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Förord 
 
 
Efter 4 års studier på Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Borås är det med glädje och 
stolthet som vi nu avlägger vår magisteruppsats i företagsekonomi och externredovisning. 
Uppsatsskrivandet har varit en intressant och lärorik tid vilket har givit oss ökade kunskaper om 
revisionsprocessen och branschens tillsynsorgan Revisorsnämnden samt dess verksamhet. 
 
Vi skulle vilja rikta ett stort tack till våra handledare Sten-Eric Ingblad och Pernilla Lundqvist för 
goda råd samt vägledning under arbetets gång. Deras expertis och erfarenhet inom 
externredovisning har varit till stor hjälp för oss vid uppsatsskrivandet.  
 
 
Vi önskar er en trevlig läsning! 
 
Borås 2010-05-24 
 
 
 
 
 
 

Anna Fransson      Fredrik Folkesson 
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Abstract 
 
An audit is to critically examine, assess and comment on a company's financial information. The 
auditor's role is to carry out this audit work, and thereby ensuring the quality of information. How 
this task is carried out can be seen as a process, which starts with the planning of audit and which 
is then followed by the actual implementation (the audit). Lastly the auditor reports his findings 
from the audit. Ongoing the audit should also be documented with such accuracy that the 
auditor's work can be assessed retrospectively.  
 
It is important that the audit work is of high level which in turn must be monitored (source). The 
Supervisory Board of Public Accountants is a government agency which has been appointed to 
handle this task by conducting quality inspections on the audits performed by Swedish auditors. 
One of the branches of their supervisory work is the systematic outreach and supervision (SUT), 
which they use to inspect auditors which fall in the category “risk groups”. If an investigation has 
revealed serious shortcomings in the audit it is transformed into a disciplinary case in which the 
auditor gets penalized with a remembrance, warning or suspension. 
 
The aim of this study is to identify what deficiencies in the audit process that the Supervisory 
Board of Public Accountants notes on and to investigate what the relationship between the 
identified deficiencies in the audit process and the distributed sanctions looks like. The 
disciplinary cases which form the basis for this study have all resulted in a penalty of the auditor. 
By using an excel model we have been able to separate the information in the disciplinary case in 
to the four phases of the audit process, planning, auditing, reporting and documentation. This has 
allowed us to analyze each part of the audit process separately. A reading of 129 disciplinary 
cases forms the base of this study. After each disciplinary case was read pre-determined variables 
was inserted into the model.  In order to investigate the correlation between the deficiencies in 
each phase of the audit process and disciplinary sanctions we have calculated the correlation 
coefficient between those two variables 
 
The results show that the deficiencies noted on most frequently by the Supervisory Board of 
Public Accountants is when the auditor is compromising his independence or is biased. The most 
common situation where the auditor compromises his independence is when he audits an 
accounting firm which handles accounts for several of the auditor’s clients. The main reason the 
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auditor is biased is that he prepared or assisted more than allowed by law with the client's 
accounts or the making of financial statements. The deficiencies in the documentation phase is 
due largely to the auditors used the brief checklists, which are not sufficient to assess the auditor's 
work retrospectively. In the audit phase the most common deficiencies arises because the auditor 
fails to properly audit the inventory or the internal controls. The single most frequently cited legal 
scope has been “Good audit practice”, which is considered a comprehensive practice that applies 
to all phases of the audit process. We find no clear link between any single phase of the audit 
process and the sanction suspension, indicating that the suspension is a result of deficiencies in 
several phases simultaneously. The correlation is stronger between deficiencies and the sanction 
warning.  
 
Keywords: The Supervisory Board of Public Accountants, SUT, challenge, independence, 
documentation.  
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Sammanfattning 
 
Revision innebär att kritiskt granska, bedöma samt uttala sig om ett företags finansiella 
information. Det är revisorns roll att utföra detta granskningsarbete och därmed kvalitetssäkra 
informationen gentemot företagets intressenter. Hur detta arbete bedrivs kan ses som en process, 
vilken startar med att en planering av revisionsarbetet sker och följs därefter utav själva 
genomförandet (granskningen) där efter följer rapportering av vad som framkommit under 
revisionen. Löpande skall även revisionen dokumenteras med sådan noggrannhet att revisorns 
arbete kan bedömas i efterhand.  
 
Det är viktigt att revisionsarbetet håller en hög nivå vilken i sin tur måste övervakas. 
Revisorsnämnden är en statlig myndighet vilken avser att just kontrollera Sveriges godkännande 
och auktoriserade revisorer genom att bedriva kvalitetskontroller samt tillsyner. En del i deras 
tillsynsverksamhet är den systematiska och uppsökande tillsynen (SUT), vilken genomföras på 
utav dem själva utvalda riskgrupper. En utredning som visar på allvarliga brister i revisionen 
överförs det till ett disciplinärende och efter prövning utdelas en disciplinär åtgärd. Sanktionerna 
som kan delas ut är erinran, varning med eller utan straffavgift samt upphävande av en revisors 
behörighet.  
 
Syftet med studien är att identifiera vilka brister i revisionsprocessen som Revisorsnämnden 
anmärker på samt att urskilja hur sambandet mellan de identifierade bristerna i 
revisionsprocessen och de utdelade sanktionerna ser ut. Ärendena som har legat till grund för 
granskning har varit de som genom nämndens systematiska och uppsökande tillsynsverksamhet 
övergått till ett disciplinärende och som efter prövning tilldelats en disciplinär åtgärd. 
Granskningen har skett genom en utarbetad modells struktur som baserar sig på 
revisionsprocessens fyra delar, planering, genomförande, rapportering och dokumentation. En 
genomläsning har skett av de 129 stycken ärenden som studien totalt omfattar, varefter aktuell 
data har plockats ut efter modellens valda variabler. För att kunna påvisa att samband eller inte 
förekommer har vi räknat fram korrelationskoefficient för varje fas och dess brister i förhållande 
till sanktionen varning eller upphävande. 
 
Studiens resultat visar att Revisorsnämnden anmärker mest frekvent på bristerna jäv och 
oberoende i planeringsfasen. Den vanligaste situationen då revisorn äventyrar sitt oberoende är 
när denne är vald revisor i en redovisningsbyrå vilken handhar redovisningen åt flera av revisorns 
övriga klienter. Den vanligaste jävsituationen är att revisorn upprättat eller biträtt, mer än vad 
som tillåts enligt lag, med klientens bokföring eller upprättande av årsredovisning. Bristerna i 
dokumentationsfasen beror till övervägande del på att revisorerna använt sig av kortfattade 
checklistor, vilka inte är tillräckliga för att bedöma revisorns arbete i efterhand. I 
granskningsfasen är det framförallt granskning av lager och interna kontroller/rutiner som 
revisorerna får sina anmärkningar, på grund av att de inte närvarat vid inventering eller 
granskning av dessa. Det enskilt mest frekvent hänvisade lagrummet har varit god revisionssed, 
vilken anses vara en övergripande praxis som gäller för samtliga faser av revisionsprocessen. Vi 
finner inget tydligt samband mellan någon enskild fas i revisionsprocessen och sanktionen 
upphävande, vilket indikerar att upphävande är ett resultat av brister i flera faser simultant. 
Starkare är sambandet mellan brister i de olika revisionsfaserna och sanktionen varning. Lägst 



 

V 

samband mellan brist i revisionsfas och sanktion (oavsett varning eller upphävande) står 
rapporteringsfasen för. 
 
Nyckelord: Revisorsnämnden, SUT, jäv, oberoende, dokumentation.  
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Förkortningar 
 

 
ABL:  Aktiebolagslagen 
 
AT:  Anläggningstillgångar 
 
BFL:   Bokföringslagen 
 
FAR SRS:  Föreningen auktoriserade revisorer Svenska revisorsamfundet 
 
GRS:  God redovisningssed 
 
IFAC: International Federation of Accountants  
 
IMT:  Immateriella tillgångar  
 
ISA: International Standards on Accounting 
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1 Inledning 
 
 
I studiens första kapitel specificeras dess ämne i form av en bakgrundsbeskrivning som leder 

fram till en problemdiskussion. Därefter följer en presentation av studiens forskningsfrågor, 

syfte, avgränsning samt målgrupp. Studiens disposition beskrivs sist i kapitlet. 

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
I många företagsformer ställs det speciella krav på hur företagets resultat samt finansiella 
ställning skall redovisas. Det är styrelse och VD som har ansvaret för att denna information 
kommer att redovisas korrekt. De olika intressenterna, såsom leverantörer, kreditgivare och ägare 
måste kunna lita på den information företaget lämnar om sin ekonomiska situation samt om sin 
förvaltning. Revisorns roll är att kvalitetssäkra denna information. Revision är därmed en 
förutsättning för ett väl fungerande näringsliv och samhälle då den ger ökad tillförlitlighet åt 
företags finansiella information. (FAR SRS, 2006) 
 
Branschorganisationen för revisorer samt redovisningskonsulter FAR SRS (nuvarande Far) 
definierar revision enligt följande: ”Revision är att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om 

redovisning och förvaltning.” Revisionens själva granskningsarbete skall utmynna i en 
revisionsberättelse. Hela revisionen kan ses och beskrivas som en process vilken kan delas in i 
följande delar: planering, genomförande, rapportering samt dokumentation. Vid planeringen av 
revisionen bör granskningens omfattning samt tillvägagångssätt bestämmas. I själva 
genomförandet skall granskning ske utav bolagets bokföring, årsredovisning samt förvaltning. 
Revisionsarbetets rapportering sker genom att en revisionsberättelse upprättas av revisorn. 
Genom dokumentation skall all väsentlig information inkluderas samt att revisionsprocessen skall 
kunna följas i efterhand. (Moberg, 2006)  
 
Det är viktigt att hela revisionsprocessen håller en hög nivå för att kunna säkerställa en god 
revisionskvalitet, huvudsakligen för att kunna ge garantier till samhället att revisorer håller hög 
kvalité i sitt arbete. För att kunna säkerställa det måste det bedrivas kvalitetskontroller samt 
tillsyner, vilket i Sverige bedrivs på statlig nivå genom organisationen Revisorsnämnden (RN). 
(Moberg, 2006) RN är Sveriges statliga tillsynsmyndighet för godkända och auktoriserade 
revisorer och registrerade revisionsbyråer. De har förfogat över kvalitetskontrollrollen sedan år 
1995. Deras två huvuduppgifter är att se till att det finns kvalificerade revisorer för näringslivets 
behov samt att sköta tillsynen över dessa revisorer. Organisationen skall även ansvara för att god 
revisionssed samt god revisorssed utvecklas på ett ändamålsenligt vis. Verksamheten är indelad i 
fyra olika områden: examination, godkännande/auktorisation/registerring, tillsyn samt 
internationella kontakter. (RN, 2010a) RN: s tillsynsverksamhet består av fyra delområden, 
systematisk och uppsökande tillsyn (SUT), löpande kvalitetskontroller, disciplinärenden samt 
förhandsbesked. (RN, 2010b) 
 
Genom SUT- verksamheten undersöks revisorer och revisionsbyråer som startas på RN: s 
initiativ. I dessa utredningar inkluderas de av Revisorsnämnden utsedda riskgrupperna, som 
exempelvis är de revisorer som har många uppdrag, som tidigare tilldelats en sanktion eller som 
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inte är medlem i FAR SRS. Om en SUT- utredning visar på allvarliga brister hos en revisor eller 
en revisionsbyrå leder det till ett disciplinärende där det efter prövning avgörs om en disciplinär 
åtgärd skall utdelas. De olika åtgärderna som kan delas ut är erinran, varning med eller utan 
straffavgift samt upphävande av revisors godkännande eller auktorisation. (RN, 2010b) 
 

1.2 Problemdiskussion 
Revisorsnämnden kontrollerar kvaliteten i revisorers och revisionsbyråers verksamhet genom 
deras systematisk och uppsökande tillsyn. Syftet med tillsynen är att RN genom att observera 
berörda revisorer och revisionsbyråer på eventuella brister i verksamheten skall arbeta för att en 
hög kvalitet upprätthålls i revisorskårens arbete och att höga etiska krav uppfylls. SUT är enligt 
regeringens regleringsbrev den verksamhet som tyngdpunkten för Revisorsnämndens arbete skall 
ligga på samt utvecklingen av dess former. (SOU: 2007:56) I regeringens budgetproposition för 
år 2010 lyfts också RN: s SUT- verksamhet fram som det viktigaste verktyget för att på ett 
planmässigt sätt finna samt utesluta revisorer som arbetar grovt felaktigt. (Proposition 2009/10:1) 
Med detta som bakgrund finner vi det intressant och motiverat att fokusera studien på 
disciplinärenden som framkommit från RN: s SUT- verksamhet. Med utgångspunkt i 
ovanstående ställer vi därför frågan: vilka är egentligen dessa revisorer och inom vilka områden 
är deras arbete grovt felaktigt? 
 
Liknande studier har genomförts (Colliander & Modin, 2006) där avgränsning inte görs mot 
SUT- ärenden. Ovanstående författare undersöker vilka lagrum och praxis som RN hänvisar till. 
Resultatet av studien visar att lagar relaterade till jäv/oberoende och dokumentation är de mest 
frekvent förekommande. Detta väcker dels frågan om resultaten för denna studie även kan antas 
gälla för de särskilda riskgrupper som RN identifierat men även mer specifikt vad i 
bestämmelserna som revisorerna brutit mot. Ett exempel som kan illustrera detta är att jävs- och 
oberoende bestämmelser kan brytas mot på flertalet sätt, exempelvis släktskap, självgranskning 
och korsrevision. Utifrån de anmärkningar som RN gör samt hänvisade lagrum anser vi det också 
av intresse att undersöka hur sambanden ser ut mellan dessa påtalade brister och de sanktioner 
som delas ut. Finns det någon del av revisionsprocessen som har tydligare samband med de 
disciplinära åtgärderna än andra?  
 
Vidare sker flera anmärkningar gällande själva granskningsprocessen endast i löpande text i 
disciplinärendena och framgår således inte när hänsyn tas endast till lagrummen som presenteras. 
Vi finner därför att det finns flera frågor vilka ännu är obesvarade. Vi avser därmed att göra en 
analys av alla disciplinärenden som har initierats av RN: s SUT- verksamhet för att på så viss 
identifiera de brister som RN anmärker på samt vilka lagrum och praxis de hänvisar till. Utifrån 
de identifierade anmärkningarna inom varje fas i revisionsprocessen avser vi att undersöka hur 
sambandet ser ut mellan dessa och de utdelade sanktionerna. Utifrån följande diskussion har vi 
utvecklat två forskningsfrågor, som ligger till grund för vår studie.  
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1.3 Forskningsfrågor 
 

• Vilka brister i revisionsprocessen anmärker Revisorsnämnden på i de systematiska och 
uppsökande tillsynsärendena och vilka lagrum hänvisar de till? 

 
• Hur ser sambandet ut mellan bristerna i revisionsprocessen och de utdelade sanktionerna? 

 

1.4 Syfte  
Syftet med studien är att granska alla SUT- ärenden initierade av RN som lett till ett 
disciplinärende. Därigenom identifiera vilka brister i revisionsprocessen där det förekommer flest 
anmärkningar samt vilka lagrum som RN hänvisar till mest frekvent. Vidare avses att undersöka 
hur sambandet mellan de brister som uppdagas i revisionsprocessen och de sanktioner som 
utdelas ser ut. 
 

1.5 Avgränsning 
Vi avgränsar studien till de disciplinärendena som endast uppkommit efter initiativ från RN: s 
SUT- verksamhet, vilka inkluderas av alla ärenden som har uppkommit sedan SUT- 
verksamheten startade år 1999 och som har vunnit laga kraft.  
 

