När en revisor anlitas av en ny klient måste denne säkerhetsställa 

att klienten följer de standarder, rekommendationer och yrkesetiska regler som FAR använder 

sig av. (FAR Online, 2015) 

 

3.7 Skatteverket 

Skatteverket är enligt förvaltningslagens 6 § skyldig att samarbeta med andra myndigheter. 

Myndigheternas samarbete regleras i revisorslagen, 31 § innebär att Skatteverket måste 

anmäla en revisor till Revisorsnämnden om de uppmärksammar någon omständighet som kan 

vara av betydelse för Revisorsnämndens verksamhet. En anmälan till Revisorsnämnden bör 

baseras på en helhetsbedömning av revisorns agerande i det specifika fallet. (Skatteverket, 

2015) 

 

Om någon av följande iakttagelser har gjorts ska Skatteverket underrätta Revisionsnämnden:   

“−  En revisor har medverkat till ekonomisk brottslighet eller på̊ annat sätt förfarit 

oredligt. 

−  En revisor, i egenskap av ställföreträdare för ett revisionsföretag, har inte fullgjort 

deklarationsskyldigheten eller betalat skatter och avgifter i rätt tid. 

−  En revisor eller ett revisionsbolag har förfallna och obetalda skulder. 
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−  En revisor eller ett registrerat revisionsbolag har åsidosatt någon av 

bestämmelserna i 8–12 §§ revisorslagen (regler om ägande av, och tillåten 

verksamhet i, revisionsföretag). 

−  Något förhållande av sådan art att det kan rubba förtroendet för revisorns 

opartiskhet eller självständighet (21 §). 

−  En revisor har handlat i strid med jävsbestämmelserna i bl.a. Aktiebolagslagen. 

−  En revisor bedriver en sidoverksamhet som kan rubba förtroendet för revisorns 

opartiskhet eller självständighet, eller sidoverksamhet som framstår som oseriös eller 

från legala utgångspunkter som tveksam.. 

−  En revisor eller ett revisionsbolag har inte påtalat förekomsten av förbjudet lån 

enligt 12 kap. 7 § Aktiebolagslagen eller 11 § 3 stycket tryggandelagen. 

−  Det finns brister som är hänförliga till en revisionsklient och där den valde 

revisorn inte fullgjort sina skyldigheter att lämna upplysningar eller anmärkningar 

enligt bl.a. 10 kap. 27 – 33 §§ Aktiebolagslagen. Om Skatteverket anser att revisorn 

borde ha upptäckt bristerna ska Revisorsnämnden underrättas.” 

 

Att göra en underrättelse till Revisorsnämnden är viktigt om det finns tecken på att revisorn 

utfört sin granskning eller rapportering på ett bristfälligt sätt. Det är inte bristerna i sig, hos 

revisionsklienten, som ligger till grund för underrättelsen till Revisorsnämnden. Har revisorn 

angett de brister som Skatteverket uppmärksammar i sin revisionsberättelse finns ingen 

anledning att misstro revisorn. Det är i de fall när revisorn har utfört sin granskning och 

rapportering, men inte upptäckt eller anmärkt på bristerna, som Skatteverket ställer sig frågan 

om en korrekt granskning har gjorts. När Skatteverket upprättar underrättelsen till 

Revisorsnämnden är det viktigt att denna ger en rättvisande bild av sakförhållandet i frågan. 

Beskrivningen av sakförhållandet skall endast baseras på de omständigheter som uppkommit i 

samband med hanteringen av det aktuella ärendet. (Skatteverket, 2015) 

 

3.8 Lagar 

Revisorers arbetsgång styrs inte bara av den praxis och de normer som branschen tillsammans 

har arbetat fram, utan även av svensk lag. Revisorers arbete påverkas främst av revisorslagen, 

revisionslagen och aktiebolagslagen.  
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3.8.1 Revisorslagen (2001:883) 

Denna lag riktar sig främst mot att klargöra revisorers skyldigheter och rättigheter, men den 

innehåller även en del praktisk information. Revisorslagen anger Revisorsnämndens 

uppgifter, enligt 3 § ska Revisorsnämnden pröva frågor om auktorisation, kontrollera 

revisionsverksamhet, behandla disciplinärenden. Men även ansvara för att god revisorssed 

och revisionssed efterföljs och utvecklas. (Revisorsnämnden, 2015) En revisor är enligt 19 § 

skyldig att iaktta god revisorssed, men har även ansvar för att dennes biträde iakttar god 

revisorssed. Revisorers opartiskhet och självständighet regleras i 20-23 §§. 20 § säger att en 

revisor skall agera och arbeta opartiskt samt självständigt i sina uppdrag, vidare skall 

objektiva ställningstagandena antas. Inför varje uppdrag skall revisorn pröva om det finns 

omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller 

självständighet, detta går att finna i 21 §. Här återfinns ett antal kriterier som revisorn kan titta 

på för att bedöma om han eller hon bör avsäga sig uppdraget. I 24 § finns bestämmelser om 

den dokumentation som revisorer skall spara. Uppdragen skall dokumenteras och innehållet 

skall vara av sådan karaktär att revisorns arbete skall kunna bedömas utifrån opartiskhet och 

självständighet i efterhand. När revisionsberättelsen eller annat utlåtande ges skall 

dokumentationen vara färdigställd. Enligt 27 § i revisorslagen ska en revisor och ett 

revisionsbolag granskas av en utomstående part i en så kallad kvalitetskontroll. Denna typ av 

kontroll ska ske minst vart sjätte år och revisorn samt revisionsbolaget har som skyldighet att 

låta Revisorsnämnden ta del av akter, bokföring och övrig aktuell handling vid granskandet 

enligt 28 §. Det är 32-35 §§ i revisorslagen som påverkar utfallet av Revisorsnämndens 

disciplinerande åtgärd. I 32 § står det att när en revisor uppsåtligen gör orätt i sin 

revisorsverksamhet eller på annat sätt agerar felaktigt ska auktorisationen eller godkännandet 

upphävas. Finns det en förmildrande omständighet så får istället en varning ges. Skulle en 

revisor på andra sätt åsidosätta sina skyldigheter får varning ges, om det är tillräckligt kan 

Revisorsnämnden istället ge en erinran. 

3.8.2 Revisionslagen (1999:1079) 

Till skillnad från revisorslagen innehåller revisionslagen allmänna bestämmelser om hur en 

revision går till samt vilka företag som är skyldiga att upprätta årsredovisning. 

(Revisorsnämnden, 2015) 

I 5-7 §§ går det att finna revisorns uppgifter. Enligt 5 § skall revisorn granska företagets 

årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning. Granskningen skall vara så 

omfattande som god revisionssed kräver. 6 § säger att revisorn skall lämna en 
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revisionsberättelse till företaget efter varje räkenskapsår. Slutligen skall revisorn lämna 

erinringar och göra de påpekanden till företagsledningen som följer av god revisionssed 7 §. 

17 § revisionslagen behandlar jäv. Den som är revisor får inte ha en nära relation till företaget 

exempelvis vara ägare eller delägare, ingå i företagsledningen eller vara anställd. Revisorn 

anses även vara jävig om den är verksam i samma rörelse, hjälper företaget med bokföringen 

eller har någon annan kontroll över företaget. Revisorn får inte var gift eller sambo, syskon 

eller släkting med en person med inflytande eller som besitter kontroll i företaget. 27-32 §§ 

redogör för vad en revisionsberättelse ska innehålla, och särskild nämns i 32a § att revisorn är 

förpliktigad att skicka en kopia av revisionsberättelsen till Skatteverket om revisorn har 

upptäckt att företagsledningen har gjort sig skyldig till någon felaktighet enligt 29 §, eller att 

årsredovisningen inte tillämpats enligt lag. Revisionslagen behandlar även revisorns 

tystnadsplikt och upplysningsplikt. I 35 § framgår att en revisor inte får yppa information till 

obehörig om företagets angelägenheter. Däremot måste revisorn lämna upplysningar om 

företaget till medrevisor, ny revisor och om företaget sätts i konkurs. En revisor som 

uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar företaget kan bli skadeståndsansvarig enligt 37 §.  

3.8.3 Aktiebolagslagen (2005:551) 

Kapitel 9 behandlar revisorers arbetsförhållanden i ett aktiebolag. I 4 § står det att en revisor 

skall följa bolagsstämmans anvisningar, så länge de inte strider mot lag, bolagsordningen eller 

god revisionssed. Vidare skall revisorn enligt 6 § lämna erinringar till styrelsen och 

verkställande direktör om så krävs. Utöver dessa erinringar skall rapportering även ske till 

revisionsutskottet angående viktiga omständigheter som framkommit vid revisionen, speciellt 

vid brister av bolagets interna kontroll av den finansiella rapporteringen 6a §. 

Revisionsberättelsen ska lämnas till styrelsen senast tre veckor innan årsstämman äger rum 

enligt 28 § och den ska precis som i de andra lagarna innehålla information om bolaget samt 

vara undertecknad enligt 29 §. Revisionsberättelsen ska även innehålla ett uttalande om 

årsredovisningen har upprättats i enlighet med lämplig lag, samt innehålla uttalande om hur 

man har fastställt balansräkningen/resultaträkningen. I den 33 § står det att revisorn ska göra 

ett uttalande i revisionsberättelsen om huruvida styrelseledamöterna och verkställande 

direktör bör beviljas ansvarsfrihet.  Om en revisor finner att det finns anledning att misstänka 

att styrelseledamot, verkställande direktör eller annan verksam inom bolaget har gjort sig 

skyldig till brott enligt 42 § skall styrelsen underrättas utan oskäligt dröjsmål. Senast fyra 

veckor efter underrättelsen till styrelsen skall revisorn underrätta åklagare med de misstankar 

samt grunden till misstanke om brott, 44 §.  
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4. METOD 
Metodkapitlet ger en detaljerad bild av hur studien genomförts och den forskningsstrategi 

som tillämpats. Författarna ger en ingående beskrivning av hur datainsamlingen har gått till 

samt hur relevanta teorier har hjälpt till vid analysen. Avslutningsvis behandlas 

kvalitetsbegreppen för uppsatsen och kritik mot studien. Sist presenteras ett disciplinärende 

där läsaren skall få en känsla av hur ett ärende är uppbyggt. 