1.6 Målgrupp 
Vår primära målgrupp är revisorer samt revisionsbyråer, men även andra yrkesverksamma inom 
redovisningsområdet. Ytterligare målgrupper är studenter med inriktning externredovisning eller 
revision då denna uppsats kan utgöra en grund för vidare forskning för dem eller bara vara av 
allmänt intresse. Vidare kan även utbildningsansvariga för kurser inom externredovisning och 
revision intressera sig för studien.  
 

1.7 Studiens fortsatta disposition 
 

Kapitel 2: Metoddiskussion 

Hur vi metodiskt har gått tillväga i studien presenteras i följande kapitel, vilket skall hjälpa 
läsaren att få en förståelse för hur vi har bedrivit forskningen. 
 
Kapitel 3: Referensram 

I studiens referensram ges en bakgrund till det aktuella ämnet. Det görs genom att teorier samt 
forskning presenteras. 
 
Kapitel 4: Empiri- Revisorsnämndens avgörande 

Själva studiens resultat presenteras i följande kapitel i diagram och tabellform med 
kompletterande text. 
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Kapitel 5: Analys 

Den analytiska delen av studien sker genom studiens empiriska del och dess resultat jämförs med 
vad som har framkommit i referensramen för att identifiera skillnader och likheter.   
 

Kapitel 6: Slutdiskussion  
Våra slutsatser av studiens resultat behandlas med utgångspunkt att besvara studiens 
forskningsfrågor samt att förslag till vidare forskning ges. 
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2 Metoddiskussion 
 
 
Kapitlet kommer att beskriva de val vi har gjort inför och under vår studie. Inledningsvis beskrivs 

hur studien förhåller sig på en vetenskaplig nivå samt hur forskningens tillvägagångssätt är 

förankrade. Därefter följer en tidsenlig framställning hur urval, datainsamling, datahantering 

samt analys har genomförts. Avslutningsvis tar vi ställning till hur studiens giltighet. 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Det brukar anses att det inom vetenskapen finns två dominerande forskningsperspektiv, det 
hermeneutiska och det positivistiska. En forskare som anlägger ett hermeneutisktperspektiv 
lägger tonvikt på helheten snarare än delarna och menar att det inte går att studera ett objekt 
förutsättningslöst. En forskare har alltid vissa värderingar och en förförståelse om det som skall 
undersökas vilket är nödvändigt för att uppnå förståelse. Därmed är subjektivitet och värderingar 
en tongivande del i en hermeneutisk forskning. Positivismen å andra sidan förutsätter att 
forskaren närmar sig ett fenomen värderingsfritt. Subjektivitet och tolkningar ges begränsat 
utrymme samtidigt som en strävan att kvantifiera resultatet är vanligt. Fokus ligger på att kunna 
förklara och förutse fenomen snarare än förståelse, vilket är fallet inom hermeneutiken. (Gilje & 
Grimen, 2007)  
 
Vi har i denna studie efter läsning av disciplinärendena utifrån för definierade variabler lyft ut 
information av intresse för denna studie. Dessa variabler har vi vidare fördelat över vad Moberg 
(2006) benämner revisionsprocessen, planering, genomförande, rapportering och dokumentation. 
Statistiska metoder har sedan använts för att sammanställa och presentera resultatet av 
undersökningen. Denna del av undersökningen har flera likheter med den ovan nämnda 
positivismen. I den senare delen av studien försöker vi att identifiera samband mellan flera av de 
tidigare identifierade variablerna och även utifrån tidigare forskning analysera vad som kan 
förklara dessa. Denna del av studien ligger närmare det hermeneutiska perspektivet med fokus på 
tolkning och helhet. Därmed kan studiens förhållningssätt beskrivas som en övergång från 
positivism, med fokus på enskilda variabler, till hermeneutik med tolkning och undersökning av 
samband mellan delarna. 

2.2 Forskningsstrategi 
Det vetenskapliga arbetet följer olika strategier för att kunna skapa kunskap och teorier om 
verkligheten. De olika ansatser som en forskare kan anknyta sig till är deduktion, induktion samt 
abduktion. Utifrån det deduktiva tillvägagångssättet drar forskaren slutsatser om särskilda 
händelser från allmänna principer och teorier. Dessa hypoteser prövas sedan empiriskt. Det 
induktiva tillvägagångssättet utgår från upptäckter i verkligheten som sedan används för att 
kopplas samman med allmänna principer och ligger sedan till grund för att en teori formuleras. 
(Olsson & Sörensen, 2001) Vid det tredje tillvägagångssättet, abduktion, sker en kombination av 
de två tidigare nämnda strategierna. Då undersöks en mängd fakta för att det ska kunna leda till 
en teori. (Patel & Davidson, 2003)  
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I vår studie är disciplinärendena samt dess avgöranden vårt empiriska material. Som 
utgångspunkt i studien har vi närmat oss dessa ärenden förutsättningslöst och samtidigt som 
läsning av dessa skett utformat den Excelmodell som fungerat som hjälpmedel vid data 
hanteringen under resterande delen av undersökningen. Den statistiska sammanställning som i ett 
senare skede skett av det med hjälp av modellen insamlade materialet har vävts samman och 
jämförts med tidigare teori inom området, vilket möjliggjort att vi själva kunnat utveckla egna 
teorier. Därmed kan konstateras att den strategi som bäst beskriver arbetsprocessen i denna studie 
är den induktiva. 
 

2.3 Metodiskt angreppssätt 
Hur forskaren väljer att bearbeta samt analysera den informationen som har samlats in kan ske på 
två olika sätt, dels kvantitativt och dels kvalitativt. Vid den kvantitativa forskningen används 
statistiska bearbetnings- och analysmetoder medans vid den kvalitativa forskningen används 
verbala analysmetoder. Det kvantitativa perspektivet innebär att forskaren har inställningen att 
allt som observeras skall göras mätbart och presenteras numeriskt. Forskaren antar en 
observerande roll och vill ha så lite påverkan på forskningsfenomenen som möjligt för att 
generella lagar skall kunna bevisas. Det är vanligt att den kvantitativa metoden används av 
positivistiska forskare. Syftet med den kvalitativa undersökningen är att få en djupare kunskap 
och förståelse om ett fenomen än vad den kvantitativa ansatsen möjliggör. Forskaren intar en roll 
som aktiv deltagare i stället för en mer distanserad observatör. Kunskapsinnehållet blir 
helhetsinriktat snarare än ofullständigt som i den kvantitativa forskningen eftersom fokus ligger 
på att förstå helheten framför delarna. (Patel & Davidson, 2003) 
 
Vår studie är en dokumentstudie där informationen från våra dokument, disciplinärendena från 
SUT- verksamheten, har behandlats samt analyserats statistiskt. Forskningen har varit högt 
strukturerad då valda delar och faktorer har granskats samt legat till grund för analysen av 
disciplinärendena. Vi har identifierat var brister förekommer inom revisionsprocessen och vilka 
dessa är, samt dess relationer med sanktionerna. Datainsamlingen har varit mätbar, vilken har 
sammanställts till olika frekvenstabeller samt i grafiska diagram, vilka presenteras i studien 
längre fram. Utifrån det som angivits ovan kan vi konstatera att vårt metodiska angreppssätt för 
studien har varit kvantitativt.  
 

2.4 Urval 
Det finns flera olika urvalsmetoder där de mest tongivande brukar anses vara slumpmässiga, 
systematiska och stratifierade urval. Målet för alla forskningsresultat är att de skall vara så 
generaliserbara som möjligt, det vill säga att resultatet skall gälla för samtliga individer i den 
totala populationen. Desto större urval ju högre generaliserbarhet, där en totalundersökning 
inkluderar hela populationen. (Patel & Davidsson, 2003) 
 
Vi har valt att genomföra studien endast på en del av Revisorsnämndens tillsynsverksamhet, 
systematisk uppsökande tillsyn (SUT). Anledningen till det har varit trefaldig. För det första 
anser vi att det har varit intressant att genomföra en undersökning som endast inkluderar de 
revisorer som Revisorsnämnden själva identifierat och som de benämner riskgrupp. Vi kommer 
på så sätt få en bild av vilka karaktäristika drag dessa revisorer har samt inom vilka områden 
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deras revision brister. Vi bedömer därmed att en mer sammanhängande bild har kunnat erhållas 
då ärendena endast berör RN: s egen uppsökande verksamhet där dem själva är initiativtagare. 
För det andra inkludera ärendena som genererats från SUT ytterligare information som inte ges i 
andra disciplinärenden, exempelvis antal anställda och antal aktiva uppdrag. Vi har därför erhållit 
ytterligare faktorer och information som inte annars hade varit möjlig. Till sist innebar valet att 
endast fokusera på SUT- ärendena att vi med den tid vi har haft tillgänglig kunnat inkludera 
samtliga SUT- ärenden i undersökningen och löper därmed ingen risk att få någon skevhet i form 
av att ärenden utelämnas ur den totala populationen. Vår population i dokumentstudien gällande 
RN: s SUT- verksamhet har därmed bestått av samtliga disciplinärenden som uppkommit sedan 
dess start år 1999. Därmed har ingen urvalsprocess skett på den här delen vilket medför att en 
totalundersökning har kunnat genomföras. (Patel & Davidsson, 2003) 
 

2.5 Datainsamling 
Det finns olika tekniker för att samla in information för att kunna besvara en studies valda 
forskningsfråga/or. (Patel & Davidson, 2003) I vår studie har insamlingen bestått av data från 
befintliga dokument i form av publicerade disciplinärenden initierade av Revisorsnämndens 
kvalitetskontroll och tillsynsverksamhet SUT. Utöver det har informationsinsamlingen för 
studien skett genom en litteratursökning.  

2.5.1 Revisorsnämndens avgörande 
De dokument som vi har använt oss av i studien är Revisorsnämndens disciplinärenden som har 
tillkommit genom nämndens egen verksamhet; systematisk och uppsökande tillsyn (SUT). 
Disciplinärendena går att finna i RN: s praxissamling som finns på deras hemsida, 
www.revisorsnamnden.se. Dokumenten är publicerade i PDF- format och är tillgängliga för 
allmänheten. Det rör sig därmed om officiella handlingar vars upphovsman är Revisorsnämnden 
själva. Närheten till informationslämnaren samt att det har rört sig om en förstahandsrapportering 
medför att dokumenten kan ses som primärdata. (Patel & Davidson, 2003)  
 
Ärendena presenteras i dokumenten genom samma struktur (se bilaga 1). Inledningsvis beskrivs 
varför ärendet har startats samt information om den aktuella revisorn. Vidare följer iakttagelser 
som RN gjort indelat i olika rubricerade stycken där även revisorns yttranden framkommer. 
Löpande efter varje iakttagelse gör RN en bedömning där hänvisningar till lagar och praxis 
framkommer. Ärendena avslutas med att en sammanfattande bedömning över hela ärendet 
presenteras samt att utdelad disciplinär åtgärd fastställs. 

2.5.2 Litteratursökning 
I vårt sökande efter relevant litteratur för studien har Högskolan i Borås bibliotekskatalog varit ett 
viktigt hjälpmedel. Vi började med att identifierat ett antal nyckelbegrepp som vi ansett vara 
aktuella för studiens ämne, vilka vi sedan använde som referens vid sökandet. Som hjälpmedel att 
hitta forskningsrapporter har vi använt oss utav Samsök, vilken är en sökfunktion som kan söka 
såväl simultant i flera databaser som efter specifika tidskrifter, vilket har underlättat för oss i vår 
sökning av relevant forskning på ämnet. 
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2.6 Datahantering 
Innan vi startade vårt granskningsarbete av ärendena utvecklade vi en modell i Excel. Modellen 
bestod från början endast av delarna; planering, genomförande, rapportering och dokumentation. 
Modellen vidareutvecklades genom att en pilotstudie bestående av tio ärenden testades mot 
modellen. Resultatet av studien blev att ytterligare faktorer och underfaktorer tillfördes till 
modellen. Faktorer som exempelvis antal uppdrag, anställda, sanktion samt anledningen till SUT 
inkluderades (se bilaga 2). Vi har inte efter pilotstudiens genomförande stött på någon 
information i ärendena som krävt tillägg av ytterligare faktorer eller förändringar i modellen. 
 
Ärendena, 129 stycken, har lästs i kronologisk ordning från åren 1999-2009, där sidantalen har 
varit mellan 2-15 sidor med ett genomsnitt på cirka sju sidor. I ett första skede har ärendena lästs 
samtidigt som information, väsentlig för undersökningen, löpande lagts in i Excel modellen. Efter 
den första genomläsningen har informationen som sammanställts i modellen kontrollerats mot 
den innehållsförteckning som Revisorsnämnden sammanställt i praxissamlingen på hemsidan, 
vilket dock inte innehåller samtliga av våra faktorer. I de fall avvikelser upptäckts har ytterligare 
en läsning av det aktuella ärendet skett för att kunna säkerhetsställa att ingen data missats eller 
felaktigt inkluderats. Den insamlade datan har sedan sammanställts i Excel både på årsvis basis 
och totalt för samtliga år.  

2.6.1 Korrelationsuträkning 
Utifrån sammanställningen från Excel modellen som beskrivits ovan har resultatet plockats ut för 
att kunna användas i vår sambandskörning mellan bristerna i varje del i förhållande till de 
disciplinära åtgärderna varning och upphävande. Vi valde att endast se sambandet till ärenden 
med utdelad varning eller upphävande då det är de disciplinära åtgärderna som är mest frekventa 
i våra ärenden. Till varje fas har dess korrelationskoefficient (r) beräknats, vilket har skett genom 
nedanstående formel. Tabell 1 visar datasammanställningen för planeringsfasen och sanktionen 
varning. Principen för resterande beräkningar har varit den samma för resterande brister och 
sanktioner.  
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Tabell 1. Exempel på databeräkning 

 
Där:  
Y är sanktionen varning alt upphävande 
X är antal brister 
 
Korrelationen är ett mått på graden av linjärt samband mellan två variabler. Det förekommer hög 
korrelation mellan två variabler om dessa rör sig beroende av varandra och mäts med hjälp av 
korrelationskoefficienten. Exempelvis om x ökar, ökar y eller omvänt. Det samma är sant för 
negativa samband. Korrelationskoefficienten kan anta värden mellan -1 och 1 där 1 innebär ett 
perfekt positivt samband och -1 ett perfekt negativt samband. (Aczel & Sounderpandian, 2006) 
 
Innan betydelsen av den uträknade korrelationskoefficienten kan bedömas måste ett så kallat 
kritiskt värde eller signifikansnivå tas fram. Denna används för att avgöra sannolikheten att den 
observerade korrelationen beror på slumpen eller inte.  Första steget är att avgöra den 
signifikansnivå som skall användas i undersökningen. Vi väljer i denna undersökning en 
signifikansnivå på alfa = 0,05 vilket innebär att den korrelation som beräknas fram i 99 av 100 
fall inte beror på slumpen. Steg nummer två är att beräkna antalet frihetsgrader vilket görs genom 
att subtrahera 2 från n. Detta innebär i denna undersökning, n = 11 år – 2 ger 9 frihetsgrader. 
Eftersom vi inte har någon anledning att misstänka att ett ökat antal anmärkningar på brister 
skulle föranleda minskade antal sanktioner från Revisorsnämnden nöjer vi oss med ett en-svansat 
test. Därmed kan vi med vald signifikansnivå och 9 frihetsgrader ur tabell utläsa att det kritiska 
värdet i denna undersökning ligger på 0,602. En korrelationskoefficient under detta värde innebär 
dels ett relativt svagt samband men även att det är mer än 5 % chans att den beräknade 
korrelationen beror på slumpen och därmed inte visar något säkert statistiskt samband. (Sirkin, 
1999) 
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2.7 Analys & utvärdering 
Efter att all data från dokumenten var insamlad samt sammanställd i Excel tog själva 
analysarbetet vid i studien. Analysen har skett utifrån den statistiska och numeriska 
sammanställningen i Excel. Utifrån den har vi summerat ihop respektive fas inom 
revisionsprocessen genom alla åren och fått fram en tabell där det framgår inom vilka områden 
som revisorn har uppträtt felaktigt. Tabellerna visar även antal anmärkningar samt procent av 
totalt antal anmärkningar inom respektive fas. Vi har även fått fram en statistisk tabell över mest 
frekventa lagrumshänvisningar. Vidare har vi även sammanställt antal anmärkningar inom varje 
fas för att kunna jämföra dem gentemot varandra. Utifrån dessa tabeller har vi kunnat genomföra 
en analys över de brister som RN mest anmärker på av de disciplinärenden som är initierade från 
deras SUT- verksamhet. Med hjälp av denna analys har vi kunnat besvara vår första 
forskningsfråga. För att undersöka sambandet mellan bristerna i varje fas och utdelad sanktion 
har vi utifrån uträknad korrelation (r) analyserat resultatet och därmed kunnat besvara vår andra 
forskningsfråga.  
 

2.8 Giltighetsanspråk 
När forskning bedrivs är validitet och reliabilitet två centrala begrepp att ta hänsyn till. God 
validitet innebär att säkerställa att det som undersöks är det som verkligen avses att undersökas. 
God reliabilitet innebär i sin tur att se till att det som undersöks görs på ett tillförlitligt sätt. 
Begreppen är relaterade på så sätt att reliabilitet är en förutsättning för validitet. (Patel & 
Davidson, 2003) Vidare är det viktigt att inta en kritisk syn till samtliga källor som använts i 
studien.  

2.8.1 Validitet och reliabilitet 
I studien har uteslutande dokument från Revisorsnämnden tjänat som empiriskt material. 
Dokumenten följer en tydlig struktur vilket underlättat processen att inhämta den nödvändiga 
informationen. Till varje dokument har det även funnits en innehållsförteckning som minskat 
risken för att information som varit nödvändig för uppsatsen förbisetts. Vi bedömer därför att vi 
har haft möjlighet att hålla en hög validitet i undersökningen. Att säkerställa reliabiliteten är för 
denna uppsats den mest kritiska delen. Eftersom tanken med studien har varit att utifrån en 
löpande text, SUT- ärendena, plocka ut information som i sin tur omvandlats statiskt för att 
identifiera anmärkningar i revisionsprocessen samt påvisa samband mellan olika faktorer har ett 
måste varit att utarbeta en modell för att åstadkomma detta. Vi har genom en pilotstudie om tio 
disciplinärenden tagit fram en Excel modell som vi anser fyller denna funktion. Även i detta fall 
hjälper den innehållsförteckning som medföljer varje ärende till att säkerställa att ingen väsentlig 
information missas vi den första genomläsningen. Vi känner oss därmed tämligen säkra på att 
risken för missad information är minimerad. En möjlig felkälla uppstår i de (undantags) fall där 
det saknas information gällande vissa variabler i ett antal disciplinärenden. Detta framgår dock i 
presentationen av materialet och hänsyn bör tas till detta vid läsning av resultatet. Vidare bör 
påpekas att de samband mellan brister och sanktioner som identifieras i denna studie är av typen 
linjära. Eventuella icke-linjära samband presenteras inte.  

2.8.2 Källkritik 
Egenskaper som är viktiga att beakta gällande tillförlitligheten av källor är äkthetskrav, 
oberoendekrav och färskhetskrav. Äkthetskravet innebär som namnet antyder att kontrollera om 
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materialet är äkta. Risken att studiens litteratur inte skulle vara äkta, finner vi mindre troligt då 
den är skriven av välkända författare och är från biblioteket vid Högskolan i Borås. Den 
forskning som vi har använt oss av har vi hämtat ifrån välkända tidsskrifter samt att den har 
hittats med hjälp av högskolans sökfunktion samsök. Oberoendekravet innebär att undvika 
exempelvis propaganda och vinklat material men även att vara uppmärksam på att text kan ha 
tagits ur sitt sammanhang och därför ha en annan betydelse än vad som avsetts. Vi anser att 
studiens källor inte har varit utsatt för några vinklar, dock har vi varit observanta på när vi 
plockat text ur dess sammanhang och valt att använda oss av citat då en omformulering skulle 
riskera att dess ursprungsbetydelse gick förlorad. Med färskhetskravet menas att nyare källor bör 
väljas framför äldre, emellertid finns det undantag. Vi har varit observant på detta och valt den 
nyaste källan om det har varit så att flera olika källor har funnits på en och samma del. Om en 
äldre källa har använts har vi analyserat om dess ålder skulle kunna vara till källans nackdel eller 
inte. Vidare har vi utgått från ursprungskällan, exempelvis lagar och utredningar, för att minska 
risken med feltolkningar genom att omformuleringar har skett. (Ejvegård, 2009) 
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3 Referensram 
 
 
I följande kapitel presenteras fakta, teorier samt forskning som ligger till grund för studiens 

ämne samt dess forskningsfrågor. Områden som kommer att behandlas nedan är 

Revisorsnämnden, revision med fokus på lagrum och revisorns roll, revisionsprocessen, 

revisionskvalitet samt resultat från liknande studier. 

 

3.1 Revisorsnämnden 
Inrättandet av Revisorsnämnden skedde den 1 juli år 1995, på grund av att staten ville bli mer 
effektiva i sin tillsyn av revisorer och revisionsbyråer. Tidigare tillsynsmyndigheten 
Kommerskollegiet bedrev sin verksamhet mestadels genom anmälningsärenden. 
Revisorsnämndens tillsynsverksamhet däremot omfattar även systematisk uppsökande tillsyn, för 
att på ett aktivt sätt upptäcka de revisorer som arbetar felaktigt. (Förstudie 1998/99:31) 

3.1.1 Tillsynsverksamhet 
De som inkluderas i RN: s tillsyn är godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade 
revisionsbyråer. (FAR SRS- revision, 2009) Själva tillsynsverksamheten är indelad i fyra 
områden, SUT, löpande kvalitetskontroll, disciplinärenden samt förhandsbesked, där de två första 
är egeninitierade av nämnden. SUT- verksamheten utförs för att kontrollera kvalitén hos vissa 
utvalda revisorer eller revisionsbyråer. Om det framkommer allvarliga brister i ett SUT- ärende, 
där revisorn har åsidosatt sina skyldigheter, överförs det till ett disciplinärende. Gällande löpande 
kvalitetskontroller så utförs det av branschorganisationen för revisorer och rådgivare, Far, för de 
som är medlemmar i organisationen och resterande kontroller genomförs av RN. Ett 
disciplinärende kan direkt initieras genom en anmälning, från exempelvis myndigheter, 
privatpersoner samt revisionsklienter.  Genom ett förhandsbesked kan RN pröva frågor gällande 
oberoende och på så vis meddela uppdragsgivaren ett besked innan ett uppdrag påbörjas. (RN, 
2010b) RN: s tillsyn avser att kontrollera så att alla de normer som gäller för både 
revisionsverksamheten samt för den enskilda revisorn efterlevs, vilka brukar sammanfattas under 
benämningarna ”god revisorssed” och ”god revisionssed”. (Prop. 2000/01:146) 

3.1.2 Systematisk & uppsökande tillsyn 
Under år 1998 började RN med vissa förberedande utredningar inför sin SUT- verksamhet bl.a. 
bedömningar av riskgrupper. Detta ledde till att de kom fram till att granska vissa riskgrupper. 
Dessa var inledningsvis: 
 

� godkända revisorer som fått sina godkännanden före 1971, dvs. då Handelskamrarna hade 
hand om godkännande och auktorisation samt tillsyn. 

� revisorer med många uppdrag (mer än ca 300 ordinarie revisionsuppdrag). 
� revisorer som inte var ledamöter av dåvarande FAR eller SRS. 
� revisorer där tveksamheter framkommit vid deras ansökningar om förnyat godkännande 

eller förnyad auktorisation. 
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Under år 1999 öppnade nämnden SUT- ärenden utifrån dessa riskbedömningar. Anledningen till 
att ärendena inte kom igång tidigare berodde på att Revisorsnämnden hade svårt att rekrytera 
auktoriserade revisorer, vilket var en förutsättning för att driva denna verksamhet. 1 SUT- 
verksamheten bedrivs idag i följande projekt: 
 

� stora revisionsbyråer och revisorer som är valda i marknadsnoterade bolag (stora och 
små byråer samt enskilda revisorer).  

� revisorer som vägrat utsätta sig för FAR SRS kvalitetskontroll.  
� revisorer som har ett stort antal revisionsuppdrag.  
� revisorer för vilka tveksamheter framkommit vid ansökningar om förnyelse av 

godkännandet respektive auktorisationen.  
� uppföljning av revisorer som tidigare i RN:s disciplinbeslut konstaterats ha mycket 

allvarliga brister i sin revisionsverksamhet.  
� övriga projekt (exempelvis utredningar som RN öppnat med anledning av uppgifter i 

massmedia eller av någon annan anledning). (RN, 2010c) 
 
Totalt har 586 stycken tillsyner inom SUT genomförts sedan dess start. RN väljer ut sina uppdrag 
utifrån uppgifter från Affärsdata. När en revisor eller en revisionsbyrå valts ut för den 
uppsökande tillsynen sker den fördjupande kvalitetskontrollen genom att ett antal frågor ställs till 
den utvalda revisorn som den i sin tur får besvara skriftligen. För att RN sedan skall få underlag 
för en kvalitetsbedömning av revisorns revisionsarbete tar de även del av dennes 
revisionsdokumentation över senast utförda revision i ett eller flera bolag. Om de anser att 
allvarliga brister förekommer överförs SUT- ärendet till ett disciplinärende. RN sammanställer 
samtidigt sina iakttagelser i ett pm som revisorn föreläggs att yttra sig över. Därefter skrivs 
förslag till beslut och ärendet föredras i RN: s tillsynsnämnd som fattar beslut. 2 Om nämnden 
anser att revisorn har åsidosatt sina skyldigheter kan RN meddela denna en disciplinär åtgärd, 
vilket är en erinran eller en varning och i mycket allvarliga fall kan revisorns godkännande eller 
auktorisation upphävas. Om en erinran tilldelas innebär det ett påpekande om att revisorn inte har 
följt god revisorssed eller god revisionssed. En varning används för de åsidosättande som är så 
allvarliga att de, om de upprepas kan leda till att revisorns godkännande eller auktorisation kan 
upphävas. (RN, 2010d)  
 

3.2 Revision 
Revision genomförs genom att revisorn intar en professionell skeptisk inställning där denne 
planerar, granskar, bedömer samt uttalar sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning. (FAR 
SRS, 2006) Hur revisorn skall agerar i detta arbete finns reglerat i lag, normer, uttalanden, 
föreskrifter samt standarder.  

3.2.1 Lagstiftning & normer 
De lagrum samt normer som huvudsakligen reglerar revisorns roll är: 9 kap aktiebolagslagen 
(2005:551) (ABL), revisorslag (2001:883), revisionslag (1999:1079), revisionsstandard i Sverige, 
uttalanden från Far, tidigare FAR SRS, samt Revisorsnämndens föreskrifter. Revisorns arbete 

                                                 
1 Mail: Chefsrevisor på RN Inger Blomberg 2010-03-06 
2 Mail: Chefsrevisor på RN Inger Blomberg 2010-05-09 
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måste följa god revisionssed (enligt ABL 9:3, RL och RS) samt att revisorn måste iaktta god 
revisorssed (enligt RL). (FAR SRS, 2009) 
 
I ABL 9 kapitlet regleras revision i allt ifrån praktiska bestämmelser som kompetenskrav och hur 
en revisor utses till revisorns uppgift samt jävsbestämmelser. Revisorslag (RL) är en författning 
som innehåller bestämmelser om exempelvis Revisorsnämnden, revisorns skyldigheter samt 
disciplinära åtgärder. Revisionslagen innehåller bestämmelser om revision för fysiska och 
juridiska personer, vilka är dem som inte berörs av bestämmelserna i 9 kap. ABL. 
Revisionsstandard (RS) i Sverige innehåller grundläggande principer och viktiga 
tillvägagångssätt där tillhörande förklaringar och kommentarer skall beaktas när tolkning och 
tillämpning sker av standarderna. Dessa standarder bygger på de internationella 
revisionsstandarderna, ISA, vilka ges ut av IFAC. Uttalanden samt rekommendationer från Far 
har till syfte att vara en kompletterande vägledning till RS rörande revisorns granskning gällande 
svenska förhållanden. Revisorsnämnden har givit ut tre stycken föreskrifter där två av dem 
behandlar utbildning och prov gällande revisorsexamen samt särskilda villkor för godkännande, 
auktorisation samt registrering. Den tredje föreskriften behandlar revisorers och registrerade 
revisionsbyråers verksamhet där ett viktigt avsnitt berör dokumentation i revisionsarbetet (2-5§§). 
(FAR SRS- revision, 2009) 

3.2.2 God revisionssed & god revisorssed 
I Samlingsvolymen - revision (2009) går det att utläsa att generella principer för en revision är att 
revisorn skall beakta god revisorssed (RL 19 §) samt de etiska regler som styr revisorns 
professionella ansvar. De etiska reglerna avser oberoende, objektivitet, professionell kompetens 
och omsorg, tystnadsplikt, professionellt upprättande samt god revisionssed. Vidare går det att 
läsa att RS är ett uttryck för god revisionssed men att även Far: s kompletterande normgivning i 
revisionsfrågor har till syfte att ge en innebörd åt lagstiftningens uttryck god revisionssed. I 
propositionen 2000/01:146 som ligger tillgrund för revisorslag (2001:883) återfinns följande 
definition på benämningarna: 
 
”God revisorssed syftar främst på normer – såväl författningsbestämmelser som i praxis 

utvecklade normer – för revisorernas yrkesmässiga uppträdande (etiska normer), medan god 

revisionssed avser motsvarande normer för hur revisionsuppdrag skall utföras. Det brukar anses 
att god revisorssed omfattar även god revisionssed. För att undvika missförstånd anges i den nya 

lagtexten båda begreppen.” 

 

I ABL, 9 kap. 3 § framkommer följande gällande revisorns uppgift och god revisionssed:  
 

”Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god 

revisionssed kräver.” 

3.2.3 Revisorns roll & oberoende 
Som vi nämnde i bakgrundsbeskrivningen är det mycket viktigt att företagens intressenter har 
tilltro till företagens ekonomiska information och att det är revisorn som bidrar till att 
informationen kvalitetssäkras. Revisorns uppgift är därmed att skapa tilltro till informationen 
vilket denne gör, utöver sin yrkeskompetens, genom att garantera sin opartiskhet samt 
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självständighet. (Moberg, 2006) Revisorns roll samt oberoende har länge varit ett omdiskuterat 
ämne, lika länge som det funnits ett revisorsyrke. Debatten har på senare år ökat vilket främst 
beror på den nya revisorslag (2001:883) som trädde i kraft den 1 januari 2002 samt av det ökade 
intresset för revision och revisorer efter redovisningsskandalerna i USA i början av 2000-talet. 
Den nya revisorslagen innehåller en särskild bestämmelse om revisorns prövning av sin 
opartiskhet och självständighet i revisionsuppdrag, vilken benämns analysmodellen (21 §). 
Skandalerna startade när USA: s sjunde största bolag, energibolaget Enron, kraschade och gick 
under på mindre än ett år efter omfattande bokföringsfusk. Därefter följde liknande skandaler i 
bland annat Worldcom och Tyco. (Engerstedt & Strömqvist)  
 
Analysmodellen innebär att revisorn skall avböja eller avsäga sig uppdrag om han/hon eller 
någon annan som är verksam i revisionsgruppen har: 
 

� ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet. 
� lämnat råd i en fråga som kan kopplas till granskningsarbetet. 
� uppträtt eller uppträder till stöd för eller mot uppdragsgivarens synvinkel i en rättslig eller 

ekonomisk situation. 
� en nära relation till uppdragsgivaren eller någon i dennes ledning. 
� utsatts för hot eller annan påtryckning som är ägnade att framkalla obehag för revisorn.  