 

4.1 Forskningsstrategi  

Uppsatsen syftar till att visa på hur Revisorsnämnden bedömer ett ärende samt varför de har 

lämnat en disciplinär åtgärd. Författarna ämnar uppnå en förklaring för de åtgärder som följer 

när en revisor agerar felaktigt. För att se till att de kategorier som använts i undersökningen 

inte avviker från studiens syfte har dessa förankrats i den referensram som arbetats fram. 

Referensramen har även kombinerats med en pilotstudie av disciplinärenden. 

 

Först har disciplinärendena bearbetats i syfte att kartlägga; hur frekvent de olika 

överträdelserna förekommer, vilka disciplinära åtgärder som följer samt vilka lagrum 

Revisorsnämnden hänvisat till i sina beslut. Här har författarna sökt efter de bestämda 

kategorierna som presenteras i kodningsmanualen nedan. När denna bearbetning var 

färdigställd genomförde författarna en textanalys på utvalda disciplinärenden. Här lästes hela 

disciplinärendet igenom och författarna sökte en heltäckande bild av ärendet i fråga. Detta 

gjorde författarna för att söka utökad förståelse för Revisorsnämndens disciplinära 

verksamhet.  

 

4.2 Urval  

Studien riktar in sig på disciplinärenden anmälda från Skatteverket samt de ärenden som har 

vunnit laga kraft. I Revisorsnämndens praxissamling finns det ärenden daterade från 1996 

fram till idag. Författarna har endast behandlat de ärenden som blivit anmälda mellan 2006 

och 2014, detta för att rådande aktiebolagslag reviderades under 2005 och började gälla 1 

januari 2006. Avgränsningen till disciplinärenden anmälda mellan 2006 - 2014 gör således att 

samtliga ärenden har behandlats under rådande lagtext. För att säkerställa att de 
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disciplinärenden som behandlats har nått sista instans hos Revisorsnämnden har endast de 

ärenden som vunnit laga kraft hanterats. 

 

4.3 Förarbete datainsamling 

De disciplinära ärendena som ligger till grund för uppsatsen går att hitta på 

Revisorsnämndens praxissamling online. I samlingen finns ärendena tillgängliga som PDF-

dokument där det går att utläsa vad som ligger till grund för utfallet.  

 

Inför insamlingen av empirin gick författarna igenom samtliga ärenden som vunnit laga kraft 

under 2005. För att säkerställa att kodningsmanualen riktade in sig på rätt variabler för 

studiens syfte genomfördes en pilotstudie. Där studerades de disciplinära ärenden som vunnit 

laga kraft hos Revisorsnämnden under 2005. Utifrån ett förutsättningslöst utgångsläge 

ämnade författarna generera en fungerande kodningsmanual. Disciplinärendena har noga 

granskats och sammanfattats för att kunna hjälpa till vid framställningen av de kategorier som 

är relevanta för studien. Vidare förankrades utfallet av observationerna med referensramen för 

att generera den slutliga kodningsmanualen.  

 

Under pilotstudien märkte författarna att majoriteten av de disciplinära ärendena grundades på 

felaktigheter som hade uppkommit vid revisionen av ett bolag. Men det framgick också att 

vid två ärenden (Dnr 2004-99 & 2004-685) hade utfallet baserats på revisionen av fler än ett 

bolag. Anmärkningsvärt var också att detta var de enda fallen där den disciplinära åtgärden 

blev upphävning av godkännande eller auktorisation. Författarna kom fram till att dessa 

ärenden inte skall behandlas separat, utan ingå i studien likt de ärendena med ett bolag. 

Pilotstudien visade även på att Revisorsnämnden bedömer ett ärende utifrån att revisorer 

åsidosätter god revisionssed. Författarna diskuterade hur denna kategori skulle behandlas och 

kom fram till att god revisionssed kan ses som en övergripande kategori till 

revisionsprocessen. Eftersom god revisionssed inte är klart definierad finns risken att denna 

kommer att blandas ihop med andra kategorier i undersökningen. Samtliga kategorier skall 

vara så uttömmande som möjligt, därför har författarna valt att behandla god revisionssed 

separat. Denna variabel har antecknats i anslutning till varje ärende för att se hur frekvent 

Revisorsnämnden hänvisar till god revisionssed. 
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4.3.1 Kodningsmanual 

	  

 
 

Kodningsmanualen har utformats som en matris. Syftet med uppsatsen är att visa på vad som 

påverkar utfallen i Revisorsnämndens disciplinärenden. Den disciplinära åtgärden ses således 

som den beroende variabeln och motiveringen till utfallet ses som den oberoende variabeln. 

Det vill säga att utfallet bestäms utifrån vilken typ av överträdelse revisorn har gjort. De tre 

utfallen som behandlats är; erinran, varning samt upphävande av auktorisation eller 

godkännande. Dessa har direkt hämtats från 32 § revisorslagen. Pilotstudien kombinerad med 

referensramen har genererat två övergripande oberoende variabler som sedan delats upp i 

underliggande kategorier. Denna uppdelning har utförts för att säkerställa att kategorierna är 

tillräckligt definierade. Vid pilotstudien insåg författarna att för generella kategorier skulle bli 

problematiskt att hantera men också att analysera. De två övergripande variablerna benämns 

god revisorssed samt revisionsprocessen. Härefter följer en redogörelse för varje kategori. 

4.5.1.1 God revisorssed 

Denna kategori grundar sig i de yrkesetiska regler som FAR har utformat, dessa har 

presenterats i referensramen. Pilotstudien visade på att de kategorier som är aktuella för 

uppsatsen är; god yrkessed, professionellt uppträdande samt tystnadsplikt. Kategorin 

professionellt uppträdande kan likställas med termerna oberoende och jäv. Författarna såg att 

termerna oberoende och jäv kan vara svåra att särskilja från varandra, därför har dessa två 

variabler samlats under samma kategori. Kategorin god yrkessed har använts då en revisor har 

medverkat till eller hjälp till med förberedelser till ett agerande som strider mot lagstiftningen.  

 

”Av 10 § första meningen revisorslagen (2001:883) följer att om revisionsverksamhet utövas i 

ett handelsbolag eller aktiebolag, får ingen annan verksamhet utövas i bolaget än sådan som 

har ett naturligt samband med revisionsverksamhet.” - Dnr 2011-200 

 

I ärendet ovan har revisorn agerat i strid mot lagstiftningen eftersom verksamhet som inte är 
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tillåten enligt lag har utövats, denna överträdelse blir alltså kategoriserad som en överträdelse 

i god yrkessed. Denna kategori skiljer sig mot de delar som återfinns i revisionsprocessen på 

så sätt att revisorn har varit medveten om att felaktigheter förekommer men inte agerat.  

4.5.1.2. Revisionsprocessen 

Variabeln innefattar problem som kan uppstå i en revisors arbete. Genom de underliggande 

kategorierna planering, granskning, dokumentation samt rapportering, innefattas samtliga 

delar av revisionsprocessen och en kategori för övrigt är inte nödvändigt.  

 

”Genom att underlåta att utföra någon egen substansgranskning av bolagets löne- och 

traktamentskostnader, vilka utgjort de helt dominerande kostnadsposterna i bolagets 

resultaträkning, har A-son åsidosatt god revisionssed.” – Dnr 2006-671 

 

I ärende 2006-671 har revisorn valt att inte göra någon egen granskning. Revisorn har här 

åsidosatt sina skyldigheter på grund av felaktigheter i granskningen.  

 

Vid genomgången av samtliga disciplinära ärenden såg författarna att det var av stor vikt att 

varje förklaring till ett utfall också får en kategori i matrisen. En förklaring som inte passat in 

i några av de ovan nämnd kategorierna har inte ignorerats. Detta löste författarna genom att 

införa kategorin Övrigt. Efter datainsamlingen har innehållet i denna kategori detaljredovisats 

för att säkerställa att ingen av förklaringarna tillhör någon annan kategori. 

 

4.4 Datainsamling 

Vid insamling av empirin användes den kodningsmanual som framställts. Ett Excel dokument 

har utformats för att underlätta datainsamlingen och kategoriseringen. Varje ärende har 

noggrant lästs igenom för att sedan kategoriseras enligt kodningsmanualen. Om det är något 

som har väckt författarnas tankar vid genomgången av disciplinärendena, har detta noterats 

för att kunna hjälpa till vid den textanalys som sedan genomförts. Författarna har även noterat 

vilka lagrum Revisorsnämnden hänvisar till i sin bedömning samt vilka ärenden som berörde 

god revisionssed. 
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4.5 Teorianvändning & Analys 

Teori- och referenskapitlet består av lämpliga teorier om redovisning och revision samt lagar, 

regler och praxis. Referenskapitlet har hjälp till att ta fram kodningsmanualen för studien, 

men har även tjänat till att underlätta vid den empiriska analysen. De lagar och regler som har 

tagits upp i referenskapitlet finns med eftersom de förtydligar vad som krävs av revisorer. För 

att kunna göra en analys av vad som har gått fel måste författarna tydligt se vad det är som 

lagstiftaren begär. Den frekvenstabell som sammanställts syftar till att ge en bild av vilka 

lagrum som Revisorsnämnden bygger sitt utfall på. 

 

Teorin om The Audit Society har gett en ökad förståelse för balansen mellan granskande 

kontroll och samhällets förtroende. Teorin har även bidragit med en förklaring av revisionen 

som begrepp och hur revisionen har utvecklats. Genom denna teori kan även författarna ge 

läsaren en förståelse om varför det krävs en granskande myndighet. Genom legitimitetsteorin 

kan vikten av en reglerande myndighet förklaras. För att revisorerna ska ha fortsatt förtroende 

och legitimitet krävs att samhällets förväntningar på revisorsyrket efterlevs. Montagnas 

professionella egenskaper har bidragit till att analysera och förstå hur själva professionen 

utvecklas och ser på sin position i samhället. Denna teori såg författarna som en förlängning 

av legitimitetsteorin och ett bra instrument för att kunna dra slutsatser om själva 

revisorskåren.  