 
Utöver dessa exempel på situationer där förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet 
kan störas framgår det också i RL: s 21 § att även andra förhållande av sådan art som påverkar 
oberoendet skall avböjas eller avsägas. Sist i paragrafen framgår ett undantag till ovan nämnt där 
uppdrag inte behöver avvisas. Det är om det i en situation föreligger särskilda omständigheter 
eller har vidtagits sådana åtgärder som medför att revisorns opartiskhet och självständighet inte 
behöver ifrågasättas. (FAR SRS- revision, 2009) 
 
Den nya revisorslagen ersatte lagen 1995:528 om revisorer, vilken även den innehöll en särskild 
bestämmelse om revisorns oberoende i 14 §. Där stod det att revisorn skall utföra sina uppdrag 
omsorgsfullt och enligt god revisorssed samt att noggrant iaktta gällande jävsbestämmelser för 
revisorer. Vidare stor det att om det vid sidan av gällande jävsbestämmelser, fanns någon särskild 
omständighet som kunde rubba förtroendet till revisorns opartiskhet eller självständighet, skulle 
revisorn avböja eller avsäga sig uppdraget. I nuvarande revisorslag behandlas frågor om revisorns 
opartiskhet och självständighet som nämnt ovan i avsnittet 21-23 §§. (Engerstedt & Strömqvist) 
 
Enligt Bazerman m.fl. (1997) finns det ingen annan profession än inom revision där oberoende är 
viktigare och precis som andra yrkesverksamma så stöter revisorn på många situationer där dess 
oberoende utsätts för risk. Det ställs krav på revisorn att lämna opartiska bedömningar. Eilifsen 
m.fl (2006) anser att revisorns oberoende är grundläggande för att överhuvudtaget kunna utöva 
yrket, men att det samtidigt är den mest komplicerade och kontroversiella aspekten inom 
professionen jämfört med exempelvis kompetenskravet.  
 
Beatie m.fl (1999) har identifierat fyra potentiella hot mot revisorns oberoende. En aspekt som 
diskuteras är hur ekonomiskt viktig en specifik klient är för revisorn. Problemet uppstår eftersom 
revisorn erhåller betalning direkt från klienten. Revisorn har därmed incitament att tillmötesgå 
klienten för att på så sätt säkerställa att få behålla uppdraget. Vidare tas även konkurrensen på 
marknaden upp som en faktor som kan utgöra ett hot mot revisorns oberoende. Huvudtanken 
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bakom detta resonemang är kopplat till den ovan diskuterade aspekten. Ökad konkurrens innebär 
att revisorns beroende av existerande klienter ökar eftersom det blir svårare att attrahera nya. 
Även rådgivningstjänster identifieras som ett hot mot revisorns oberoende eftersom ökad 
konkurrens på marknaden innebär att revisionsbyråer i högre grad blir beroende av att erbjuda 
konsulttjänster varför det ekonomiska beroendet av klienterna ökar ytterligare. Till sist lyfts även 
utformningen av lagstiftningen fram som ett hot. Svanström (2008) menar att hotet är som störst 
när det inte finns någon konsensus bland revisorer gällande en redovisningsstandard. Otydliga 
standarder riskerar medföra att det är mer troligt att revisorer kan förväntas acceptera redovisning 
i ”gråzonen”. Seow (2001) belyser även problematiken kring oberoende frågan vid revision av 
små bolag. Framförallt menar han att det icke är ekonomiska faktorer som utgör hot mot 
oberoendet. Revision av små bolag tenderar enligt Seow att utvecklas till nära relationer mellan 
revisor och klient. Även det faktum att små bolag ofta vänder sig till revisionsbyrån för 
ytterligare tjänster utöver revision, exempelvis redovisning och rådgivning, fördjupar dessa 
relationer. 
 
Kinney m.fl (2004) menar att den slutliga produkten av bristande oberoende är att redovisningen 
som upprättas är missledande för redovisningens intressenter. Detta eftersom det är mer troligt att 
en revisor som inte är oberoende släpper igenom felaktigheter utan att anmärka i 
revisionsberättelsen. Vidare menar Kinney att det vid bristande oberoende är mer troligt att 
revisorn helt förlitar sig på de av klienten givna uppgifterna utan att själv varken granska eller 
ifrågasätta informationen. Därmed riskerar revisorns gränser att flyttas så att denne inte upptäcker 
bedrägerier och annan felaktig redovisning.  

3.2.4 Jäv 
Jävsbestämmelser för revisorer i aktiebolag går att återfinna i 9 kap. 17 §, i 2005 års 
aktiebolagslag, tidigare 10 kap. 16 §. Där anges olika situationer där det finns stor anledning till 
att anta att revisorn har kommit i en beroendeställning. Lagen behandlar såväl redovisningsjäv 
som släktskapsjäv. Redovisningsjäv är exempelvis när den som biträder eller upprättar 
grundbokföringen eller årsredovisningen för ett bolag är verksam i samma byrå som den 
granskade revisorn för bolaget är verksam i. Släktskapsjäv avser när exempelvis hustru eller son 
biträder vid grundbokföringen eller årsredovisningen i det reviderade bolaget. I revisionslag 
(1999:1079) återfinns näst intill samma jävsregler som i ABL, men med den skillnaden att 
bestämmelserna gäller för vissa juridiska och fysiska personer som är bokföringsskyldiga enligt 
BFL (1999:1078).  
 
ABL ses som en associationsrättslig lag vilken i första hand riktar sig till det reviderade företaget, 
medan revisorslag som definieras som en näringsrättslig författning istället riktar sig till revisorn. 
Om en revisor överträder RL: s bestämmelser om oberoende innebär det inte automatiskt att 
revisorn blir jävig och inte längre är behörig att vara revisor för klienten. En viktig skillnad 
mellan jäv och oberoende är att det enligt RL kan vidtas åtgärder mot en oberoende ställning och 
att revisorn ändå kan åta sig uppdraget medan i ABL: s jävsbestämmelser finns det inga åtgärder 
mot en jävssituation som kan vidtas. Revisorn blir då direkt obehörig och måste avböja sig eller 
avsäga sig uppdraget. (SOU 2008:79) 
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3.3 Revisionsprocessen 
Enligt Moberg (2006) kan revisionsprocessen delas in i fyra moment, planering, genomförande, 
rapportering samt dokumentation. Nedan följer en beskrivning av följande moment där aktuell 
vägledning i form av standarder och rekommendationer samt aktuell reglering i form av lagar 
beskrivs. 

3.3.1 Planering 
En förutsättning för att kunna genomföra en optimal revision är att revisionsarbetet planeras noga 
och väl. Revisionsstandard (RS) 300 ger vägledning hur revisorn skall planera sin revision. Det 
skall ske i en övergripande revisionsplan som beskriver den förväntade inriktningen och 
omfattningen samt hur revisionen skall utföras. Det finns vissa förhållanden som revisorn bör ta 
hänsyn till i sin planering. Det innefattar bland annat kunskap om verksamheten, förståelse för 
redovisningssystemet och interna kontroller, risk och väsentlighet, samt granskningsåtgärder. 
Gällande kunskap om verksamheten finns det vidare fördjupning i RS 310, där det beskrivs 
varför det är viktigt samt hur revisorn skaffar sig kunskapen samt hur informationen kan används. 
I RS 320 ges även en fördjupande vägledning gällande väsentlighet vid revision samt dess 
samband med revisionsrisk. (FAR SRS- revision, 2009) Med revisionsrisk innefattas risken för 
att revisorn gör ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen. I RS 400, riskbedömning och 
internkontroll, går det att utläsa att revisionsrisken kan brytas ner till tre komponenter, 
inneboende risk, kontrollrisk samt upptäcktsrisk. (Moberg, 2006) 

3.3.2 Genomförande 
Vid själva genomförandet av revisionen sker en granskning av bolagets bokföring, årsredovisning 
och förvaltning, vilket framgår enligt 9 kap. 3 § ABL (se citat ovan). För att revisorn skall kunna 
dra slutsatser av sin granskning som skall leda till pålitliga uttalanden i revisionsberättelse måste 
han/hon skaffa sig tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis, där vägledning sker i RS 501. 
(FAR SRS- revision, 2009) Vid detta arbete väljs vilka granskningsåtgärder som skall vidtas, 
vilka är olika beroende på om det är bokföringen, årsredovisningen och förvaltningen som skall 
granskas. I samband med granskning av bokföring kan något av följande åtgärder bli aktuella, 
inspektion, observation, förfrågan och bekräftelse eller beräkning. Gällande granskning av 
årsredovisning sker oftast granskning av interna kontroller, substansgranskning eller analytisk 
granskning (RS 520). Granskningsarbetet av ett bolags förvaltning, där styrelsen samt 
verkställande direktör inkluderas, sker genom att beslut, åtgärder samt förhållande i bolaget 
granskas. När granskningsarbetet är genomfört skall följande kunna påvisas i 
dokumentationsform: vad har granskats, hur det genomförts, vilka iakttagelser och bedömningar 
har gjorts, vilka slutsatser har dragits samt vilka åtgärder har vidtagits. (Moberg, 2006)  

3.3.3 Rapportering 
När revisorn har slutfört sitt granskningsarbete återstår rapporteringen, vilket består av att en 
revisionsberättelse upprättas. I RS 709, Revisorsberättelsens utformning i aktiebolag och andra 
företag, återfinns vägledning hur utformningen skall se ut samt dess innehåll. Revisorspåteckning 
sker i slutet av revisionsberättelse, vilket åskådliggör om revisorn tillstyrker att resultaträkningen 
och balansräkningen skall fastställs eller inte. Vidare framgår om styrelse och VD ges 
ansvarsfrihet eller inte. (FAR SRS- revision, 2009) 
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3.3.4 Dokumentation 
Dokumentationsskyldigheten för en revisor finns reglerat i RL 24 § samt i RN: s föreskrift, RNFS 
2001:2 (tidigare RNFS 1997:1), villkor för revisorer och registrerade revisionsbyråers 
verksamhet. Dokumentationens huvudsakliga syfte är att revisionsprocessen skall kunna bedömas 
i efterhand. (FAR SRS- revision, 2009) Revisorns dokumentation är av väsentlig betydelse för 
RN: s tillsynsverksamhet, genom att den bevisar hur utfört revisionsarbete har genomförts samt 
vad som har framkommit. (Moberg, 2006) 
 
I en studie av Colliander & Modin (2006) visar att det bland revisorer finns en uppfattning att 
revisionen blivit allt mer mekanisk. Den ökade formaliseringen har inneburit att revisionen 
kommit att utvecklas mot att checklistor i allt högre grad styr revisionen.  Detta har i sin tur även 
fått genomslag på hur tillsynen av revisorer sker och inneburit allt högre krav på dokumentation. 
”Har man ingen bra dokumentation så har man inte gjort någon bra revision”. 
 

3.4 Revisionskvalitet 
Ett omdiskuterat område är revisionskvalitet och framförallt definitionen kring det hela samt vad 
som bestämmer när kvaliteten är hög eller inte. Revisorsnämndens brittiska motsvarighet FRC 
(Financial Reporting Council) anser att det finns fyra drivkrafter som har betydelse om en 
revision är av hög kvalitet. De är kulturen som finns i revisionsbyrån, skickligheten och de 
personliga kvaliteter som revisionspartners samt medarbetare har, effektiviteten som visas i 
revisionsprocessen samt tillförlitligheten och användbarheten som rapporteringen av revisionen 
har. (Larsson, 2007) 

3.4.1 Antal uppdrag  
I en artikel publicerad i DN (2004-05-08) riktas skarp kritik mot revisorer med många uppdrag. 
Vidare framförs också i artikeln att det genomsnittliga antalet uppdrag har ökat de senaste åren. 
De personer som framför kritiken är dels Roland Sigbladh, ansvarig för företagsinformationen på 
kreditupplysningsbolaget UC samt Christer Östlund, vice vd på Företagarna. Sigbladh menar på 
att det inte är rimligt att revidera över 200 bolag per år, då revisorn skall vara så insatt i 
verksamheten att han/hon skall kunna agera om misstanke om brott föreligger. I artikeln framgår 
även att i de flesta fall har revisorn ett team omkring sig med exempelvis assistenter som utgör 
grovjobbet och där revisorn mest fungerar som en handledare och administratör. Detta trots att 
uppdragen är personliga och där påtecknad revisor är ensamt ytterst ansvarig. Östlund är kritisk 
till den konstruktionen och förstår inte hur man som revisor kan hinna med att ha inblick i över 
200 bolag per år. Enligt chefsjurist, Per Eskilsson, på Revisorsnämnden finns det inget samband 
mellan revisionskvalitén och antal uppdrag. Han menar istället på att det största hotet är de 
revisorer som inte är medlem i någon av branschorganisationerna för revisorer som finns idag. 
(Flores, 2004) 

3.4.2 Storleken på revisionsbyrån 
Flertalet studier har undersökt sambandet mellan kvaliteten på revisionsarbetet och storleken på 
revisionsbyrån som utfört granskningen (Choi m.fl 2010 ), (Francis & Yu 2009), (DeAngelo 
1981). Choi (2010) undersöker om revisionskvaliteten skiljer sig mellan kontor av olika storlek 
inom samma byrå. Den avgörande variabeln är hur många felaktiga periodiseringar som inte 
anmärkts på av den granskande byrån. Resultatet av forskningen visar att revision utförd av 
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revisorer aktiva på de största kontoren håller högre kvalitet än motsvarande på mindre/små 
kontor. Även Francis & Yu (1999) når samma slutsats och tillägger även att faktorer som 
påverkar den uppnådda revisionskvaliteten är att stora kontor har större gemensam erfarenhet 
inom kontoret och därmed högre potential att upptäcka fel i redovisningen. DeAngelo (1981) 
undersöker frågan utan begränsningen att kontoren måste ingå i samma byrå. Även hennes 
slutsats är att de största byråerna håller högre kvalitet i revisionsarbetet än de mindre.  
 

3.5 Forskning kring Revisorsnämndens avgörande 
I en studie av Colliander och Modin (2006) undersöks vilka lagrum Revisorsnämnden hänvisar 
till mest frekvent under perioden 1995 - 2005, där avgränsning inte görs mot SUT. Resultatet 
visar att oberoende är den klart mest förekommande hänvisningen med 18 % av totala lagrum. De 
näst mest hänvisade lagrummen utgörs av bestämmelser rörande dokumentation (11,9 %) dock 
saknas statistik från de fyra inledande åren på grund av lagarna inte ännu hade trätt i kraft. 
Författarna visar även att hänvisningarna till lagrum vilka berör dokumentationsbestämmelser 
kraftigt ökat under åren 1999 till 2005.  
 
Övriga lagrum som hamnar högt upp på listan är ABL (1975:1385) 10 kap, 10 §, 30- 31§§ (totalt 
6,6 %) vilka berör vad som skall anmärkas på i revisionsberättelsen. Det vill säga anmärkningar 
som härleds till dessa bestämmelser beror på att revisorn inte anmärkt på brister i 
revisionsberättelsen som borde ha gjorts. God revisionssed återfinns på femte plats med 3 %. 
Författarna anmärker särskilt på att god revisorssed endast hänvisas till hälften så ofta. Colliander 
och Modin visar även att varning är den klart vanligaste sanktionen som utdelas av RN (58,6 %) 
medan upphävande och erinran följer med 19,9 % respektive 3,1 %. 
 
I en doktorsavhandlig av Thomas Carrington (2007) studeras samtliga disciplinärenden 
publicerade av RN mellan åren 1995-2003, vilket inkluderar 354 stycken. I studien listas de 
felaktigheter som RN iakttagit i revisorernas uppförande eller utförande av revisionen. 
Felaktigheterna ställs sedan mot vilken påföljd nämnden tilldelat revisorn, för att identifiera om 
något samband finns. Det mest frekventa felet är fel i utförandet av revisionen, vilket Carrington 
benämner processfel (”Process failure”). Här inkluderas fel som felaktig dom eller verkställighet 
vid verkställandet av revisionen (”Error of judgement or execution when preforming the audit”), 
vilket innebär att revisorn har gjort fel vad gäller värdering av lager och att revisorn misslyckats 
med att delta på kundens fysiska inventering. Dessutom inkluderas otillräcklig planering eller 
dokumentation samt underlåtenhet att rapportera vid misstanke om brott. Felaktigheter vid 
utförandet av revisionen, själva granskningsarbetet är det mest förekommande i denna del. 
Otillräcklig dokumentation är näst mest förekommande där felaktigheter begås.  
 
Därefter sker mest förekommande felaktigheter inom något som Carrington benämner 
Professional (sv. yrkesmässig). Med det innebär fel som är relaterade till revisorn själv och inte 
till själva granskningsinsatsen, vilket exempelvis är bristande oberoende, olämpligt uppförande, 
brister i firmans organisation, samarbetar inte med RN samt att de inte betalat avgiften till RN. 
Bristande oberoende är det mest förekommande felaktigheterna i denna del. De två mest 
frekventa förseelserna, ”Process” och ”Professional”, som Carrington identifierat, har även 
kopplats till vilken påföljd RN tilldelat i ärendet. Resultatet visar att i de fall som en yrkesmässig 
felaktighet har begåtts tilldelas en hårdare påföljd där revisorns godkännande eller auktorisation 
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upphävs än i de fall där processfel har begåtts. I de senare fallen är det mer vanligt med en 
varning som påföljd.  
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4 Revisorsnämndens avgörande 
 
 
I följande kapitel kommer studiens empiriska material att sammanställas. Resultatet från vår 

granskning av disciplinärendena presenteras inom följande områden, gemensamma variabler, 

revisionsprocessen samt lagrum.   

 

4.1 Disciplinärenden från RN: s SUT- verksamhet 
Vi har granskat Revisorsnämndens 129 stycken disciplinärenden vilka initierats till följd av 
nämndens systematiska och uppsökande tillsynsverksamhet (SUT). Totalt har 501 stycken 
disciplinärenden vunnit laga kraft under en 11 års period, vilket kan utläsas i tabell 2. Därmed 
kommer 25,7 % av alla disciplinärenden mellan år 1999- 2009 från Revisorsnämndens SUT- 
verksamhet. Vilket framkom i referensramen så har totalt 586 stycken tillsyner inom SUT totalt 
genomförts varav då 22 % överförts till ett disciplinärende. Nedan i tabell 3 följer en uppställning 
över hur dessa disciplinärenden har fördelats på årsbasis. Det år som utmärker sig är år 2000 där 
drygt 20 % av SUT- ärendena har skett. I samtliga ärenden är det en revisor som har blivit 
granskad samt dömd till en disciplinär åtgärd.  
 
I 13 av fallen har en tidigare anmälare initierat RN att starta en egen systematisk uppsökande 
tillsyn. Utav dessa anmälare utmärker sig Skatteverket. Det rör sig då om att skatter och avgifter 
har redovisats felaktigt, vilket har upptäckts vid en skatterevision.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

  

 

 
Tabell 2. Totalt antal disciplinärenden  Tabell 3. Disciplinärenden per år 
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4.2 Gemensamma variabler  
I vår granskning av disciplinärendena har vi observerat valda variabler som i sin tur har resulterat 
i data vilken vi sedan har sammanställt. I flertalet av disciplinärendena initierade genom SUT 
framgår information om hur många uppdrag revisorn har samt hur stor byrån är som revisorn 
arbetar på. Till en början presenteras en sammanställning av de gemensamma variablerna som vi 
har identifierat från alla ärendena. Dessa variabler är antal uppdrag och anställda, överklagat eller 
inte, tilldelad påföljd samt bakomliggande orsak till att RN startat SUT- ärendet.  

4.2.1 Antal uppdrag 
I följande data inkluderas endast de uppdrag som är aktiva för revisorn och därmed inte uppdrag 
av karaktären vilande företag. Mer än 50 % av revisorerna har aktiva uppdrag inom intervallen 0-
50 och 51-100 stycken. I 20 % av ärendena rör det sig om revisorer som har ett stort antal 
uppdrag (enligt Roland Sigbladh, och Christer Östlund) och med det menar vi de som har över 
200 stycken aktiva uppdrag.  

 

4.2.2 Antal anställda 
När det kommer till antal anställda på byrån som revisorn arbetar på så handlar det i 40 % av 
fallen om ensambolag, där ingen ytterligare person är anställd. I 27 % av fallen har byrån haft en 
till två anställda, vilket ofta har varit i form av en assistent eller två assistenter. Med en extern 
anställd menas en konsult som endast har hyrts in under själva revisionsarbetet. Diagrammet 
avser antal anställda exklusive granskad revisor. 

Diagram 1. Antal aktiva uppdrag 



 

- 23 - 
 

 

4.2.3 Disciplinär åtgärd 
I en bra bit över hälften av våra ärenden (67 %) har påföljden för att revisorn uppträtt felaktigt 
varit en varning. I diagram 3 nedan framgår de fem olika disciplinära åtgärderna som RN tilldelar 
aktuell part i ett ärende, vilket från vänster till höger visar åtgärdernas stigande allvarlighetsgrad 
där erinran är den minst allvarliga åtgärden. Anmärkningsvärt är också att när det kommer till 
den allvarligaste åtgärden, upphävande av sin behörighet, är det i 80 % av fallen en godkänd 
revisors behörighet som upphävs istället för en auktoriserad revisors. 

Diagram 3. Fördelningen över disciplinär åtgärd  

 

Diagram 2. Antal aktiva på byrån exklusive revisorn 
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4.2.4 Antal som har överklagat 
Efter att RN har sagt sitt i ärendet och därmed tilldelat aktuell revisor påföljd har motparten rätt 
att överklaga. I våra ärenden har 16 % (20 ärenden) av de dömda revisorerna överklagat till en 
allmän förvaltningsdomstol (Förvaltningsrätt, Kammarrätt eller Regeringsrätten). I samtliga fall 
har överklagan fått avslag i och med att alla våra ärenden har vunnit laga kraft. I de 20 fall där 
överklagan har skett har påföljden i 14 av fallen varit att revisorns godkännande eller 
auktorisation har upphävts och i resterande fall har det rört sig om en varning.  

4.2.5 Anledning till SUT 
Det finns olika skäl till att RN startar sin SUT- verksamhet. Det handlar som vi nämnt i 
referensramen om olika riskgrupper som kontrolleras. I varje disciplinärende initierat av SUT 
framgår det i början av ärendet vad anledningen är. Den vanligaste anledningen är att revisorn i 
fråga inte är medlem/ledamot  i branschorganisationen för revisorer och rådgivare FAR SRS (ca 
36 %). I nästan lika många fall är anledningen till tillsynen att RN undersökt förutsättningarna för 
vissa kvalificerade revisorer att genomföra revisioner av godtagbar kvalitet (ca 35 %), vilket går 
under riskgruppsindelningen övriga projekt, exempelvis utredningar som RN öppnat med 
anledning av uppgifter i massmedia eller av någon annan anledning. Dessa två anledningar ovan 
är överlägset mest förekommande i våra ärenden. Därefter kommer ärenden som har initierat på 
grund av att revisorn tillhör riskgruppen som har många uppdrag samt att revisorn förnyat sitt 
godkännande under år 1998 och även de som erhöll sitt godkännande tidigare än år 1983 (ca 6-7 
% vardera).  
 

4.3 Revisionsprocessen  
I vårt granskningsarbete har vi fokuserat på fyra olika faser i revisionsprocessen; planering, 
genomförande, rapportering samt dokumentation. Nedan följer en sammanställning i tabellform 
över de mest frekventa problemområdena i varje fas. Vidare presenteras även totalt antal 
anmärkningar inom varje fas i förhållande till antal ärenden, 129 stycken. Felaktigheterna som 
har begåtts har skett i antingen revisorns uppförande eller i revisorns utförande av revisionen.  

4.3.1 Planering 
I planeringsfasen inkluderar vi allt arbete som sker innan revisionsarbetet (granskningen) startar. 
Analysmodellen genomförs på planeringsstadiet där både en revisors oberoende samt jävighet 
kontrolleras, varpå vi inkludera dessa två faktorer i denna fas. Vi har valt att skilja på oberoende 
och jäv i vår granskning med motivet att RN hänvisar 
till olika lagrum. När revisorn äventyrar sitt oberoende 
genom att självständigheten samt opartiskheten 
påverkas hänvisar nämnden till oberoende 
bestämmelserna i revisorslag 1995:528 och 2001:883. 
När det istället handlar om en jävssituation är det ABL 
1975:1385 och 2005:551 bestämmelserna som revisorn 
har brutit mot. Tabell 4 visar att det är inom oberoende 
och jäv som flest felaktigheter begås inom i den 
inledande samt planerande fasen av ett 
revisionsuppdrag. 
 

Tabell 4. Planering 
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Likaväl som vi skiljer på jäv och oberoende i ärendena har vi valt att skilja mellan 
revisionsplanering och riskanalys, även om revisionsplaneringen syftar till att en riskbedömning 
utförs. Med revisionsplanering menar vi det som inkluderas i god revisionssed, vilket är att en 
revisor inför sin revision skall göra en noggrann planering av vad som skall granskas samt hur 
ingående granskningen skall vara. En riskanalys syftar till att identifiera de områden där risken 
för väsentliga fel är störst, för att sedan fokusera granskningen till dessa områden. För att kunna 
avgöra vilka dessa riskområden är, måste revisorn ha god kännedom om klientbolagets 
verksamhet och dess interna rutiner.  
 
Utav 53 stycken anmärkningar på oberoende, hos lika många disciplinärenden, är den överlägset 
mest frekventa situationen där revisorn äventyrat sitt oberoende när revisorn är vald revisor i en 
redovisningsbyrå som i sin tur sköter redovisningen åt revisorns revisionsklienter (se tabell 5). 
Därefter är det korsrevision som har identifierats i sju av fallen, vilket exempelvis är när en 
revisor innehar revisionsuppdrag i ett bolag vars företrädare samtidigt varit vald revisor i 
revisionsbyrån. 

Tabell 5. Oberoende 

 

Utav 46 stycken anmärkningar på jäv är den mest frekventa situationen att revisorn upprättar 
grundbokföringen eller årsredovisningen åt sina revisionsklienter, vilket följs tätt av att en 
medarbetare till revisorn har upprättat bokföringen eller årsredovisningen istället. Den tredje 
vanligaste situationen som medför att jäv förorsakas är när revisorn biträder sin klient med 
grundbokföringen eller årsredovisningen, vilket innebär att revisorn hjälper till med en del av 
redovisningsarbetet. Dessa tre situationer benämns redovisningsjäv. De två resterande 
situationerna som återfinns i tabell 6 går istället under släktskapsjäv, där en familjemedlem sköter 
grundbokföringen eller upprättar årsredovisningen åt revisorns revisionsklienter. 
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4.3.2 Genomförande 
I genomförandefasen är det olika former av bristfällig granskning där felaktigheterna begås. Inom 
bristfällig granskning har vi urskiljt inom vad eller var det är som revisorn brister i sin 
granskning. Utmärkande är att det är i granskningen av lager som flest ärenden handlar om, vilket 
kan utläsas i tabell 7. Därefter brister granskningen av företagens interna kontroller och rutiner, 
vilket innebär att revisorn förlitat sig på dessa utan att göra egna uppföljningar. Inom detta 
område kan de interna kontrollerna beröra såväl lager som kundfordringar och 
leverantörsskulder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 6. Jäv 

Tabell 7. Genomförande 
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4.3.3 Rapportering 
Gällande rapportering i revisionsprocessen så sker det i en revisionsberättelse, där revisorns 
uttalande gällande själva granskningen återfinns. Revisorn skall där anmärka eller ge upplysning 
om eventuella felaktigheter som medför att upprättandet av årsredovisningen strider mot ÅRL 
eller att en rättvisande bild av företagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed 
i Sverige inte visas. I vår granskning av rapporteringsfasen inkluderas de brister som sker i 
revisionsberättelsen. Mest förekommande är att revisorn har avgett en ren revisionsberättelse utan 
anmärkningar, men där det enligt 
RN skulle ha anmärks på olika 
brister. Därefter följer fel i 
dateringen av revisionsberättelsen, 
även benämnt antedatering. 
Datering och undertecknande av 
revisionsberättelsen skall ske 
omedelbart eller i nära anslutning 
till att granskningsarbetet är 
avslutat och inte innan, vilket har 
varit fallet i dessa ärenden.   
 
 
 
Som vi kan utläsa i tabell 8 så har nästintill 70 % av alla anmärkningar i rapporteringsfasen varit 
att revisorn inte har anmärkt på vissa företeelser i revisionsberättelsen. Nedan följer en 
sammanställning av de mest frekventa områden som revisorn undviker att anmärka på. Vanligast 
är utformning av rapporter, där revisorn inte anmärkt på att rapporterna inte överensstämmer med 
lagbestämmelserna i exempelvis ÅRL samt BFL. Därefter är det näst mest förekommande skatter 
och avgifter som företagen 
redovisat felaktigt vilket revisorn 
inte anmärkt på. I de fall där 
företagets halva egna kapital är 
förbrukat skall en 
kontrollbalansräkning omedelbart 
upprättas av företaget. Om så inte 
sker är det något som revisorn skall 
anmärka på i sin 
revisionsberättelse. Det är också 
något som många revisorer brister 
på att anmärka på, även om de i 
många av fallen är väl medvetna 
om att företaget inte har upprättat 
en sådan räkning. 
 

 

 

 

Tabell 8. Rapportering 

Tabell 9. Revisionsberättelse 
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4.3.4 Dokumentation 
När det kommer till dokumentation för revisionsarbetet är det bristfällig dokumentation som är 
mest förekommande viket innebär att revisionsprocessen inte går att följa. I och med att ett SUT- 
ärende inleds tar RN del av aktuell revisors dokumentation gällande visst antal revisionsuppdrag. 
Två andra identifierade situationer inom dokumentation är att revisorn hävdar åtgärder som inte 
har dokumenterats samt att endast checklistor ligger som grund i dokumentationsväg. 
Fördelningen mellan anmärkningarna av dessa olika situationer återfinns i tabell 10. I varje 
ärende ges det utrymme till revisorn att yttra sig om den aktuella frågeställningen. Det är i denna 
del som revisorn i vissa ärenden hävdar att de utfört granskningsåtgärder gällande något RN 
anmärker på men där de inte kan styrka det med påvisad dokumentation. De ifyllda checklistorna 
av revisorerna är som granskningsnoteringar enligt dem, vilket RN inte godtar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5 Sammanställning 
I tabell 11 framgår inom vilken del av revisionsprocessen som flest anmärkningar av brister har 
skett avseende de 129 stycken disciplinärenden vi har beaktat i studien. En anmärkning är 
detsamma som ett ärende, vilket innebär att 101 stycken anmärkningar är detsamma som att i 101 
stycken ärenden av totalt 129 stycken har felaktigheter identifierats. Totalt har 362 anmärkningar 
skett, vilket därmed innebär att ett disciplinärende kan ha tre anmärkningar i tre olika delar av 
revisionsprocessen. Om Revisorsnämnden anmärker på tre olika saker inom exempelvis 
planeringsfasen innebär det i tabell 11 att endast en anmärkning har skett i planeringsfasen. Det 
som kan utläsas i tabell 11 är att RN anmärker på flest brister inom planeringsfasen, tätt följt av 
dokumentation och genomförandefasen. Det skiljer endast 1 % dem emellan. 
 