 

4.6 Kvalitetsbegrepp 

Författarna har valt att diskutera kvaliteten i uppsatsen med hjälp av begreppen validitet och 

reliabilitet. Validitet definieras på tre olika sätt; överensstämmelse mellan teori och 

operationell indikator, uteblivelse av felaktigheter samt att undersökningen verkligen mäter 

det man vill mäta. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2009 s. 63) Ett annat 

begrepp för att mäta forskningens kvalité är reliabilitet. Det begreppet handlar i grunden om 

måttens och mätningarnas pålitlighet, följdriktighet samt överensstämmelse. (Bryman & Bell, 

2005 s. 93) En bra begreppsvaliditet kombinerat med en hög reliabilitet ger en god 

resultatvaliditet, det vill säga att uppsatsen syfte jämfört med insamlad data och analys 

överensstämmer. Resultatvaliditet går dock först att utvärdera när hela datainsamlingen är 

slutförd. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2009 s. 63) 
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Författarna har genomgående reflekterat över relevansen i den teori, referensram och data 

som har samlats in för att säkerhetsställa att en god validitet uppnås. Kodningsmanualen har 

utformats från referensramen för att uppsatsens syfte och frågeställning ska besvaras i 

analysen, detta har även bekräftats genom den pilotstudie som har genomförts. Pålitligheten i 

den insamlade empirin anses vara hög då dokumenten är hämtade direkt från 

Revisorsnämndens hemsida. Eftersom kodningsmanualen ämnar förklara frekvensen av de 

olika kategorierna och inga egna uträkningar eller generaliseringar har genomförts, ser 

författarna att den delen av analysen inte medför några problem gällande kvalitetsmåtten. Vid 

textanalysen har författarna varit medvetna om att egna värderingar, fördomar och tidigare 

kunskaper kan påverka analysen och har därför förhållit sig så objektiva som möjligt. 

Författarna har beaktat uppsatsens syfte och problemformulering vid textanalysen, detta för 

att säkerställa att de aspekter som behandlats är relevanta. Eftersom analysen genomförts med 

objektivitet och med beaktande till uppsatsen syfte finner författarna en stor sannolikhet att 

resultatvaliditeten är hög. Datainsamlingen får anses ha genomförts med stark koppling till 

syftet, dels tack vare en välutformad pilotstudie men också via en grundläggande referensram. 

 

4.7 Kritik mot metodval  

Insch, Moore & Murphy menar att den typ av innehållsanalys som genomförts inte har varit 

särskilt populär bland företagsekonomiska studier. Detta är på grund av att forskarna ofta 

känner en osäkerhet gällande metodiken. Istället förespråkas en process som stegvis rör sig 

framåt, först och främst skall forskaren gå igenom litteraturen för att få en förkunskap för 

ämnet. (Bryman & Bell, 2005 s. 227) Detta problem har författarna löst genom en grundlig 

litteraturgenomgång samt via den pilotstudie som presenterats tidigare.  

 

En av innehållsanalysens svaga sidor är att analysen endast blir så bra som det dokumentet 

som granskas. Det finns tre kriterier som ett dokument kan bedömas efter. Det första är 

dokumentets autenticitet, det vill säga att dokumentet är riktigt. Det andra kriteriet är 

trovärdighet, det måste vara självklart att dokumentet inte har förfalskats eller manipulerats. 

Det tredje och sista kriteriet är representativitet, detta krävs för att kunna göra resultatet 

generaliserbart. (Bryman & Bell, 2005 s. 227-228) De dokument som författarna har byggt 

upp undersökningen på uppfyller alla tre kriterier. Dels för att det är en statlig myndighet som 

har publicerat dokumenten samt att utfallen stödjer sig i lag. Det finns en risk att dokument 
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försvinner, vilket skulle kunna påverka tredje kriteriet representativitet. Risken att detta sker 

ses som såpass liten att ingen vidare åtgärd har beaktats.  

 

Det anses svårt att få svar på varför-frågor vid en innehållsanalys. (Bryman & Bell, 2005 s. 

229) Eftersom varje disciplinär åtgärd måste grundas i ett felaktigt agerande från revisorns 

sida så ses inte detta som ett problem. Revisorsnämnden får inte utge en disciplinär åtgärd 

utan anledning och stöd i lag. Författarna ser dock ett problem i rådande sekretesslag, vilket 

gör att exempelvis företagshemligheter inte alltid kan diskuteras i offentliga sammanhang. 

Den information som finns tillgänglig ses såpass trovärdig och autentisk att studiens resultat 

inte skulle bli missvisande på grund av att sekretessbelagd information uteblir. 

 

4.8 Ett disciplinärende 

Nedan har ett disciplinärende sammanfattats. Detta syftar till att ge läsaren förståelse och 

insikt i hur ett ärende är uppbyggt samt hur författarna har kategoriserat utfallet. 

 

Dnr 2010-120 

Inledning 

Ett disciplinärende har öppnats till följd av att Skatteverket har underrättat Revisorsnämnden 

om revisorn A-son. A-son var vald revisor i ett aktiebolag som bedrev konsultverksamhet 

inom databranschen. Konsultbolaget hade endast en anställd, det vill säga företagsledaren. 

Enligt underrättelsen från Skatteverket utgjorde en stor del av kostnader för den granskade 

perioden utlägg för privata levnadsomkostnader för den anställde. Totalt uppgick dessa 

privata kostnader till 292 722 kr inklusive moms enligt underrättelsen. Den granskade 

perioden var 1 januari 2006-30 april 2007. 200 000 kr av ovanstående belopp avsåg 

räkenskapsåret 1 maj 2006 - 30 april 2007. Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2006/07 

avvek inte från standardutformningen. Revisorsnämnden har tagit del av A-sons 

revisionsdokumentation avseende revisionen av räkenskapsåret 2006/07.  

 

 

Granskning av bolagets kostnader 

Årsredovisningen 2006/07 visar att bolaget redovisade övriga externa kostnader om cirka 320 

000 kr. Genom att se över A-sons revisionsdokumentation framgår följande:  
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Den tidigare revisorn för bolaget påpekar i en skrivelse till företagsledaren att han vid 

granskningen av 2005/06 uppmärksammade kostnader som eventuellt ej hörde till 

rörelseverksamheten. Vidare informerades företagsledningen att kostnaderna skall vara 

hänförliga till den verksamhet som bedrivs. A-son har gjort en notering att “detta även gäller 

06/07”, men av revisionsdokumentationen går det inte att finna vilken granskning A-son 

gjorde innan denna anteckning.  

Gällande planeringen av revisionen har A-son antecknat den totala revisionsrisken i bolaget 

som låg. Den interna kontrollen saknas i stor utsträckning samt att alla relevanta poster i 

balansräkningen och försäljning samt lönekostnader därför skulle granskas. Vid avslutandet 

av revisionen antecknade A-son att rutinerna för bolaget var bristfälliga, men inte tillräckligt 

bristfälliga för att han skulle lämna en oren revisionsberättelse. Anteckningarna visade på att 

balans- och resultaträkningarna gav en rättvisande bild av bolagets verksamhet. A-son hade 

också antecknat att det fanns kostnader bland representationskostnaderna som inte var 

avdragsgilla, detta hade han talat med företagsledningen om. Det går inte att finna om A-son 

fick några kommentarer från företagsledningen.  

A-son hänför följande: Han hade samtal med företagsledningen gällande vissa kostnadsposter 

enligt revisionsnoteringarna. Hans minnesbild är att han informerade bolaget om 

representationen samt att bolaget skulle återföra dessa kostnader i inkomstdeklarationen vid 

2008 års taxering.  

 

Revisorsnämndens bedömning gällande granskningen av bolagets kostnader 

A-son borde ha ifrågasatt rimligheten i kostnaderna om 320 000 kr eftersom bolaget var ett 

enmansföretag. Den tidigare revisorn har informerat om att det vid dennes granskning hade 

funnit kostnader som inte var hänförliga till rörelsen. Det framgår också att han själv gjort 

samma iakttagelse. Det framgår också att han vid revisionen noterat förekomster av ej 

avdragsgilla representationskostnader, trots att bolaget inte hade bokfört någon ej avdragsgill 

representation. Sammanlagt borde detta föranlett A-son att planera och utföra en särskild 

granskning av posten övriga externa kostnader. Revisorsnämnden kan inte finna att en sådan 

granskning har gjorts, vidare har inte A-son genom sina uppgifter gjort sannolikt att en sådan 

granskning har genomförts. Slutsatsen blir således att granskningen har varit bristfällig i detta 

avseende. På grund av den bristfälliga granskningen har han inte haft grund för att fastställa 

bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2006/07. Eftersom han ändå gjort 

detta har han åsidosatt god revisionssed. 
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Datering av revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2006/07 

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2006/07 är daterad till 25 oktober 2007. 

Revisionsberättelsen är daterad den 28 oktober 2007. En utskrift av balans- och 

resultaträkningen för räkenskapsåret 2006/07, daterad 12 november 2007, visar att samtliga 

bokslutsdispositioner ej har bokförts. Detta visar på att årsredovisningen inte var upprättad 12 

november 2007. Det finns också balans- och resultatrapporter som visar på att A-son har 

lämnat hänvisningar och andra anteckningar 13 december 2007 samt 14 december 2007. 

A-son hänför följande: Granskningen genomfördes i huvudsak mellan den 5 oktober och den 

9 november 2007. Hans noteringar visar att uppföljning av bokföringen gjordes den 12 

november och den 13 december 2007. Materialet hade han hos sig från början av oktober 

2007, därför godtog han att dessa daterades i slutet av oktober 2007. 

 

Revisorsnämndens bedömning gällande datering av revisionsberättelsen för räkenskapsåret 

2006/07 

Revisionsberättelsens upprättande skall styra dateringen på denna. Enligt god revisionssed bör 

denna ligga i omedelbar eller nära anslutning till granskningsarbetets avslutande. Det får 

alltså inte anges ett datum som infaller innan revisorn har avslutat granskningsarbetet. 

Revisorn skall också granska den årsredovisning som styrelse och verkställande direktör har 

upprättat, därför kan inte dateringen på revisionsberättelsen avse en dag då årsredovisningen 

inte har undertecknats av styrelse och verkställande direktör. Det framgår inte av A-sons egna 

uppgifter eller dokumentation att det fanns någon årsredovisning upprättad för bolaget vid den 

tidpunkt då revisionsberättelsen är daterad. Därför är det uppenbart att revisionen av bolaget 

inte var avslutad vid detta tillfälle. A-son har därför gett revisionsberättelsen en felaktig 

datering och har på så sätt åsidosatt god revisionssed.  

 

Sammanfattande bedömning 

Genom att A-son inte har utfört en godtagbar granskning av posten övriga externa kostnader 

har han ingen grund för att fastställa bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 

2006/07. A-son har också gett revisionsberättelsen en felaktig datering. Eftersom han har 

åsidosatt sina skyldigheter som revisor skall han tilldelas en disciplinär åtgärd. Men tanke på 

att det som läggs honom till last beträffande granskningen av bolagets övriga externa 

kostnader är allvarligt finner Revisorsnämnden att A-son skall meddelas en varning. Med stöd 

av 32 § andra stycket i revisorslagen (2001:883) meddelar Revisorsnämnden A-son varning.  
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4.8.1 Kategorisering av ett disciplinärende 

I ärende Dnr 2010-120 har Revisorsnämnden meddelat A-son en varning. Författarna har 

antecknat att förklaringen till detta utfall grundar sig i att revisorn inte genomfört en 

godtagbar granskning av Konsultbolagets övriga externa kostnader. När revisorn ändå har 

fastställt bolagets resultat- och balansräkning, utan ett korrekt granskningsarbete, åsidosätter 

han god revisionssed. Feldateringen av revisionsberättelsen har också noterats. Sammantaget 

har författarna antecknat felaktigheter under kategorierna granskning och rapportering i 

kodningsmanualen. Revisorsnämndens hänvisning till god revisionssed har antecknats. 32 § 

andra stycket revisorslagen (2001:883) är den paragraf som Revisorsnämnden hänvisar till vid 

bedömning av utfallet. Författarna har inte tagit med denna paragraf i empirin eftersom den 

återfinns i samtliga disciplinärenden. 
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5. EMPIRI 
I detta kapitel redogörs för den empiri som författarna finner lämpligt att presentera med 

studiens syfte i åtanke. Empirin presenteras utifrån kodningsmanualen och textanalysen.  
 

5.1 Kodningsmanualen  

 
Figur 1. Kodningsmanualen – Totalt 153 observationer. 

 
Den insamlade empirin har kategoriserats utifrån kodningsmanualen som presenterades i 

kapitel 4. Eftersom Revisorsnämnden ofta hänvisar till flertalet felaktigheter kan ett ärendes 

utfall baseras på flera olika kategorier. Totalt har författarna behandlat 71 disciplinärenden 

som inkommit från Skatteverket från år 2006 till och med 2014. Genom att avgränsa 

datainsamlingen till 2006 ämnade författarna säkerställa att samtliga ärenden som behandlas 

har bedömts utifrån rådande lagstiftning. Detta blev dock inte utfallet då fem ärenden har 

behandlats under gammal lagstiftning, dessa ärenden har räknats bort från studien. Det fanns 

även ett ärende som blev avslutat och avskrivet innan beslut meddelats, detta ärende har också 

behandlats som ett bortfall. I och med dessa sex bortfall har totalt 65 ärenden behandlats.  

 

Kategorin övrigt har använts när inget av de andra kategorierna har varit applicerbara. I 

samtliga fem ärenden med utfallet övrigt har revisorn agerat ställföreträdare eller som anställd 

i ett revisionsbolag. I dessa ärenden har skatter betalats försent och diverse deklarationer har 

inkommit försent till Skatteverket.  

 

I 21 ärenden har Revisorsnämnden hänvisat till felaktigheter i både granskning och 

dokumentation, av dessa 21 ärenden har Revisorsnämnden även uppmärksammat på 

felaktigheter gällande rapporteringen i 17 ärenden. Revisorsnämnden har i 45 ärenden påvisat 
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felaktigheter i rapporteringen, av dessa 45 gånger har de även hänvisat till fel gällande 

granskningen 33 gånger. Likadant ser det ut åt andra hållet, Revisorsnämnden har i 44 

ärenden hänvisat till felaktigheter i granskningen varav 33 ärenden även hänvisar till 

felaktigheter gällande rapporteringen.  

 

 

 
Figur 2. God Revisionssed – Totalt 50 observationer.  

Revisorsnämnden har i 50 av 65 ärenden angett att revisorn har åsidosatt god revisionssed. 

Revisorsnämnden har påpekat detta 11 gånger när utfallet blev erinran, 37 gånger när utfallet 

blev varning och 2 gånger när utfallet var upphävning av godkännande eller auktorisation.  
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Figur 3. Sammanställning av samtliga ärenden – Totalt 65 observationer.  

Av de 65 ärendena som har behandlats har revisorn blivit meddelad erinran i 17 ärenden. I 44 

ärenden har revisorn blivit meddelad varning och i 4 fall är utfallet upphävning av 

auktorisation eller godkännande. Diagrammet visar hur disciplinärendena är fördelade över 

aktuella årtal.  

 

 

 
Figur 4. Erinran – Totalt 30 observationer.  

I de 17 ärendena som revisorn har meddelats erinran har revisionsnämnden hänvisat till 

felaktigheter gällande god yrkessed 6 gånger, planering 1 gång, granskning 10 gånger, 

dokumentation 2 gånger och felaktigheter gällande rapportering 11 gånger.  
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Figur 5. Varning – Totalt 113 observationer.  

I de 44 ärendena som revisorn har meddelats varning har revisorsnämnden hänvisat till 

felaktigheter i god yrkessed 19 gånger, professionellt uppträdande 1 gång, planering 4 gånger, 

granskning 32 gånger, dokumentation 22 gånger, rapportering 32 gånger och övrigt 3 gånger.  

 

 

 
Figur 6. Upphävning av godkännande eller auktorisation – Totalt 10 observationer.  

I de fyra fall som revisorn har meddelats upphävning av godkännande eller auktorisation har 

revisorsnämnden hänvisat till god yrkessed, granskning, dokumentation, rapportering och 

övrigt två gånger vardera.  
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Figur 7. God yrkessed – Totalt 27 observationer.  

Revisorsnämnden hänvisade till kategorin god yrkessed 6 gånger när utfallet var erinran, 19 

gånger när utfallet var varning och 2 gånger när utfallet var upphävning av godkännande eller 

auktorisation.  

 

 

 
Figur 8. Granskning – Totalt 44 observationer.  

Revisorsnämnden hänvisade till kategori granskning 10 gånger när utfallet var erinran, 32 

gånger när utfallet var varning samt 2 gånger när utfallet var upphävning av godkännande 

eller auktorisation.  
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Figur 9. Dokumentation – Totalt 26 observationer.  

Revisorsnämnden hänvisade till kategorin dokumentation 2 gånger när utfallet var erinran, 22 

gånger när utfallet var varning samt 2 gånger när utfallet var upphävning av godkännande 

eller auktorisation.  

 

 

 
Figur 10. Rapportering – Totalt 45 observationer.  

Revisorsnämnden har hänvisat till kategorin rapportering 11 gånger när utfallet var erinran, 

32 gånger när utfallet var varning samt 2 gånger när utfallet var upphävning av godkännande 

eller auktorisation.  

2	  

22	  

2	  

Erinran	  

Varning	  

Upphävning	  av	  godkännande	  
eller	  auktorisation	  

11	  

32	  

2	  

Erinran	  

Varning	  

Upphävning	  av	  
godkännande	  eller	  
auktorisation	  



	  

 34 

 
Figur 11. Övrigt – Totalt 5 observationer.  

Revisorsnämnden har hänvisat till kategorin övrigt 3 gånger när utfallet var varning samt 2 

gånger när utfallet var upphävning av godkännande eller auktorisation. Kategorin övrigt 

användes inte när utfallet var erinran.  

 

 

 
Figur 12. Sammanställning av lagrum – Totalt 48 observationer.  

Ovan illustreras hur frekvent revisorsnämnden har hänvisat till diverse lagrum i 

aktiebolagslagen.  
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5.2 Textanalys 

5.2.1 Erinran  
Dnr 2007-1545 

Ett aktiebolag har lämnat ett förbjudet lån till en styrelsesuppleant utan ränta. Revisorn 

uppmärksammande lånet men förbisåg detta av olika skäl. Eftersom en revisor har 

rapporteringsplikt när det gäller huruvida en styrelseledamot eller verkställande direktör har 

åsidosatt bestämmelserna i aktiebolagslagen anser Revisorsnämnden att granskningen då bör 

prioriteras. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelsen kan dömas till 

böter eller fängelse i ett år. I detta fall var låntagaren i en sådan position att hon 

diskvalificerades på tre poster som stöds av 21 kap 1 § aktiebolagslagen. Revisorsnämnden 

menar att enligt 9 kap. 33 § andra stycket aktiebolagslagen borde revisorn anmärkt om detta i 

revisionsberättelsen, genom att inte uppmärksamma detta har revisorn åsidosatt sina 

skyldigheter och meddelas erinran.  

 

Dnr 2011-200 

En underrättelse har inkommit till Revisorsnämnden då Skatteverket har behandlat frågan om 

fortsatt godkännande. Revisorn som har ansökt bedriver revisionsverksamhet i ett aktiebolag 

där revisorn själv är anställd. Förutom detta är revisorn delägare i ett kommanditbolag som 

äger och förvaltar småhusfastigheter. Kommanditbolaget har förvärvat en fastighet som 

revisorn använder som privatbostad men också som sitt kontor, ingen annan utnyttjar 

fastigheten. Enligt 10 § revisorslagen får ingen annan verksamhet bedrivas än 

revisionsverksamhet om den bedrivs i ett aktiebolag eller handelsbolag. Revisorn får därför 

inte bedriva denna sidoverksamhet med syfte att förhindra att omgivningens förtroende och 

tilltro till revisorns självständighet rubbas. Revisorn har därför inte säkerställt att bolaget 

följer lagens krav och har därför åsidosatt sina skyldigheter som ställföreträdare för ett 

revisionsföretag och meddelas erinran.  
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5.2.2 Varning 

Dnr 2007-1691 

Enligt 8 kap. 4 § aktiebolagslagen är en av styrelsens uppgifter att se till att bolaget 

organiseras så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden 

kontrolleras på ett pålitligt sätt. I detta bolag har bokföringen upprättats med vissa 

fördröjningar samt andra brister gällande rutinerna. Revisorn har påpekat detta till bolaget 

utan att några förbättringar genomfördes. Revisorsnämnden anser då att revisorns som ett 

nästa steg efter påpekandet skulle ha anmärkt i revisionsberättelsen att styrelsen hade 

åsidosatt sina skyldigheter. Genom att han inte gjorde detta har revisorn åsidosatt god 

revisionssed.  Då bolaget bedrev restaurangverksamhet fanns det en betydande 

kontanthantering, vilket typiskt sett kan medföra ökade risker för oegentligheter och fel vid 

intäktsredovisningen. Detta gör att det fanns en väsentlig betydelse att granska och bedöma 

bolagets rutiner kring kontanthanteringen och redovisningen. Revisorn kan inte påvisa att 

uttömmande granskningar har genomförts när Revisorsnämnden anser att granskningen inte 

varit tillräcklig. Genom den bristfälliga granskningen av kontanthanteringen och 

intäktsredovisningen har revisorn återigen åsidosatt god revisionssed. Revisorsnämnden 

finner att dessa två överträdelser är allvarliga och revisorn meddelas därför varning.  