Tabell 10. Dokumentation 
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Tabell 11. Antal anmärkningar inom varje fas per år 
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4.4 Lagrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 12. Mest frekventa lagrumshänvisningarna 

 

Som kan utläsas i tabell 12 är den enskilt mest förekommande praxishänvisningen god 
revisionssed vilken står för 10,5 % av de totala lagrumshänvisningarna. Av tabell 13 nedan 
framgår att med undantag för ett par år har god revisionssed utgjort en hög andel av samtliga 
lagrumshänvisningar under hela analysperioden och har i genomsnitt hänvisats till i 52 % av de 
undersökta ärendena. Detta kan förklaras av att god revisionssed är en allmänt hållen "regel" som 
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dessutom i takt med disciplinärenden från Revisorsnämnden fylls ut med mer innehåll. God 
revisorssed har betydligt mindre hänvisningar, 1,8 %, vilket är sex gånger mindre än god 
revisionssed. God redovisningssed har än mindre hänvisningar, endast 1,3 %.  
 

 
Tabell 13. God revisionssed 

 
Den näst mest frekvent förekommande lagrumshänvisningen utgörs av revisorslag (2001:883) 24 
§ och står för 6,7 % av de totala hänvisningarna. Innehållet i lagen berör dokumentation och 
säger att revisionsarbetet skall dokumenteras med sådan noggrannhet att revisorns arbete och 
oberoende skall kunna bedömas i efterhand. Tilläggas bör att lagen trädde i kraft 1 januari 2002 
och därmed inte varit aktuell under de fyra inledande analys åren, vilket kan utläsas i tabell 14. 
 

 
Tabell 14. RL (2001:883) 24 § 

 
Även Revisorsnämndens föreskrifter RNFS 1997:1, 10 § återfinns högt upp i sammanställningen 
över mest frekvent hänvisade lagrum med 5,8 %. Även denna lag behandlar revisorns 
dokumentationskrav. Innehållet är i stort samma som ovanstående lag. Denna lag ersattes av 
RNFS 2001:2 den 1 januari 2002 vilket förklarar frånvaron av hänvisningar år 2005 till 2009. Att 
hänvisning sker till lagrummet år 2002 - 2004 beror på att ärenden för vilka denna lag var 
gällande inte avgjordes förrän dessa år. 
 

 
Tabell 15. RNFS 1997:1, 10 § 

 
Jävsbestämmelserna i ABL (1975:1385) 10 kap. 16 § utgör totalt 5,6 % av Revisorsnämndens 
totala hänvisningar. I 10 kap. 16 § redogörs för de jävssituationer under vilka en revisor inte får 
vara verksam revisor i ett företag. Som kan utläsas av tabell 16 har antalet hänvisningar till dessa 
jävsbestämmelser ökat ända fram till år 2006 då den nya aktiebolagslagen trädde i kraft. Vidare 
syns även att hänvisning till jävsbestämmelserna skett i genomsnitt i var tredje SUT- ärende. 
 

 
Tabell 16. ABL (1975:1385) 10 kap. 16 § 

 
Revisorslag (2001:883) 21 § berör revisorns opartiskhet och självständighet (4,7 %). Lagen 
redogör för när revisorn skall avsäga sig revisionsuppdrag pågrund av hot mot ovanstående. Det 
lämnas dock i lagen även utrymme för att det i enskilda fall kan förekomma situationer där 
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revisorn kan vidta åtgärder som medför att det inte finns anledning att ifrågasätta revisorns 
opartiskhet eller självständighet. 
 
Revisorsnämndens föreskrifter (2001:2) ersatte med start i januari 2002 RNFS 1997:1. Även i 
den nya versionen av föreskrifterna är det dokumentationen som det hänvisas till mest frekvent. 
Reglerna om dokumentation återfinns i 2-5 §§ och har ett antal tillägg i förhållande till den 10 § i 
den äldre versionen RFNS (1997:1). RNFS (2001:2) 2-5 §§ tar sammanlagt upp 4,4 % av RN: s 
hänvisningar.   
 
Även revisorslag (1995:528) 14 § återfinns på listan. Denna lag är företrädare till RL (2001:883) 
och behandlar precis som nyss nämnda lag revisorns opartiskhet. Det totala antalet hänvisningar 
till 14 § är 3,1 %. 
 
Andra lagrum vilka utgör en väsentlig andel av totala lagrum är två lagrumshänvisningar som 
reglerar revisionsberättelsen, ABL (1975:1385) 10 kap. 30 & 31 §§, med en hänvisningsfrekvens 
på 4,5 % totalt (2,5 % & 2 % vardera). Paragraferna reglerar att revisionsberättelsen skall 
innehålla ett uttalande från revisorn om styrelse och VD beviljas ansvarsfrihet eller inte (30 §) 
samt att revisorn skall anmärka i revisionsberättelsen om bolaget inte har fullgjort sina 
skyldigheter gällande skatter och avgifter (31 §).   
 
Övriga lagrum som behandlar jäv och oberoende är ABL (2005:551) 9 kap. 17,18 §§ (1,1 %), 
ABL (1975:1385) 10 kap. 17 § (1,6%) samt ABL (1975:1385) 10 kap. 4 § i dess lydelse innan 
den 1 januari år 1999 (1,1 %). I posten ”övrigt” inkluderas alla lagrum som har en 
anmärkningsfrekvens lägre än fem och därmed en procentsats lägre än 0,9 %.  Det som därmed 
kan utläsas är att spridningen på lagrum är stor i vår studie då över 30 % av ed hänvisade 
lagrummen faller under denna post. Vilka dessa övriga lagrum är går att utläsa i bilaga 3. 

4.4.1 Sammanställning 
Den mest frekventa lagrumshänvisning står jävs- och oberoende bestämmelserna för. 
Sammanlagt utgör dessa totalt 17,1 %, vilket inkluderar lagrummen ABL (1975:1385) 10 kap. 16 
§, RL (2001:883) 21 §, RL (1995:528) 14 §, ABL (2005:551) 9 kap. 17-18 §§, ABL (1975:1385) 
10 kap. 17 § samt ABL (1975:1385) 10 kap. 4 § i dess lydelse innan den 1 januari år 1999.  I 
tabell 17 presenteras en sammanställning av de sex lagrummen. I förhållande till antal ärenden 
per år så hänvisas det i minst 20 % av fallen till en jäv och oberoende bestämmelse. Vissa år 
ligger hänvisningsfrekvensen på en mycket hög nivå, exempelvis år 2003 och 2004.  

Tabell 17. Jäv & oberoende 

 
Vidare kan vi konstatera att dokumentationsbestämmelser i form av RL (2001:883) 24 §, RNFS 
(1997:1) 10 § och RNFS (2001:2) 2-5 §§ är de näst primära lagrum som Revisorsnämnden 
hänvisar till mest frekvent. Som kan utläsas från sammanställningen av de tre lagrummen i tabell 
17 står dessa tillsammans för 16,9 % av samtliga lagrum. Anmärkningsvärt över utvecklingen av 
lagrummen gällande dokumentation är att hänvisningarna sker i mer än 50 % av 
disciplinärendena bortsett från år 1999 där det sker i 20 % av ärenden. En mer jämn och hög 
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hänvisningsfrekvens kan identifieras av tabell 17 i jämförelse med jäv och oberoende ovan som 
mer varierar mellan åren.  
 

Tabell 18. Dokumentation 

 
Lagrumshänvisningarna gällande jäv/oberoende och dokumentation är väldigt lika, i 94 av 129 
fall har hänvisning skett till jäv/oberoende och i 93 av 129 fall har hänvisning skett till 
dokumentation. 
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5 Analys 
 
 
I följande kapitel kommer vi att analysera vårt empiriska resultat. Det kommer att ske med hjälp 

av studiens referensram. Fokus kommer att ligga på de brister som Revisorsnämnden anmärker 

på och lagrumshänvisningar. Vår genomförda korrelationskörning mellan dessa brister samt 

utdelad sanktion kommer att presenteras samt analyseras.   

 

5.1 Gemensamma variabler 
I studier av Choi (2010), Francis & Yu (2009) samt DeAngelo (1981) kommer de fram till att 
storleken på revisionsbyrån påverkar revisionskvalitén, där de mindre byråerna uppvisar lägst 
revisionskvalité. Dessa saknar den gemensamma erfarenheten som en större byrå har och löper 
därmed större risk att upptäcka felaktigheter i redovisningen. Revisorerna i vår studie tenderar 
enligt diagram 2 (sida 23) att komma från mindre byråer eller mestadels från enmansbyråer. Det 
kan vara en generell förklaring till varför just dessa ärenden och revisorer har övergått till ett 
disciplinärende. Ytterligare en koppling till att storleken på byrån har betydelse för revisorns 
oberoende har identifierats av Seow (2001). Han menar på att risken för en oberoende ställning 
tenderar att öka vid revision av mindre bolag, där nära relationer mellan revisor och klient 
utvecklas. Våra ärenden behandlar som sagt mest revisionsbyråer som är av karaktären 
enmansbolag eller fåmansbolag där revision av små bolag genomförs. Det kan förklara 
anledningen till att oberoende är bland den mest förekommande bristen i ärendena.  
 
Ytterligare ett yttrande vi kan gör är att inte speciellt många av våra ärenden behandlar revisorer 
med ett stort antal revisionsuppdrag, vilket kan utläsas av diagram 1 (sida 22). Därmed kan vi 
inte se ett samband med våra riskgrupper som leder till ett disciplinärende och kritiken som 
framfördes i DN 2004 om revisorer med många uppdrag. Vi instämmer istället med chefsjurist på 
Revisorsnämnden, Per Eskilssons åsikt att det inte finns något samband mellan revisionskvalitén 
och antal uppdrag utan att det största hotet är de revisorer som inte är medlem i någon 
branschorganisation. Flest anledningar till varför ett SUT- ärende startas och sedan övergår till ett 
disciplinärende är nämligen att revisorn inte är medlem i organisationen för revisorer och 
rådgivare FAR SRS, nuvarande Far. 
 

5.2 Brister i revisionsprocessen och hänvisade lagrum 
De identifierade bristerna som Revisorsnämnden anmärker på kommer att analyseras utifrån 
revisionsprocessens fyra faser: planering, genomförande, rapportering och dokumentation. Vi 
kommer att lägga fokus på de mest frekventa bristerna inom varje fas. En jämförelse av resultaten 
från denna studie kommer att göras med forskningen av Carrington (2007) och Colliander & 
Modin (2006) men även övrig forskning inom området för att urskilja samband samt skillnader 
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5.2.1 Planering 
När samtliga lagrum vilka behandlar revisorns jäv och oberoende räknas ihop utgör dessa 
sammanlagt 17,1 % av de totala lagrummen. Därmed kan konstateras att jäv och oberoende är det 
lagrum som Revisorsnämnden hänvisar till mest frekvent. Något förvånande finner vi att antalet 
lagrum vilka berör oberoende och jäv är högre i studien av Colliander & Modin (2006) med 18 
%. Därmed kan konstateras att problemet med jäv och oberoende inte är vanligare i riskgrupperna 
än för övriga grupper vilka står under någon form av Revisorsnämndens kvalitetskontroll. Även 
Carrington (2007) identifierar revisorns oberoende som den vanligaste bristen i vad han 
benämner ”Professional failure” Värt att påpeka är att trenden för antalet anmärkningar gällande 
jäv och oberoende är avtagande sedan år 2004, med undantag av år 2006, och att det därmed 
tycks ske en förbättring inom detta område.  
 
I planeringsfasen är det som sagt oberoende tätt följt av jäv som är de vanligaste anmärkningarna. 
Vid en närmare analys av oberoendet framgår att det är situationen där revisorn varit revisor i en 
redovisningsbyrå vilken handhar redovisningen åt flera av revisorns övriga klienter som är den 
vanligaste situationen (se tabell 4). Med drygt 47 % är situationen mer än fyra gånger vanligare 
än den näst vanligaste situationen, korsrevision. Med undantag från korsrevision, är situationerna 
där det tydligt framgår i analysmodellen att de utgör hot mot oberoendet betydligt mindre vanliga 
(< 6,8 %). Den ovan nämnda vanligaste situationen är av sådan karaktär att den inte direkt faller 
under någon av de specificerade punkterna i analysmodellen, utan faller under andra stycket i 
revisorlags 21 § vilken hänvisar till ”andra förhållanden av liknande art som kan rubba 

förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet.” Lagen fortsätter att specificera att 
revisorn inte behöver avsäga sig uppdrag om det föreligger omständigheter eller vidtagits 
åtgärder som innebär att det inte finns orsak att tvivla på oberoendet. Beatie m.fl (1999) 
identifierar fyra punkter som utgör hot mot revisorns oberoende, där oklar lagstiftning är ett av 
dem. Gemensamt för revisorer som enligt 21 § andra stycket brister i oberoendet är att de själva 
efter genomförd oberoende analys med andra ord analysmodellen inte ansett att det förelegat 
något hot mot oberoendet. Revisorsnämnden pekar i flertalet fall till andra stycket 21 § och 
hänvisar till tidigare disciplinärenden där det tidigare bedömts att det är ett hot mot oberoendet att 
utföra revision för en redovisningsbyrå som handhar redovisning åt andra av revisorns klienter. 
Vi finner, i enlighet med Beatie m.fl. (1999) stöd för att det är den minst specificerade delen av 
lagen, i detta fall av analysmodellen, där flest brister sker. Dock bör påpekas att det sedan 
Revisorsnämnden startat sin SUT- verksamhet finns gott om disciplinärenden, vilka revisorerna 
är skyldiga att känna till, som tydliggör hur ärenden där klar lagstiftning saknas skall appliceras 
på olika situationer. Därmed kan en ytterligare förklarande faktor antas vara att det bland de 
revisorer som ingår i riskgrupperna saknar kunskap om Revisorsnämndens praxis. Som nämndes 
ovan kan vi urskilja en klar minskning av ärenden med brister i jäv och oberoende sedan år 2004 
där en orsak kan vara att Revisorsnämndens praxis i högre grad de senaste åren nått ut till 
revisorer. 
 
I de disciplinärenden det hänvisas till bestämmelserna i ABL gällande jäv är de två vanligaste 
situationerna att revisorn eller dennes medarbetare, vilken senare biträder vid granskningen, 
upprättat eller biträtt mer än tillåtet vid bokföring för det reviderade företaget. Som kan utläsas i 
tabell 4 så förekommer det betydlig färre varianter av olika sätt där revisorn bryter mot 
jävsbestämmelser än vad fallet är för oberoende. De två resterande väsentliga posterna utgörs av 
släktskapsjäv. Någon rimlig förklaring till att fördelningen ser ut som den gör kan vi för jäv inte 
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finna. Att revisorn inte utöver viss rådgivning får biträda vid bokföringen för ett av honom 
reviderat bolag framgår tydligt i ABL bestämmelser gällande jävsituationer. Även 
bestämmelserna kring släktskapsjäv är tydliga och lämnar enligt oss inte något utrymme för 
sådan tolkning från revisorns sida vilket kan förklara antalet sådana jävsituationer. Att anta att 
revisorerna inte är medvetna om gällande jävsbestämmelser anser vi mycket otroligt och att den 
mest troliga förklaringen därför är att revisorerna medvetet bortsett från bestämmelserna.  

5.2.2 Genomförande 
De brister som vi har identifierat inom genomförandefasen är att granskningsarbetet är 
bristfälligt. I 95 ärenden av 129 stycken har anmärkningar skett gällande bristfällig granskning av 
någon anledning. Granskningen brister mest frekvent gällande lagret, vilket sker i 22,5 % av 
fallen. Därefter sker brister gällande att interna kontroller/rutiner inte följs upp och granskas i 
11,9 % av fallen. Enligt Carrington (2007) är det i delen ”Process failure” som flest felaktigheter 
begås inom. Det som Carrington benämner ”Error of judgement or execution when preforming 

the audit”, vilket är en del av ”Process failure” anser vi är detsamma som bristfällig granskning 
av lager i denna studie. I den delen är det just felaktigheter gällande värdering av lager och att 
revisorn misslyckats med att delta på kundens fysiska inventering som begås. Det kan jämföras 
med det vi har identifierat gällande bristfällig granskning av lager.  
 
Revisorsnämnden har som nämnt ovan även anmärkt på brister i granskningen av interna 
kontroller/rutiner i ett stort antal fall. Enligt Kinney (2004) så förlitar sig en beroende revisor sig 
mer på företagets uppgifter och kontroller utan att själv granska det än en revisor som är 
självständig och opartisk. Utifrån Kinneys åsikter om att bristande oberoende hänger samman 
med brister i granskningen av interna kontroller/rutiner kan vi förklara dessa anmärkningar 
genom vår stora andel ärenden där revisorn har äventyrat sitt oberoende. En konsekvens av att 
revisorn inte själv granskar och följer upp ett företags interna kontroller/rutiner är enligt Kinney 
att denna inte upptäcker felaktigheter i redovisningen, vilket kan vara en anledning till att RN är 
hårda i sin bedömning kring detta.     
 
Som kan utläsas i tabell 12 i föregående kapitel så är det enskilt vanligaste ”lagrummet” som 
Revisorsnämnden hänvisar till i sina SUT- ärenden god revisionssed med totalt 10,5 %. God 
revisionssed kan ses som en övergripande praxis som skall ske i alla faserna av revisionen. Just 
granskningen skall ske enligt vad som anses som god revisionssed enligt 9 kap. 3 § ABL, vilket 
kan anses en aning otydligt. I och med att det förekommer många anmärkningar inom bristfällig 
granskning kan det vara anledningen till att det även har skett många hänvisningar till god 
revisionssed. Vad begreppet egentligen innebär och när praxisen egentligen bryts anser vi beror 
på fall till fall. Det kan vara just det som medför att många bryter mot god revisionssed, då 
revisorerna själva inte vet när de går över gränsen.    
 
Ställt i relation till studien av Colliander & Modin (2006) kan vi därmed identifiera en relativt 
markant skillnad gällande god revisionssed. Som tidigare nämnts återfinns god revisionssed i den 
studien på femte plats med 3 %, vilket endast är en tredjedel jämfört med denna studie. Därmed 
syns tydligt att riskgrupperna i högre grad bryter mot bestämmelser för vilka det inte finns några 
detaljerade lagar eller regler om. En annan förklaring kan vara att det har blivit hårdare de senaste 
åren när en revisor faktiskt bryter mot god revisionssed, då den studien endast sträcker sig till år 
2005 och vår studie till år 2009. Precis som i ovannämnd studie är antalet hänvisningar till god 
revisorssed betydligt mindre. En förklaring kan vara det som återfinns i propositionen 
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2000/01:146, som ligger till grund för revisorslag (2001.881): ”Det brukar anses att god 

revisorssed omfattar även god revisionssed. För att undvika missförstånd anges i den nya 

lagtexten båda begreppen.”  

 

5.2.3 Rapportering 
I rapporteringsfasen sker det minst antal anmärkningar. I 68 fall av 129 stycken, drygt en tredje 
del mindre än i de övriga faserna, sker en anmärkning vilket övervägande handlar om 
revisionsberättelsen. Det är där som revisorn skall avrapportera det som framkommit i 
revisionsarbetet. Revisorerna brister genom att de i samtliga fall avgett en ren revisionsberättelse 
utan anmärkningar, men där det enligt RN skulle ha skett en eller flera anmärkningar. De tre 
vanligaste bristerna som RN anmärkt på är i följande ordning felaktigheter gällande företagets 
utformning av finansiella rapporter, skatter och avgifter samt att en kontrollbalansräkning inte är 
upprättad trots att företaget varit skyldig att göra det. Kinney (2004) menar att en starkt 
bidragande orsak till att revisorer är beredda att släppa igenom brister utan att rapportera dem i 
revisionsberättelsen är att de ej är oberoende. Av de totalt 68 ärendena i vilka bristande 
rapportering har identifierats kan vi konstatera att det i 44 av dessa har rört sig om en revisor 
vilken har brutit mot antingen oberoende eller jävsbestämmelser. Därmed kan ett relativt klart 
samband mellan oberoende och underlåtelse att rapportera brister i revisionsberättelsen även 
identifieras band riskgrupperna. 
 
Lagrumshänvisningar till rapporteringsfasen och revisionsberättelsen utgörs av ABL (1975:1385) 
10 kap. 10, 30-31 §§ vilka utgör 5,1 %. I en jämförelse med vad Colliander & Modin (2006) visar 
i sin studie så skiljer det sig inte så markant. Deras hänvisning hamnade på totalt 6,6 % och visar 
därmed att det inte tycks finnas ett större problem bland riskgrupperna än övriga revisorer som 
granskats. 

5.2.4 Dokumentation 
Som tidigare konstaterats är dokumentationsbestämmelserna i form av RL (2001:883) 24 §, 
RNFS (1997:1) 10 § och RNFS (2001:2) 2-5 §§ de lagrum som Revisorsnämnden hänvisar till 
näst mest frekvent, med 16,9 %. Sett istället till antal ärenden kan sägas att hänvisning till 
dokumentationsbestämmelserna skett i 98 av 129 fall d.v.s. 76 % av fallen. I avhandlingen av 
Carrington (2007) återfinns dokumentation som en del av vad han benämner ”Process failure”. 
Värt att notera är att brister i dokumentation återfanns efter både bristfällig granskning och 
oberoende i hans studie. 
 
Colliander & Modin (2006) redovisar en siffra vilken visar att bestämmelser rörande 
dokumentation utgör 11,9 % av totala lagrum. Dock redovisar författarna även en faktor som 
måste tas hänsyn till för att en rättvisande jämförelse skall vara möjlig. Lagrummen trädde inte i 
kraft förrän år 1999 vilket innebär att det i studien av Colliander & Modin därmed endast finns 
data från och med åren 1999- 2005. Därför har vi i detta fall justerat vår data gällande 
dokumentation genom att bortse från de fyra senaste åren (2006-2009). Bortfallet av dessa fyra år 
medförde inte någon markant skillnad utan gav en frekvens på 16 %. Därmed kan avgöras efter 
jämförelse med både Carrington samt Colliander & Modin att dokumentation är ett vanligare 
förekommande problem bland riskgrupperna. Intressant är också att en tydligt ökande trend kan 
utläsas i utvecklingen. Från att ha varit lagrum vilka hänvisats till i genomsnitt hälften av 
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disciplinärendena sker en markant ökning från år 2004 och framåt där det i nära på samtliga 
disciplinärenden anmärks på brister i dokumentationen. Detta är en tydlig indikation på att 
dokumentationskraven ökat och att det inom riskgrupperna tycks vara ett problem att möta dessa 
krav.  
 
Colliander & Modin visar även att det bland revisorer finns en uppfattning att revisionsarbetet 
blivit allt mer formaliserat och mekaniskt. Utvecklingen har lett till att checklistor styr revisionen 
i allt högre utsträckning vilket även ökat kravet på dokumentationen. Ett citat från en av de 
intervjuade revisorerna vilket på ett tydligt sätt illustrerar detta är revisorn B-sons uttalande 
”revisionen har blivit mer mekanisk och det innebär att tillsynen blir anpassad till den här 

mekaniska revisionen – har man ingen bra dokumentation har man inte gjort någon bra 

revision.” (Colliander & Modin, 2006)  
 
Utvecklingen mot att checklistor spelar en större roll i revisionen finner vi stöd för i denna studie. 
Just användandet av checklistor är en bakomliggande faktor till en hög andel av de anmärkningar 
som Revisorsnämnden har på dokumentationen. Av de 98 ärenden där brister i dokumentationen 
förekommer är den i 58 av fallen (59 %) bakomliggande orsaken att revisorerna använt sig utav 
checklistor vilka endast kortfattat kommenterats, vanligen med ”utan anmärkning, ja eller nej”. 
Vad revisorerna senare faller på genom Revisorsnämndens SUT- verksamhet är att detta inte är 
tillräckligt för att revisionsprocessen i efterhand skall kunna bedömas, vilket är ett lagkrav. Även 
Colliander och Modins slutsats att revisionskvalitén mäts av dokumentationen finner vi stöd för. I 
68 av de totalt 98 (69 %) ärendena med brister i dokumentationen säger sig revisorerna ha utfört 
åtgärder vilka de dock inte kan styrka genom dokumentation. Uttalanden och påståenden vilka 
inte kan styrkas med dokumentation påverkar inte den bedömning RN gör av ärendet. Givetvis är 
det inte möjligt att i denna studie avgöra sanningshalten i de uttalande de behandlade revisorerna 
lämnar, men med tanke på den höga andelen som hävdar åtgärder utan att kunna styrka det, 
föreligger det en klar brist på förståelse gällande hur långt dokumentationskravet går bland 
riskgrupperna.    
 

5.3 Korrelationskörning - sanktion & brister 
I disciplinärendena initierade av RN: s SUT- verksamhet har den mest frekventa disciplinära 
åtgärden varit en varning följt av upphävande av revisorns godkännande eller auktorisation. Vi 
har utifrån det genomfört en korrelationskörning mellan alla utdelade varningar och antal 
anmärkningar på brister i varje revisionsprocess, för att kunna se om något samband kan 
identifieras. Likadant har vi gjort med upphävande. Resultatet visar att korrelationen ,r, mellan 
brister i respektive del av revisionsprocessen och antalet upphävanden antar värden mellan 0,266 
och 0,707. (se bilaga). Lägst korrelation förekommer mellan anmärkningar i rapporteringsfasen 
och antal upphävanden på endast 0,266. Ungefär dubbelt så hög korrelationskoefficient finner vi 
gällande sambandet mellan både planerings- och dokumentationsfasen och upphävande. Med 
korrelationskoefficienter på 0,502 respektive 0,576 medan siffran är 0,707 för granskningsfasen. 
Därmed kan vi konstatera att störst samband mellan brister i revisionsprocessen och upphävande 
står granskningsfasen för och är den enda del i revisionsprocessen som överstiger 
signifikansnivån på 0,602.  
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Den vanligaste invändningen i granskningsfasen uppstår vid granskningen av lager på grund av 
att revisorerna inte deltar tillräckligt aktivt eller ofta, utan förlitar sig på lagerlistor och uttalanden 
från ledningen och därmed inte själva utgör någon revisionsåtgärd. Vid en rensning för allt utom 
lagergranskning stiger korrelationen till 0,713. Vid tolkning av korrelationskoefficienten bör 
dock hänsyn tas till att denna endast visar hur väl antalet brister i granskningen följer antalet 
upphävanden och inte i vilken grad dessa brister är den huvudsakliga orsaken till sanktionen. En 
närmare analys visar att det är att det av totalt 31 upphävningar i 22 av dem finns bristande 
granskning inkluderat (använd variabel är i detta fall lagergranskning) tillsammans med antingen 
planerings eller dokumentationsfasen eller en kombination av dessa. Det är alltså i en majoritet av 
fallen kombinationer av de olika revisionsprocesserna vilka ligger bakom att en revisor får 
upphävt godkännande eller auktorisation.  Endast i 2 fall kan bristandegranskning ensam förklara 
att sanktionen upphävande utdelats. Carrington (2007) presenterar i sin avhandling att vad han 
kallar ”Process failure”, där bristande granskningsarbete i kombination med ”Professional 

failure”, ligger bakom de flesta upphävandena. Vi är benägna att dra samma slutsats. Vi kan inte 
identifiera en enskild del i revisionsprocessen vilken ensam har ett tillräckligt stark samband med 
sanktionen upphävande att den kan anses vara den som bedöms hårdast. Dock kan konstateras att 
rapporteringen inte är tongivande. Därmed finner även vi att det i de flesta fall är kombinationer 
av bister i revisionsfaserna som ligger bakom upphävanden.   
 
Byts utdelad sanktion ut från upphävande till varning stiger sambandet kraftigt, som kan utläsas i 
de grafiska representationerna i diagram 4 nedan. De beräknade korrelationskoefficienterna 
hamnar på 0,933, 0,822, 0,598 och 0,888 för planerings-, gransknings-, rapporterings- respektive 
dokumentationsfasen. Även när korrelationen mellan varningar och brister undersöks är det 
återigen rapporteringsfasen som visar lägst samband. Därmed anser vi det avgjort att denna fas 
inte spelar någon avgörande roll vid utdelning av sanktioner över huvudtaget. Klarast samband 
finner vi när planerings- och dokumentationsfasen körs mot sanktioner. När varningar används 
som sanktioner kan dock ett klart tydligare samband utläsas. Både 0,888 (dokumentation) och 
0,933 (planering) är väl över den kritiska gränsen och får anses som mycket starka samband. 
Även för granskningsfasen är sambandet högt. Därmed framgår det klart att brister i planering, 
granskning och dokumentation både individuellt och i kombination kan förklara de varningar 
som utdelas, där brister i planeringen är den starkast bidragande orsaken. Uppfattningen att 
oberoende är den viktigaste egenskapen för revisorsprofessionen (Bazerman 1997) tycks därmed 
även delas av Revisorsnämnden.  
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Diagram 4. Grafisk framställning av korrelationskörningar 

 

Som kan ses i diagrammen ovan ligger datapunkterna relativt samlade och låter sig beskrivas av 
en rät linje, undantaget är rapporteringsfasen där spridningen är betydligt större. Samtliga 
diagram uppvisar ett positivt linjärt samband. En aspekt som bör tas i beaktande när 
korrelationerna tolkas är determinationskoefficienten (förklaringsgraden). Denna erhålls lättast 
genom att kvadrera korrelationskoefficienterna. Determinationskoefficienten ger ett mått på hur 
stor del av variationerna i den beroende variabeln (varningar/upphävanden) som beror på 
variationer i den oberoende (brister). (Aczel & Sounderpandian, 2006)  
 
I ovanstående diagram (korrelationen mellan brister och varningar) beräknas förklaringsgraderna 
till 87 % (planering), 67 % (granskning), 35 % (rapportering) och 79 % (dokumentation) där den 
givna procentsatsen förklarar hur stor del av förändringen i varningarna som beror på 
förändringen i antalet brister. Mellanskillanden mellan given procentsats och 100 % (exempelvis 
i planeringsfallet 100 % - 87 % = 13 %) är den variation vilken beror på variabler vilka inte 
fångas upp av modellen. 
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6 Slutdiskussion 
 
 
I följande kapitel kommer slutsatser att dras vilket leder till att studiens två forskningsfrågor 

kommer att kunna besvaras. Vidare kommer våra egna tankar kring vårt resultat att presenteras. 