 

Dnr 2013-864 

Revisorsnämnden har mottagit en underrättelse från Skatteverket där frågan uppkom om en 

revisor har gjort en godkänd och tillräcklig granskning av bokföringen i två bolag. Vid 

Skatteverkets granskning av evenemangsbolaget fastställdes brister i kassahanteringen och 

bokföringen. Exempelvis sparades inga kvitton och kassakontot användes inte i den löpande 

verksamheten. Vid granskningen av restaurangbolaget upptäcktes även här allvarliga brister i 

bokföringen, exempelvis genom att bokföring av kontantförsäljning inte skedde följande 

arbetsdag och att underlag för kontantförsäljningen saknades. Revisorn har dokumenterat 

detta och genomfört mindre granskningsinsatser, men har inte reflekterat över huruvida den 

bristfälliga redovisningen stred mot bokföringslagen. Revisorsnämnden menar att en mer 

ingående granskning av kontanthanteringen borde ha genomförts speciellt med tanke på att 

revisorn var väl medveten om denna risk. Eftersom bristerna var så pass påtagliga borde 

revisorn agerat enligt 9 kap. 43-44§§ aktiebolagslagen, meddelat styrelsen om sina 

iakttagelser och sedan gå vidare med ärendet om inte styrelsen vidtagit åtgärder. Genom att 

inte följa bestämmelserna ovan samt att inte anmärka de felaktiga förhållandena i 

revisionsberättelsen har revisorn åsidosatt god revisionssed. Skatteverket upptäckte vid sin 



	  

 37 

granskning att evenemangsbolaget har mottagit fakturor från dess ägare som avsåg 

förvaltningsersättningar. Skatteverket ansåg dock att dessa fakturor inte var korrekta utan 

snarare handlade om en förtäckt vinstutdelning, eftersom man inte kunde finna några 

underlag, avtal eller liknande som stöder dessa fakturor. Revisorn har i 

revisionsdokumentationen diskuterat detta problem men bestämde sig för att det inte finns 

några problem med utbetalningen av dessa ersättningar och har därför inte utfört en ingående 

granskningsinsats. Revisorn ansåg att detta inte utgjorde förtäckt vinstutdelning utan speglade 

delägarnas arbetsinsatser. Revisorsnämnden hänvisar till ISA 200 som anger att en revisor ska 

planera och genomföra sin revision med en professionell skeptisk inställning samt vara 

medveten om väsentliga felaktigheter i årsredovisningen. Revisorns granskningar har därför 

varit otillräckliga i båda bolagen, de brister som fanns i bokföringen borde ha uppdagats i 

revisionsberättelserna. Revisorn har även fastställt resultat- och balansräkningen trots att 

tillräckliga underlag inte har funnits. Genom dessa överträdelser har revisorn vid ett flertal 

tillfällen åsidosatt sina skyldigheter och Revisorsnämnden finner detta allvarligt. Därför 

meddelas revisorn varning.   

5.2.3 Upphävning av godkännande eller auktorisation 

De fyra fall där utfallet blev upphävning av godkännande eller auktorisation har studerats 

närmare via textanalysen. I samtliga fall har Revisorsnämnden funnit ett systematiskt felaktigt 

beteende hos den granskade revisorn. 

 

Dnr 2011-580 & Dnr 2012-1659 

I två av ärendena har revisorerna bedrivit revisionsverksamhet, i det ena fallet som enskild 

näringsidkare och i det andra fallet i form av aktiebolag. Upphävningen har i dessa två fall 

grundat sig i en systematisk misskötsel av inbetalning av skatter och avgifter till Skatteverket. 

I ett av fallen fann Revisorsnämnden att revisorn under tre års tid hade gjort inbetalningar till 

skattekontot alltför sent. Förseningen översteg ofta 10 dagar och uppgick som mest till 47 

dagar. I samma fall påfördes förseningsavgifter totalt sex gånger eftersom 

mervärdesskattedeklarationer, arbetsgivardeklarationer samt inkomstdeklarationer varit sena. 

Vid ett tillfälle överfördes ett belopp om 23 772 kronor till Kronofogdemyndigheten. 

Revisorn framhöll att huvudorsaken till förseningen berodde på långvarig sjukdom och stress 

som berodde på familjerelaterade förhållanden. Revisorsnämnden fann inte dessa orsaker som 

en godtagbar ursäkt till de allvarliga brister de funnit via granskningen. 
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I det andra bolaget visar skattekontot att skatte- och avgiftsbetalningar regelbundet gjordes för 

sent under perioden 2007 till 2011. Under en period om 16 månader restfördes obetalda 

skatter och avgifter vid 15 tillfällen hos Kronofogdemyndigheten. Revisorn framhåller här att 

ambitionen var att betala skatter och avgifter i tid men detta gick ej att genomföra på grund av 

att kunder inte betalade utställda fakturor i tid. Långt efter att Revisorsnämnden börjat 

granska bolaget har revisorn fortsatt försumma sina skyldigheter som ställföreträdare för 

bolaget.  

 

“Av god revisionssed följer vidare att en revisor ska bedriva sin verksamhet i ordnade former 

och eftersträva sunda ekonomiska förhållanden.” - Revisorsnämnden 

 

Eftersom revisorerna agerar ställföreträdare för revisionsföretagen är det också deras 

skyldighet att betala skatter och avgifter i rätt tid. För att revisorer inte skall rubba 

allmänhetens förtroende är de skyldiga att i sin verksamhet följa gällande regler och 

bestämmelser. Revisorsnämnden ser det som allvarligt att revisorerna under flera år har 

underlåtit sig att uppfylla sina skyldigheter inom området där en revisor i sin yrkesövning 

skall påtala brister och fel enligt lag.  

 

Dnr 2010-61 

I ett tredje ärende har Skatteverket gjort en anmälan mot en revisor som reviderat oljebolaget. 

Utöver detta har Revisorsnämnden också granskat cafébolaget och dess moderbolag samt 

ingenjörsbolaget. Granskningen av revisionen i oljebolaget visar på flertalet felaktigheter. 

Dels har bokföringen under flera år haft så allvarliga brister att det finns grund för misstanke 

om bokföringsbrott och av revisorns dokumentation går inte att utläsa om hon övervägt att 

göra en anmälan enligt 9 kap. 42-44 § aktiebolagslagen. Revisorsnämndens granskning visar 

på att det saknas bokföringsunderlag för de in- och utbetalningar som gjorts till bankkontot. I 

oljebolagets fall bokfördes flertalet transaktioner i efterhand utifrån banksaldot, detta gjorde 

att flera transaktioner ej bokfördes. Revisionsnämnden menar att revisorn i detta fall skulle 

anmärkt på detta i sin revisionsberättelse. Vidare fann Revisorsnämnden att revisorn inte 

utrett huruvida oljebolaget har lämnat lån i strid mot aktiebolagslagen avseende två 

räkenskapsår. Revisionsberättelsen för tre andra räkenskapsår visade på förekomsten av 

förbjudna lån. Hon skulle utrett detta och om hon funnit förbjudna lån skulle detta angetts i 

revisionsberättelsen. Sammantaget var även dokumentationen för oljebolaget ostrukturerad. 

Under fem år har inga riskanalyser eller oberoendeanalyser upprättats, det går inte heller att 
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finna någon uppföljning efter respektive räkenskapsårs slut. Eventuella slutsatser, omfattning 

och inriktning av revisionen går heller inte att utläsa av den dokumentation som finns 

tillgänglig. Revisorsnämnden menar att dokumentationen inte uppfyller de krav som ställs i 

revisorslagen.  

 

Anmälan gällande revisionen av oljebolaget har föranlett Revisorsnämnden att titta över tre 

andra bolag som samma revisor har reviderat. Cafébolaget och moderbolaget ingår i en 

koncern. Cafébolagets omfattande kontanthantering har granskats men det går inte att finna 

om revisorn gjort någon granskning av cafébolagets rutiner för kassaredovisning och 

kontanthantering. Intäktsredovisningen har inte heller kontrollerats ordentligt. 

Revisorsnämnden framhåller att endast följa upp bokförda dagskassor som har satts in på 

bank inte kan styrka att bolagets kassaredovisning är tillförlitlig. Eftersom revisorn inte heller 

kan visa på hur hon har kontrollerat bolagets intäktsredovisning finns för lite grund för att hon 

skall kunna fastställa cafébolagets balans- och resultaträkningar.  

 

Ingenjörsbolaget är det tredje och sista bolaget som Revisorsnämnden har tittat närmare på. 