Sist i kapitlet ges förslag till vidare forskning inom ämnet. 

 

6.1 Slutsatser 
 

• Vilka brister i revisionsprocessen anmärker Revisorsnämnden på i de systematiska och 
uppsökande tillsynsärendena och vilka lagrum hänvisar de till? 

 
Den övergripande slutsatsen av studien är att tre olika områden med brister har identifierats som 
de mest vanliga, där anmärkningsfrekvenserna varit nästintill lika. Det är jäv och oberoende, 
bristfällig granskning samt bristfällig dokumentation av revisionsarbetet. Därefter har 
Revisorsnämnden även anmärkt på brister gällande revisorns rapportering i form av 
revisionsberättelsen, där det handlar om att anmärkningar på felaktigheter från företagets sida 
saknas.  
 
Planeringsfasen med oberoende och jävsbestämmelser är inte ett större problem bland 
riskgrupperna än för övriga revisorer som granskas av Revisorsnämnden. Jämfört med Colliander 
& Modin (2006) är frekvensen lagrum relaterade till dessa områden lägre. Den vanligaste 
anmärkningen på revisorer för bristande oberoende är situationen då de handhar revisionen för 
redovisningsbyråer vilka i sin tur handhar redovisningen för andra av revisorns klienter. Det är i 
den del av analysmodellen som lämnar mest utrymme för tolkning där de flesta felen 
förekommer. Antalet ärenden i vilka det anmärks på bristande oberoende eller jäv har i huvudsak 
minskat sedan år 2004 vilket kan vara en indikation på att Revisorsnämndes praxis fått ökat 
genomslag. I de situationer då revisorn är jävig är den vanligaste situationen att denne upprättat 
årsredovisning eller skött grundbokföringen. Resterande brister beror på släktskapsjäv. Det har 
inte kunnat identifieras någon förklaring till varför fördelningen ser ut som den gör. Lagrummen 
som hänvisas till bristerna i denna fas, vilka behandlar jäv och oberoende, återfinns i den nya 
samt i den äldre versionen av ABL samt de samma gällande revisorslagen.   
 
RN anmärker på bristfällig granskning då de anser att revisorn har brustit i sin bedömning att 
granska exempelvis tillgångar som är av stor betydelse för företaget eller där en hög risk finns att 
felaktigheter har begåtts. Vi anser att praxis god revisionssed är nära kopplat till själva 
genomförandet av revisionen, nämligen granskningen av bolaget. Vid avsaknaden av en 
granskningsåtgärd av en tung post enligt RN anser de att revisorn har brutit mot vad god 
revisionssed innebär. Det är vår slutsats av begrepps betydelse och därmed förklaringen till varför 
så många anmärkningar skett till just god revisionssed. Riskgrupperna tenderar att i en högre grad 
bryta mot praxis, vilket i det här fallet är god revisionssed, där det inte finns några detaljerade 
lagar eller regler att hänvisa till. Vi har vidare identifierat de mest vanliga delar som flest 
revisorer brister på i sin granskning. Det berör lager och interna kontroller/rutiner, där ingen egen 
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uppföljning samt granskning genomförs utan revisorn förlitar sig på företagets uppgifter. Vi anser 
att anledningen till att dessa två områden ligger i topp beror på att lager är en omfattande och 
tidskrävande post, vilket kan förbises på grund av en viss lathet från revisorns sida. Gällande 
interna kontroller/rutiner kan vi se ett samband med alla de ärenden som vi har identifierat som 
berör revisorns oberoende. Vid en beroendeställning mellan revisorn och företaget tenderar det 
givetvis till att påstådda uppgifter om rutiner och kontroller från företagets sida lättare godtages 
av revisorn utan att en egen uppföljning sker. 
 
Enligt RN: s bedömning brister många revisorer i sin rapportering då de undviker att anmärka på 
felaktigheter gällande bolagets redovisning i sin revisionsberättelse. Vi kan även här se ett 
samband med revisorns oberoende. Det hänger givetvis samman med själva granskningen av 
företaget, då en bristfällig eller avsaknaden av en granskning av ett område medför att inga 
felaktigheter upptäcks som i sin tur leder till att inget rapporteras och anmärks på i 
revisionsberättelsen gällande en eventuell felaktighet. I vår lagrumsgranskning identifierade vi 
därmed många hänvisningar gällande revisionsberättelsen, vilka var från ABL (1975:1385).  
  
Brister i dokumentationen är vanligare för revisorerna i riskgrupperna än för övriga grupper 
under Revisorsnämndens tillsyn. Vanligaste felet är att revisorerna använder sig av checklistor 
vid revisionen på vilka de endast skrivit kortfattade kommentarer vilka syftar till att användas till 
dokumentation. I en stor del av fallen hävdar revisorerna att de utfört granskningsåtgärder där de 
inte har tillräcklig dokumentation som kan styrka dessa påståenden. Därmed tycks det i 
riskgrupperna förekomma brister i den kunskap revisorerna har gällande hur långt 
dokumentationskravet sträcker sig, vilket även syns genom en hög andel anmärkningar med en i 
huvudsak stigande trend sedan första analys året (år 1999). De lagrum som Revisorsnämnden 
vanligast hänvisar till gällande dokumentation är bestämmelser från nuvarande revisorslag samt 
deras egen föreskrift, RNFS, både den nya samt den äldre versionen.  
 
Bestämmelser och standarder gällande revision och revisorns uppgift belyser vikten av en 
noggrann revisionsplanering och dokumentation. Därmed anser vi att det inte är konstigt att flest 
anmärkningar sker här. Vi anser att en bra genomförd revisionsplanering samt dokumentation är 
en förutsättning för att en väl genomförd och godtagbar revision skall uppnås. En noggrann 
dokumentation är än viktigare vid Revisorsnämndens tillsyner då det är avgörande om nämnden i 
efterhand kan följa det utförda revisionsarbetet eller inte. En annan viktig slutsats från vår studie 
är vikten av att revisorn verkligen tar ställning till om det finns risk att dess oberoende ställning 
samt om jävsbestämmelserna tenderar att brytas mot innan denne antar ett uppdrag och startar 
revideringen av bolaget.  

 
• Hur ser sambandet ut mellan bristerna i revisionsprocessen och de utdelade sanktionerna? 

 
Sambandet mellan de olika faserna i revisionsprocessen är som starkast i förhållande till den 
disciplinära åtgärden varning. Den fas som har det starkaste sambandet med varning är 
planeringsfasen, där jäv och oberoende inkluderas. Det är just denna anledning som vi anser 
medför att högst korrelation förekommer i denna fas. Jäv och oberoende var även den brist i 
revisionsprocessen som flest ärenden behandlade och som RN anmärkte på. Även 
genomförandefasen samt dokumentationsfasen har en hög korrelation vilket också är de faser 
som flest anmärkningar har skett inom. En utdelad varning är den näst hårdaste sanktionen, vilket 
i normalfallet innebär ett upphävande om fortsätter att missköta sig. Utifrån den aspekten blir 
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varning en relativt hård åtgärd, vilken inte skall föraktas. Revisorsnämnden ser nästintill lika 
allvarligt på om brister sker i planerings-, genomförande- eller dokumentationsfasen och utdelar 
enligt vår korrelationsberäkning vanligtvis en varning i dessa ärenden.  
 
Det förekommer ett svagare samband mellan revisionsfaserna och sanktionen upphävande. 
Starkast samband hade granskningsfasen vilken dock efter närmare analys visade sig förekomma 
nästan uteslutande i kombination med någon/några av de övriga revisionsfaserna. Vi finner att 
utdelningen av sanktionen upphävande i normalfallet inte kan förklaras av någon enskild del av 
revisionsprocessen utan sanktionen utdelas efter brister i en kombination av revisionsfaserna. 
Lägst samband mellan brister och sanktion, både varning och upphävande, har 
rapporteringsfasen. Samtliga delar av revisionsprocessen uppvisar positiva linjära samband, dock 
olika starka beroende på vilken revisionsfas respektive sanktion det rör sig om. 
 

6.2 Förslag till vidare forskning 
Vår studie avgränsade sig mot disciplinärenden från Revisorsnämndens systematiska och 
uppsökande tillsynsverksamhet. En vidareutveckling av vår studie skulle kunna genomföras 
genom att inkludera fler ärenden eller avgränsa ärendena till någon annan faktor än SUT. I vår 
studie inkluderades samtliga år som var möjliga inom vår avgränsning till SUT- ärenden, år 
1999-2009, vilket gör att en längre tidsperiod inte kan beaktas i dagsläget. Med en annan 
inriktning än SUT skulle det vara möjligt, men vill man använda sig av praxissamlingen på RN: s 
hemsida så kan tidsperioden inte sträcka sig längre tillbaka än år 1995, samma år som RN 
inrättades.  
 
Ett annat förslag till fortsatt forskning av vår studie är att utveckla eller omarbeta vår modell för 
hur granskningen av ärendena skedde. Vi använde oss utav Mobergs (2006) indelning av 
revisionsprocessen, vilken var en tidsenlig linje om fyra faser. Vidare skulle studiens resultat 
kunna utvecklas med hjälp av kvalitativ data genom att intervjuer genomförs med exempelvis 
anmärkta revisorer/revisionsbyråer eller sakkunniga personer insatta i ämnet. Genom det skulle 
en mer förståelse kunna skapas kring varför identifierade brister sker inom vissa områden. Frågor 
som berör om brister beror på revisorns beteende eller svårtolkade lagrum skulle kunna besvaras.  
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Bilaga 1- Ett disciplinärende  
 
 Dnr 2001-389  2001-08-30  D 5/01  

D 5/01  
Genom systematisk och uppsökande tillsyn (SUT) informerar sig Revisorsnämnden (RN) om 
kvaliteten i revisorers och revisionsbolags verksamhet. Som ett led i denna tillsyn har RN genom 
stickprov valt ut revisorer som under år 1998 meddelats fortsatt auktorisation. A-son ingår i detta 
urval och har skriftligen fått besvara ett antal frågor. För att få underlag för en 
kvalitetsbedömning av A-sons revisionsarbete har RN även tagit del av hans dokumentation över 
senast utförda revisioner i två aktiebolag. Med hänsyn till vad som framkommit har RN beslutat 
att överföra SUT- ärendet till ett disciplinärende. De överväganden som legat till grund för detta 
beslut har sammanfattats i en promemoria över vilken A-son har yttrat sig.  
 
A-sons oberoende som revisor  
A-son hade 170 aktiva revisionsuppdrag när SUT- ärendet inleddes våren 2000. Han utövar sin 
revisionsverksamhet i ett aktiebolag – X AB (revisionsbyrån) – som han ensam äger. Vald revisor 
i revisionsbyrån var vid denna tidpunkt en godkänd revisor som är styrelseledamot i och ägare till 
ett aktiebolag i vilket revisionsverksamhet bedrivs. A-son är sedan ett antal år vald revisor i detta 
bolag. År 1998 valde han den godkände revisorn till revisor i revisionsbyrån. A-son har uppgett 
att han inte hade någon tanke på att detta kunde ge anledning till misstro mot hans eget 
oberoende. A-son har nu valt en annan revisor i revisionsbyrån.  
 
RN gör följande bedömning.  

En revisor skall enligt 14 § lagen (1995:528) om revisorer (revisorslagen) avböja eller avsäga sig 
ett uppdrag om det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för revisorns 
opartiskhet eller självständighet. Det förhållandet att företrädaren för en av A-sons 
revisionsklienter var vald revisor i A-sons revisionsbyrå utgör en omständighet som kunnat rubba 
förtroendet för A-sons opartiskhet och självständighet i förhållande till denne revisionsklient. RN 
har i flera disciplinärenden och första gången i januari 1997 uttalat att s.k. korsvis revision är 
förtroenderubbande. Det har ålegat A-son att känna till RN:s uttalanden.  
 
Dokumentation  
Enligt 10 § RN:s föreskrifter (RNFS 1997:1) skall en revisor dokumentera sina revisionsuppdrag. 
Dokumentationen skall innehålla sådan information som är väsentlig för att revisorns insatser 
skall kunna bedömas i efterhand. Dokumentationen skall vara tydlig och sammanställd på ett 
överskådligt sätt. Av dokumentationen skall bland annat framgå vilken granskning som har 
genomförts, vilka iakttagelser som gjorts och vilka slutsatser som dragits. Underlåtenhet att 
fullgöra dokumentationsskyldigheten på ett riktigt sätt bedöms som allvarlig eftersom det 
omöjliggör en analys och en tillfredsställande bedömning av arbetet i efterhand.  
 
RN:s granskning av A-sons dokumentation över utförda revisioner i två aktiebolag har visat att 
det beträffande väsentliga poster inte framgår vilka granskningsåtgärder som vidtagits. I det ena 
aktiebolaget utgör t.ex. varulagret en fjärdedel av tillgångarna. Dokumentationen består av ett 
sammandrag av granskningen enligt ett datorbaserat revisionsprogram. Enligt sammandraget har 
avstämning skett mot inköpsfakturor varvid svårigheter med avstämningen noterats. Hur 
omfattande denna granskning varit och vad den resulterat i har inte antecknats.  



 

 

Dokumentationen innehåller därutöver en kopia av en lagerinventeringslista med ett antal poster 
förkryssade. Kryssen betyder ”inventerat på plats”. Övriga använda symboler (inringade siffror 
och bokstäver) som finns i dokumentationen är inte förklarade. I det andra aktiebolaget finns en 
sammanställning över betalda källskatter och sociala avgifter. Det framgår inte vem som 
upprättat sammanställningen eller vad som granskats. Det har antecknats att rutiner för källskatt 
och sociala avgifter bedöms som goda. Vad denna bedömning grundats på kan inte utläsas. A-son 
har vid RN:s påpekande om bristerna i dokumentationen redogjort för sin granskning. De 
revisionsåtgärder som A-son i efterhand uppger sig ha vidtagit skulle ha framgått av hans 
dokumentation. Sammantaget finner RN att A-sons dokumentation i de av RN granskade 
revisionsuppdragen har varit bristfällig. A-son har därigenom åsidosatt sina skyldigheter som 
revisor.  
 

RN: s sammanfattande bedömning  

Genom att vara vald revisor i ett aktiebolag vars företrädare samtidigt var revisor i A-sons 
revisionsbyrå har A-son äventyrat sitt oberoende. Vidare har A-son inte dokumenterat de i 
förevarande ärende aktuella revisionsuppdragen på föreskrivet sätt. A-son har därmed åsidosatt 
sina skyldigheter som revisor i så hög grad att han bör meddelas varning. Med stöd av 22 § andra 
stycket revisorslagen meddelar RN A-son varning.  
 
Ärendet har avgjorts av RN:s ordförande Lennart Grufberg samt ledamöterna Vilhelm 
Andersson, Arne Baekkevold, Elisabet Fura-Sandström, Klas-Erik Hjorth, Jan-Erik Moreau, 
Claes Norberg, Kerstin Nyquist och Gunnar Widhagen. Vid den slutliga handläggningen har i 
övrigt närvarit kanslichefen Christer Lefrell, chefsjuristen Per Eskilsson, revisionsdirektören Eva 
Haage samt avdelningsdirektören Gunilla Arvidsson, föredragande. 



 

 

 

Bilaga 2- Excel modell 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3- Lagrumshänvisningar 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 4- Korrelationskörning: datasammanställning 



 

 

 
 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som 
mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar och 
hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling och om 
organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla 
och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. Bland våra 
IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 
kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att designa 
deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och 
designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. Den 
övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper och 
kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som 
är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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