Bolagets lagerredovisning var den mest väsentliga posten att se över varpå det ankom 

revisorn att skaffa sig godtagbara revisionsbevis. Dokumentationen består av lagerlistor med 

uppgifter om artiklar, antal och priser. Inventeringsunderlagen innehåller uppgifter om 

artiklarna samt handskrivna uppgifter om antal. Det går inte att finna att revisorn har gjort 

någon kontroll av lagrets prissättning. Därav har hon inte tillräckliga revisionsbevis för att 

verifiera värdet av varulagret. Detta gör i sin tur att hon inte kan tillstryka balans- och 

resultaträkningen. Revisorn har ändå valt att göra detta, vilket leder till att hon åsidosätter god 

revisionssed. Vidare hade två årsredovisningar upprättats i ingenjörsbolaget och revisorn 

hade inte underrättat styrelsen att en ny datering måste göras på den senaste upprättade 

versionen. Revisorsnämnden såg även att den sista versionen av årsredovisningen gjordes vid 

ett tillfälle då revisionen av bolaget inte kunde ha varit slutförd. Revisorn skulle då, när 

granskningen av den senaste årsredovisningen var klar, ha avgett en ny revisionsberättelse 

med korrekt datum. Där skulle hon också angett att denna revisionsberättelse ersatte den 

tidigare.  

 

Sammantaget för alla fyra bolag har alltså revisorns dokumentation och revisionsarbete visat 

sig vara mycket bristfälligt. Revisorsnämnden hänvisar även till ett tidigare disciplinärende 

(Dnr 2005-1705) där revisorn i fråga redan fått en varning där liknande brister i hennes 
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revisionsarbete uppmärksammades. Revisorsnämnden finner att händelserna är såpass 

försvårade och återkommande att hennes auktorisation skall upphävas med omedelbar verkan. 

 

Dnr 2011-103  

Det fjärde och sista ärendet gäller revisionen av tobaksbolaget för fyra räkenskapsår. 

Revisorsnämnden har utöver tobaksbolaget även granskat revisionen för ytterligare sex bolag; 

cafébolaget, klädbolaget, diversebolaget, skyltbolaget, plastbolaget och produktionsbolaget. I 

alla sju bolag har revisorn fått hjälp av sina revisionsmedarbetare vid revisionsarbetet. Av 

dokumentationen går det inte att utläsa om han har kontrollerat det arbete som medarbetarna 

utförde. Revisorns namnteckning på revisionsberättelsen var det enda spår som gick att finna 

av honom. Som revisor i bolagen var det hans sak att kontrollera att medarbetarnas arbete 

hade genomförts på rätt sätt och att hans uttalanden i revisionsberättelsen är väl underbyggda. 

 

Revisionsnämndens kontroll av tobaksbolaget visar på att ingen granskning av 

kontanthantering, kassaredovisning samt intäktsredovisning har gjorts under tre räkenskapsår. 

Verksamheten i bolaget medförde att kontanthanteringen var omfattande, något som betingar 

en ökad risk för fel i intäktsredovisningen. Trots detta finns ingen dokumentation som tyder 

på att granskning och bedömning har gjorts eller att bolagets rutiner för kontanthantering har 

kontrollerats. Tobaksbolaget uppvisade även flertalet brister i sin bokföring. Dels hade 

omfattande korrigeringar gjorts i kassaregistret och differenserna mellan månadsrapporterna 

och bokförd försäljning var betydande. Enligt Skatteverket skall dessa differenser ha uppgått 

till 1,7 mnkr ett år samt 1,3 mnkr nästkommande år. Det framgår inte i dokumentationen om 

revisorn har övervägt att den bristfälliga bokföringen kunde innebära ett brott mot 

bokföringslagen. Dokumentationen visar inte heller på om han övervägde att agera enligt 9 

kap. 42-44 § aktiebolagslagen. Detta menar Revisorsnämnden att han skulle ha gjort och 

vidare skulle han ha anmärkt på att bokföringen inte skett enligt bokföringslagens 

bestämmelser i revisionsberättelsen. Varulagret för tobaksbolaget redovisades som mest till 

31 procent av balansomslutningen. Av dokumentationen går att finna arbetsprogram och ett 

lagerintyg. Det senare innehöll allmänna beskrivningar av lagerposterna. I arbetsprogrammet 

har antecknats att en medarbetare närvarat vid inventeringen. Vidare har en annan 

medarbetare antecknat att denne inte haft tillgång till lagerlista eller lagerintyg. Sammantaget 

finns inga bevis på att revisorn har genomfört en godtagbar granskning av varulagret. 

Eftersom detta utgjorde en så väsentlig post har revisorn inte heller grund för att tillstryka 

balans- och resultaträkningen. Bolagets leverantörsskulder uppgick till 17 procent av 
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balansomslutningen som mest och 5 procent av balansomslutningen som minst. Av 

dokumentationen framgår att en medarbetare noterat att han inte haft tillgång till reskontra 

eller efterföljande års bokföring. Det framgår inte att revisorn eller hans medarbetare har 

försökt få fram dessa underlag. Således finns ingenting som tyder på att granskning av 

leverantörsskulderna har gjorts. Eftersom detta är en så väsentlig post kan inte balans- och 

resultaträkningen fastställas här heller. Det går också att finna att tobaksbolaget inte har 

betalat in skatter och avgifter i tid, men det går inte att finna noteringar om detta i 

revisionsberättelserna. I ett fall har revisorn anmärkt på brister i momsdeklarationen som 

sedan har kompletterats med att rättelse har skett. Detta påstående går inte verifiera utifrån 

den dokumentation som finns tillgänglig.  

 

I de övriga sex bolagen har Revisorsnämnden gått igenom kontanthantering, 

kassaredovisning, intäktsredovisning, granskning av balans- och resultatposter, inbetalning av 

skatter och avgifter samt bedömning av fortsatt drift. Generellt har dokumentationen varit 

bristfällig avseende samtliga poster ovan. I många fall såpass bristfälliga att det inte har varit 

möjligt att fastställa balans- och resultatrapporteringen. Vid granskningen av balans- och 

resultatposter saknar medarbetarna tillgång till reskontran eller nya årets bokföring i flertalet 

bolag. I diversebolaget uppgick kundfordringarna till 74 procent av balansomslutningen och 

leverantörsskulderna till 66 procent av balansomslutningen. I revisionsberättelsen framgick 

det inte att underlag saknades i leverantörsreskontran. I flera bolag finns det också 

skattekonton som visar på att skatter och avgifter släpat vid flera tillfällen. Av 

dokumentationen kan inte utläsas att han gjorde några överväganden gällande försenade 

skatter och avgifter. Revisorn har inte heller tillräckliga bevis för att göra en bedömning av 

fortsatt drift. I produktionsbolaget uppgick det egna kapitalet till minus 7,1 mnkr ett år. 

Revisorn hade i sin revisionsberättelse angett att kapitalet kommer återställas via en 

ackordsvinst samt aktieägartillskott. Något underlag för detta påstående går inte heller att 

finna bland dokumentationen.  

 

Vid bedömningen av den disciplinära åtgärd som revisorn skall tilldelas har Revisorsnämnden 

även hänvisat till Dnr 2008-1518, där hade han underlåtit att vidta åtgärder trots att ett 

företags bokföring generellt stred mot bokföringslagen. Allt sammantaget gör att 

Revisorsnämnden beslutar att avsluta revisorns godkännande med omedelbar verkan.  
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6. ANALYS 
Analysen behandlar den data som finns tillgänglig i empirikapitlet. The Audit Society, 

Legitimitetsteorin samt Montagnas professionella egenskaper har hjälpt till vid 

analysprocessen. Författarna har också använt studiens referensram för att analysera 

empirin. 

 
Kodningsmanualen presenterar hur frekvent varje kategori har brukats i Revisionsnämndens 

förklaring till utfallet av ett disciplinärt ärende. Oavsett utfall är felaktigheter i 

revisionsprocessen återkommande, främst kategorierna granskning och rapportering men även 

kategorin dokumentation. Författarna har funnit att dessa kategorier ibland står allena till 

förklaringen av ett utfall. Det är dock vanligare att Revisorsnämnden grundar sin förklaring 

till ett utfall i flera kategorier. Av de 21 ärenden där förklaringen till utfallet har varit 

felaktigheter i granskning och dokumentation har 17 av dessa ärenden också avslutats med att 

rapporteringen har varit felaktig. Detta bekräftar Thomas Carringtons (2014) påstående om att 

dokumentationen krävs för att hålla ihop revisionsprocessen och att detta ses som en komplex 

process. För att förtydliga vikten av en korrekt dokumentation har Revisorsnämnden också 

hänvisat till 24 § revisorslagen. Den kvantitativa innehållsanalysen som genomförts visar på 

att processen hänger ihop och att felaktigheter tidigt i revisionsprocessen följer med hela 

vägen fram till rapporteringen. Revisorsnämnden har i sin bedömning hänvisat till 

felaktigheter gällande granskning och rapportering i 44 respektive 45 ärenden, om man endast 

belyser detta problem utifrån kodningsmanualen kan en stark koppling antas. Detta är delvis 

korrekt, då författarna under datainsamlingen har observerat att ett ärende kan få 

konsekvenser i rapporteringen på grund av en felaktig granskning. Empirin visar att 

Revisorsnämnden hänvisar till felaktigheter gällande rapporteringen i 45 ärenden, av de 45 

ärendena har Revisorsnämnden även uppmärksammat ett felaktigt granskningsarbete i 33 

ärenden. Detta visar att det finns en koppling men att det inte är lika starkt som 

kodningsmanualen ger sken av. Vid avläsning av kodningsmanualen är det därför viktigt att 

beakta att denna innefattar en summering av samtliga ärenden. Författarna har därför lyft ut 

en del av empirin för att ge en tydligare bild till läsarna. Textanalysen visar på liknande 

problematik, felaktigheter i exempelvis dokumentationsarbetet får konsekvenser för 

rapporteringen. Om revisorn finner felaktigheter i sin revision skall denne vara tydlig med 

detta i revisionsberättelsen.  
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Kategorin god yrkessed har använts för att se hur ofta en revisor medverkar till eller bryter 

mot lag. Noterbart är att i de 27 ärenden som utdömts varning har 19 av dessa dels berott på 

att revisorn överträtt den lagstiftning som denne skall förhålla sig till. De paragrafer som 

Revisorsnämnden framhåller som förklaring till varför revisorer gjort fel flest gånger är 33-34 

§§ i aktiebolagslagens 9 kapitel. Dessa paragrafer innehåller bestämmelser om hur revisorer 

skall utforma revisionsberättelsen, vad den bör innehålla och vad revisorn ska anmärka på i 

sitt granskningsarbete. Sammantaget ser författarna hur viktig revisionsberättelsen framhålls. 

Bara det faktum att revisorer utdelas en disciplinär åtgärd om revisionsberättelsen är 

feldaterad tyder på hur viktigt detta dokument är. Revisorsnämnden framhåller möjligheten 

för revisorer att kommunicera till allmänheten via revisionsberättelsen, detta för att revisorn 

skall kunna påvisa att denne är medveten om felaktigheter.  

 

I Dnr 2011-103 hade den ansvariga revisorn flertalet medarbetare under sig som hjälpte till 

vid granskningsarbetet av sju olika bolag. Revisorsnämnden visar på svårigheten att se hur 

arbetsprocessen sett ut i teamet och huruvida revisorn följt upp samt kontrollerat 

medarbetarnas arbete. Dokumentationen är såpass otydlig att enda tecknet av revisorns 

inblandning går att finna på revisionsberättelsen i form av en underskrift. I likhet med Tomas 

Carrington (2014) ser författarna återigen hur viktig dokumentationen är vid 

granskningsarbetet. Inte bara för att kunna underbygga den rapport som skall framställas, utan 

även för att säkerställa revisionsteamets arbetsgång. 
 

Textanalysen av de ärenden som har fått utfallet upphävning av godkännande eller 

auktorisation har gett författarna en djupare förståelse för varför denna sanktion utdelas.   

I två av dessa fall trycker Revisorsnämnden på det systematiska sätt revisorerna åsidosätter 

sina skyldigheter, detta går hand i hand med vad lagstiftaren kräver för att kunna upphäva 

godkännande eller auktorisation. För att ge läsaren en mer verklig och greppbar uppfattning 

av vad Revisorsnämnden anser vara systematik följer här några konkreta exempel: 
 

• I båda fallen hade revisorn i fråga redan tilldelats en varning från tidigare 

disciplinärenden 

• I det ena ärendet hade revisorn uppvisat bristfälligt arbete i fyra bolag, det andra 

ärendet visade på brister i sju bolag 
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• Genomgående har dokumentationen varit bristfällig i fråga om brott mot 

bokföringslagen, kassaredovisning, kontanthantering, intäktsredovisning, lån i strid 

mot aktiebolagslagen, lagerredovisning samt inbetalning av skatter och avgifter. 

• I ett av bolagen var flertalet balansposter ej granskade, trots att dessa uppgick till 74 

procent samt 66 procent av balansomslutningen. 

 

I dessa fall ser författarna att det är tydligt att se hur systematiskt revisorn har åsidosatt sina 

skyldigheter. Till detta skall tilläggas att ärendet inleddes med att Skatteverket rapporterade 

felaktigheter i ett bolag till Revisorsnämnden. Efter granskningen av det specifika bolaget har 

detta föranlett Revisorsnämnden att titta på fler bolag som revisorn har reviderat. Powers 

(1997) teori om The Audit Society bekräftas således, denna utökade granskning genomförs 

till följd av att revisorns agerande har medfört att misstro eller tvivel har uppstått. Med så 

många bolag är det lätt att visa på om det finns en systematik. Det skulle också vara extra 

tydligt att ingen systematik går att finna om granskningen av alla resterande bolag inte 

uppvisar några felaktigheter från revisorns sida. 

 

Vidare analyserades ytterligare två ärenden med utfallet upphävande av godkännande eller 

auktorisation. I dessa ärenden har revisorn agerat ställföreträdare för ett bolag som bedrivit 

revisionsverksamhet. Även här framhåller Revisorsnämnden hur allvarligt de ser på ett 

systematiskt felaktigt beteende. I dessa fall har skatter och avgifter betalats för sent. I ena 

bolaget fann revisorsnämnden att inbetalningar gjordes för sent under tre år, förseningarna 

uppgick som lägst till 10 dagar och som mest till 47 dagar. I det andra bolaget restfördes 

obetalda skatter och avgifter 15 gånger under en 16 månadsperiod. Att detta har skett 

systematiskt ser författarna som tydligt, men i dessa fall har Revisorsnämnden bedömt ärendet 

hårt direkt. De har inte tittat närmare på revisorns övriga verksamhet eller på fler fall. Utfallet 

bygger på de felaktigheter revisorn gjort i ett bolag, sitt eget bolag. Jämför du dessa ärenden 

med de andra två ärendena med samma utfall har Revisorsnämnden genomfört en betydligt 

mindre granskningsinsats. Förklaringen till detta finner författarna i att revisorn har agerat 

ställföreträdare för sitt företag. Revisorsnämnden ser det som allvarligt att allmänhetens 

förtroende för revisorer rubbas, och risken för att den gör det när revisorer agerar 

ställföreträdare framhålls större. Dessa tankar förankras i den teori som ligger till grund för 

studien, legitimitetsteorin. Revisorsnämndens strävan efter att upprätthålla det sociala 

kontraktet mellan revisorsyrket och samhället förblir tydligt.  
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Revisorsnämnden har i flera av sina bedömningar diskuterat hur viktigt det är för en revisor 

att agera korrekt, enligt lag och standarder, för att samhällets förtroende för revisorsyrket ska 

upprätthållas. 
 

“Syftet med att förbjuda sidoverksamhet i revisionsföretag och företag som helt eller delvis 

ägs av revisionsföretag är bland annat att hindra att omgivningens tilltro till revisorns 

självständighet skadas samt för att hindra att hänsynen till sidoverksamheten går ut över 

revisionsverksamheten.” 
 

Citatet ovan är direkt taget ur Revisorsnämndens bedömning av Dnr 2011-200. I detta ärende 

har en revisor bedrivit sidoverksamhet trots att det enligt lag är förbjudet om man är 

ställföreträdare i ett aktiebolag eller handelsbolag som bedriver revisionsverksamhet. 

Revisorsnämnden menar att detta förbud är nödvändigt för att upprätthålla den legitimitet som 

revisionsbranschen har. Författarna ser att om lagen inte tillämpas kan revisorers 

självständighet och förtroende börja diskuteras i samhället. Det sociala kontraktet mellan 

samhället och revisorsyrket kan då riskeras brytas och legitimiteten försvinner. I detta ärende 

har författarna uppmärksammat att det behövs en granskare för att upprätthålla förtroende för 

branschen.  

 

I linje med Powers (1997) teori om The Audit Society upprätthåller Revisorsnämnden 

förtroendet för revisorsyrket genom sin kontrollerande verksamhet. Likt en vågskål, med 

förtroendet i ena skålen och kontrollen i den andra, ökar kontrollen i takt med att förtroendet 

minskar. Så länge förtroendet bibehålls kommer behovet av en omfattande granskning och 

kontroll inte vara aktuellt. Revisorsnämnden kan inte själv upptäcka alla felaktigheter som 

skulle kunna leda till att tilltron till yrket förbrukas, på så sätt har Skatteverket en viktig roll 

eftersom de kan lokalisera dessa felaktigheter på annat sätt. Risken för att förtroendet för 

revisorsyrket skall raseras minskar således när dessa myndigheter arbetar tillsammans. 
 

Författarna har observerat att Revisorsnämnden, i samtliga ärenden, förklarar varför en 

revisor har agerat felaktigt samt hur detta kan undvikas i framtiden. På detta sätt ser 

författarna att den gemensamma kunskapsbas som finns tillgänglig inom branschen ständigt 

utvecklas. Det är upp till varje revisor att följa utvecklingen inom praxis, skulle detta 

ignoreras finns risk för att revisorn blir av med sin legitimation. Den typ av självreglering som 

pågår inom revisionsbranschen tyder på att revisorer kan kategoriseras som en profession. 
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Den gemensamma kunskapsbas som är specifik för revisorsyrket ger också möjligheten till 

självreglering. Författarna ser att revisorer kan lära sig av praxis och undvika fel som tidigare 

gjorts. Genom att ta del av rättspraxis ser författarna att revisorers kunskap utvecklas i takt 

med att verkligheten förändras, denna kunskap kan sedan delas mellan kollegor. Detta sätt att 

dela och utveckla kunskap kan kopplas till Montagnas professionella egenskaper, där 

utbildningsprocesser och aktuella kunskapsbaser är viktiga egenskaper för en stark profession.  

 

I 50 av 65 ärenden hänvisar Revisorsnämnden till god revisionssed vid fastställandet av en 

disciplinär åtgärd. Som författarna har diskuterat tidigare finns ingen tydlig definition av 

begreppet och framför allt inte hur revisorer ska agera korrekt enligt seden. Författarna ser 

svårigheten i att få en klarhet av vad god revisionssed innebär i praktiken, vilket går i hand 

med Morbergs (2006) beskrivning. Begreppet är utformat så att det lätt ska gå att följa 

utvecklingen av teori och praxis, författarna ser dock att detta kan påverka en eventuell 

profession negativt. Skulle god revisionssed definieras tydligare kan den gemensamma 

kunskapsbasen stärkas, detta kan leda till att revisorskårens professionella egenskaper 

förstärks. Som diskuterats tidigare försöker Revisorsnämnden förtydliga den gemensamma 

kunskapsbasen genom att förklara hur revisorn borde ha agerat. Enligt Montagnas 

professionella egenskaper skulle detta stärka en profession, men i detta fall ser författarna att 

den otydliga revisionsseden motverkar de fördelarna. 
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7. SLUTSATS 
Detta kapitel inleds med att författarna besvarar forskningssyftet under delen resultat. Vidare 

förs en avslutande diskussion kring studien. Sist presenteras förslag till vidare forskning.  

 

7.1 Resultat 

Studien visar på att Revisorsnämnden bestraffar ett systematisk beteende hårdare än 

engångsföreteelser. Systematiken uppdagas i de fall där revisorn har granskat flertalet bolag 

alternativ agerat ställföreträdare i ett bolag. Vidare har felaktigheter i revisionsprocessen, 

framför allt granskning och rapportering, framhållits som de främsta förklaringarna till en 

disciplinär åtgärd. Oavsett utfall gäller denna förklaring. En brist i revisionsprocessen 

utmynnar i en oriktig revisionsberättelse. 

 

Det mest frekventa lagrummet som Revisorsnämnden hänvisar till är aktiebolagslagens 9 kap 

33-34 §§, vilket ger ett resultat av att felaktigheter i revisionsberättelsen är vanligt 

förekommande.  

 

Revisorsnämnden arbetar för att upprätthålla det sociala kontraktet mellan revisorer och 

samhället. Genom den kontrollerande verksamheten bidrar Revisorsnämnden till att 

samhällets förtroende för revisorer bevaras. Ett beteende som inte är önskvärt 

uppmärksammas och kan i slutändan leda till en upphävning av godkännande eller 

auktorisation. Denna typ av kontroll och granskning ämnar ge samhället den bild av trygghet 

och stabilitet som förväntas av revisorer.  

 

7.2 Avslutande diskussion 

Urvalet för studien har riktat sig mot ärenden anmälda från Skatteverket, detta medför en 

osäkerhet huruvida resultatet är generaliserbart för hela revisorskåren. Ett sätt att se på urvalet 

är följande: De största revisionsbyråerna har så pass bra intern kontroll att Skatteverket 

troligtvis inte behöver anmäla deras revisorer till Revisorsnämnden. I detta resonemang består 

studiens urval främst av revisorer från mindre revisionsbolag, där den interna kontrollen inte 

är lika utvecklad. Även fast ett bolag har en utvecklad intern kontroll betyder inte detta att 
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revisorer gör rätt alla gånger, men författarna ser att ett väl fungerande internt kontrollsystem 

kan fånga upp felaktigheter tidigare. 

 

Studiens resultat visar på att fel i revisionsprocessen oftast görs vid granskningsarbetet eller 

via rapporteringen. Som framhållits tidigare är detta en komplex process där de olika delarna 

påverkar varandra. Den inledande delen av revisionsprocessen, planeringen, har inte fått stort 

utrymme i denna studie, detta beror på att Revisorsnämnden endast har hänvisat till denna 

variabel i fem ärenden. Eftersom revisionsprocessen hänger ihop undrar författarna om en 

bättre genomförd planering kan minska senare brister i revisionsprocessen. Efter 

genomgången av flertalet ärenden uppfattar författarna att dokumentationskravet är starkare 

mot slutet av revisionsprocessen. Därav går det att förstå varför planeringen är svårare att 

granska för Revisorsnämnden. Här finns en utvecklingspotential, författarna är eniga om att 

en bra start på revisionsprocessen också kan ge resultat i slutändan.  

 

När författarna framförde de teorier som ligger till grund för studien, presenterades dessa med 

en objektiv och förtydligande inställning. Vid en första anblick kan teorierna uppfattas som 

självklara och applicerbara på verkligheten. Författarna har dock insett under arbetets gång att 

detta inte är givet, teorierna går över varandras gränser och det går inte att förklara 

verkligheten med endast en teori. I analysen diskuteras vikten av att revisorers kunskap 

uppdateras efter utvecklingen i praxis och lagstiftning. Författarna ser att den gemensamma 

kunskapsbasen kan uppdateras genom att läsa de ärenden som har inkommit till 

Revisorsnämnden. Redan i detta resonemang förflyttas teoriernas gränser. Att diskutera 

revisorskåren som en profession ger en teori om självreglering och självständighet, som en 

följd av den gemensamma kunskapsbasen skulle revisorer i den bästa världen inte behöva 

någon granskare. Men resultatet av denna studie visar att revisorer agerar felaktig trots den 

kunskapsbas som finns. Det är svårt och nästintill omöjligt att kunna förutspå hur 

revisionsbranschen skulle klara av att upptäcka dessa felaktigheter utan hjälp av 

Revisorsnämnden. Om revisionsbranschen skulle bli självständig krävs en implementering av 

nya sätt att agera mot den ekonomiska brottsligheten och kontroll av revisorer. Författarna har 

en tanke om att en självreglerad revisorsbransch skulle medföra en negativ effekt på 

förtroendet. Legitimitetsteorin förklarar hur en bransch eller organisation legitimeras av 

samhället, en avreglering kan medföra att den viktiga legitimiteten minskas eller till och med 

försvinner. Detta eftersom det sociala kontraktet mellan branschen och samhället förändras, 

exempelvis kan samhället anse att villkoret gällande oberoende och opartisk äventyras om 
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granskaren försvinner. En avreglering skulle också bidra att teorin om The Audit Society 

förkastas, då nyckelorden i den teorin är förtroende och kontroll. Det faktum att branschen 

kräver en granskare kan sända signaler som tyder på att revisorer gör fel och att de inte agerar 

korrekt. Självregleringen som anses vara en viktig del för legitimeringen av professionen slås 

ut av Revisorsnämndens verksamhet. På detta sätt kan Revisorsnämndens legitimering ses 

som en motverkande faktor till att revisorsyrket kan ses som en profession. I ovanstående 

resonemang utgår författarna från att Revisorsnämnden ses som en extern granskare utom 

professionen. Om Revisorsnämnden istället ses som en granskare inom professionen bekräftas 

Montagnas teori om att självreglering stärker professionen. I detta resonemang går 

legitimitetsteorin och professionstankarna hand i hand istället för att motverka varandra.  

 

I analysen och slutsatsen har författarna enats om att Revisorsnämnden bidrar till 

legitimeringen av revisorsyrket. Tidigare har författarna visat på hur Revisorsnämnden bidrar 

till att samhällets förtroende för revisorsyrket upprätthålls. En tanke som uppkommit vid 

denna process är att verksamheten också kan ge en osäker bild av revisorsyrket, eftersom 

Revisorsnämndens verksamhet delvis lyfter fram och synliggör de brister som finns. 

Författarna ställer sig frågan om Revisorsnämnden egentligen hjälper till med eller verkar mot 

legitimeringen av revisorsyrket? Genom att synliggöra bristerna kan inte verkligheten 

förskönas, frågan blir då om samhällets tillit och förtroende minskar när revisorers tendens att 

agera felaktigt så tydligt kan påvisas. Denna typ av diskussion kan föras oavsett bransch och 

profession, då behovet av att bli legitimerad inte är unikt för revisionsbranschen. Det 

förtroende samhället har för en profession kan förloras när en individ, inom professionen, 

agerar i strid mot det ramverk som förväntas efterlevas. Det är när detta agerande uppdagas 

som författarna funderar på hur mycket förtroendet påverkas av den transparenta verksamhet 

som Revisorsnämnden bedriver. En förklaring till varför revision har etablerat sig i samhället 

grundar sig i en efterfrågan på transparens. Men revisorers eget arbete har också blivit 

föremål för denna tanke. Återigen är detta något som kan appliceras på det samhälle vi lever i 

idag.  

 

Om revisorsyrket kan se sig som en profession eller inte har författarna inget givet svar på. 

Men frågan är hur viktigt detta är egentligen? Är det samhället som ställer krav på att 

revisorsyrket skall ses som en profession, eller är det revisorerna själva?  
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7.3 Förslag till vidare forskning  

Som en förlängning av studiens resultat kan vidare forskning genomföras med inriktning på 

systematiken kring revisorers felaktiga agerande. Resultatet av denna studie visar att 

systematiken kan vara avgörande vid utfallet av ett disciplinärt ärende, en intressant fråga är 

vad Revisorsnämnden anser att systematik är. Hur många gånger eller hur frekvent medges en 

revisor agera felaktigt innan hans eller hennes beteende anses vara så pass systematiskt att 

Revisorsnämnden ökar bestraffningen? Exempelvis från varning till upphävning av 

godkännande eller auktorisation.  

Att branschen är beroende av samhällets acceptans och stöd har konstaterats vid ett flertal 

tillfällen, men vad legitimiteten har för betydelse ur ett samhällsperspektiv är inget som 

författarna har kunnat besvara. Kan samhället lita på att branschens utövare agerar korrekt 

utan yrkeslegitimation eller utan en kontrollerande myndighet? Eller bygger förtroendet på att 

denna typ av kontroll finns? Författarna finner det också intressant att studera hur pass 

medveten samhället är kring legitimeringen, vet den enskilda individen att de bidrar till en 

legitimering av en hel bransch? 
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Disciplinärenden från Revisorsnämnden 
 
Dnr: 2013-375 
Dnr: 2013-864 
Dnr: 2013-1467 
Dnr: 2013-1172 
Dnr: 2012-1425 
Dnr: 2012-826 
Dnr: 2012-225 
Dnr: 2012-1659 
Dnr: 2012-1642 
Dnr: 2012-390 
Dnr: 2012-833 
Dnr: 2012-1659 
Dnr: 2012-128 
Dnr: 2011-1633 
Dnr: 2011-1632 
Dnr: 2011-1375 
Dnr: 2011-1035 
Dnr: 2011-1444 
Dnr: 2011-103 
Dnr: 2011-393 
Dnr: 2011-200 
Dnr: 2011-580 
Dnr: 2010-1428 
Dnr: 2010-1143 
Dnr: 2010-408 

Dnr: 2010-120 
Dnr: 2010-94 
Dnr: 2010-862 
Dnr: 2010-61 
Dnr: 2009-890 
Dnr: 2009-616 
Dnr: 2009-1179 
Dnr: 2009-1681 
Dnr: 2008-677 
Dnr: 2008-1518 
Dnr: 2008-648 
Dnr: 2008-587 
Dnr: 2008-1542 
Dnr: 2008-1509 
Dnr: 2008-264 
Dnr: 2008-578 
Dnr: 2008-1249 
Dnr: 2008-745 
Dnr: 2008-617 
Dnr: 2008-321 
Dnr: 2008-65 
Dnr: 2007-1691 
Dnr: 2007-940 
Dnr: 2007-1528 
Dnr: 2007-1581 

Dnr: 2007-1690 
Dnr: 2007-1527 
Dnr: 2007-1627 
Dnr: 2007-732 
Dnr: 2007-709 
Dnr: 2007-1055 
Dnr: 2007-1545 
Dnr: 2006-1456 
Dnr: 2006-656 
Dnr: 2006-552 
Dnr: 2006-32 
Dnr: 2006-571 
Dnr: 2006-733 
Dnr: 2006-1408 
Dnr: 2006-1525 
Dnr: 2006-1153 
Dnr: 2006-671 
Dnr: 2006-785 
Dnr: 2006-482 
Dnr: 2006-241 
Dnr: 2006-579 
Dnr: 2004-685 
Dnr: 2004-99 

 
 
 


