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Förord 
 
 

Vi kan nu stolt presentera den här uppsatsen som blir det sista som vi producerar efter 

fyra års studier på högskolan i Borås. Dagarna har varit långa med både skratt, glädje och 

även vissa tårar. 

 

Först vill vi tacka vår handledare Gunnar Wramsby som har varit vårt stöd och även 

väglett oss under uppsatsens förlopp. 

 

Ett stort tack vill vi rikta till våra respondenter som har delat med sig av sin tid och 

kunskap. Utan er hade det inte varit möjligt att genomföra studien. 

 

Vi vill även tacka våra opponenter som under skrivandets gång gett oss kritik och respons 

på uppsatsen. 
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III 

Abstract 
 

Background and problem: The first of July 2009 a change in auditor directive was 

made and now can an auditor only be terminated prematurely by the client if they have an 

factual basis for it. Companies Registration Office is the organization that examines if the 

information has been received.  

 

The change is designed to strengthen the auditor´s independence so that the client can´t 

dismiss the auditor without factual basis. The question remains what is factual basis and 

can a dismissal occur due to the professional rules are not followed by the auditor? 

 

The client must provide a justification and then the question remains can the justification 

provided an effect to the trust which the client has to the auditor? The public confidence 

is very important for the audit of itself and create credibility in the financial reports. The 

auditor´s confidence is based essentially on the independence, ethics and competence. 

Could the rumor that the auditor has be effected by an unfavorable opinion or not? The 

problem formulation is; which effects of the change gives the dismissal of the auditors on 

their confidence?  

 

Objective: This paper will convey a deeper understanding of the effects and reflections 

caused by the change of auditor directive. A deeper understanding of how confidence is 

effected and what factual basis is shown in the study. Although an understanding of what 

stakeholders such as the Companies Registration Office, Supervisory Board and the 

auditors will be found. The study also provides an understanding of how the directive is 

adapted to Sweden. 

 

Method: We have used the qualitative method in the paper and have interviewed six 

different respondents who work within the Audit, Corporate Administration and Audit 

Board. The interviewed respondents were well informed about the subject and have led to 

the validity of the essay. We have through the interviews had an understanding of how 

different actors see the change that has taken place and the positions that exist. 

  

Results and Conclusions: Study results and conclusion is that confidence has not been 

effected by the change in auditor directive. The aim is to strengthen auditor independence 

and help the auditor not to be dismissed without factual basis. The respondents in the 

study found that it can be several reasons of factual basis. However, the concept needs to 

be clarified and set up a document so that auditor and companies can follow it. 

 

 

This paper will be in Swedish 

 

 

 

Keywords: ABL - Companies Act, auditor directive, confidence, auditors, Companies 

Registration Office, Supervisory Board, ethics, quality control 



 

IV 

Sammanfattning 
 

Bakgrund och problem: Den förste juli 2009 genomfördes förändringarna i 

revisorsdirektivet och enligt de nya reglerna får en revisor enbart sägas upp i förtid av sin 

uppdragsgivare om det finns saklig grund till det. Bolagsverket är den organisation som 

granskar att underrättelse har kommit in. 

 

Förändringen är till för att stärka revisorns oberoende så att en klient inte kan entlediga 

revisorn utan saklig grund. Då återstår frågan vad är saklig grund och kan ett 

entledigande bero på att de yrkesetiska reglerna inte följs av revisorn? 

 

Då klienten måste ange en motivering kommer frågan kan motiveringen som anges 

påverka det förtroende som klienten har mot revisorn? Då allmänhetens förtroende för 

revisorns rykte har stor betydelse för hur revisionen i sig skapar trovärdighet i de 

finansiella rapporterna. Revisorns förtroende baseras i grunden på oberoende, etik och 

kompetens. Kan ryktet som revisorn har påverkas av ett negativt utlåtande eller påverkas 

det inte alls? Problemformuleringen blir därmed följande; vilka effekter ger förändringen 

gällande entledigandet av revisorer på deras förtroende? 

 

Syfte: Uppsatsen förmedlar en djupare förståelse för de effekter och reflektioner som 

uppkommit genom förändringen av revisorsdirektivet. En djupare förståelse för hur 

förtroendet har påverkats samt vad saklig grund innebär redovisas i studien. Även en 

förståelse för vad intressenter som revisorer, Bolagsverket och Revisorsnämnden har för 

åsikter redovisas. Studien ger också en förståelse för hur direktivet har anpassats till 

Sverige.  

 

Metod: Vi har använt oss av den kvalitativa metoden i uppsatsen och har intervjuat sex 

olika respondenter som arbetar inom revision, Bolagsverket och Revisorsnämnden. 

Respondenterna vi har intervjuat har varit informationsrika inom området och har 

medfört validitet till uppsatsen. Vi har genom intervjuerna fått en förståelse för hur de 

olika aktörerna ser på förändringen som har skett och vilka åsikter som förekommer. 

 

Resultat och slutsatser: Studiens resultat och slutsatser är att förtroendet inte har 

påverkats av lagändringen utan syftet är att stärka revisorns oberoende och hjälpa 

revisorn att inte bli entledigad utan orsak. Genom studien framkommer det genom 

respondenterna flera orsaker som kan tänkas vara saklig grund. Dock behöver begreppet 

preciseras och upprätta ett dokument som revisorer och företag kan följa.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: ABL- Aktiebolagslagen, revisorsdirektivet, förtroende, revisorer, 

Bolagsverket, Revisorsnämnden, etik, kvalitetskontroller 
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1 Inledning 
I den här delen kommer bakgrunden och problemställningen till studien att redogöras. Den 

inledande delen kommer även redogöra för studiens syfte, målgrupp, frågeställningar och 

avgränsning. 

1.1 Bakgrund 

 

År 2006 gav Europaparlamentet ut det åttonde direktivet vilket benämns som 

revisorsdirektivet. Den svenska regeringen beslutade den 7 september 2006 att tillkalla en 

särskild utredare som hade uppdraget att lämna förslag om hur revisorsdirektivet skulle 

genomföras i svensk rätt. Bo Svensson utsågs till särskild utredare och utredningen fick 

namnet "utredningen om revisorer och revision". Utredningen föreslog bland annat att en 

associationsrättslig lagstiftning skulle införa en bestämmelse om att revisionsklienten inte 

får entlediga en revisor om det inte finns saklig grund för det. Det föreslogs även att 

revisorn och revisionsklienten skall vara skyldiga att anmäla skälen för en förtida avgång 

till Bolagsverket eller länsstyrelsen. (SOU 2007:56) 

 

Den 1 juli 2009 genomfördes förändringarna av revisorsdirektivet och sedan dess får en 

revisor enbart sägas upp i förtid av sin uppdragsgivare om det finns saklig grund för det. 

Regeln är till för att skydda revisorns oberoende. (Balans, 2009 nr 8/9) När ett 

entledigande sker, vare sig det är revisorn eller klienten som vill avsluta uppdraget, skall 

de var för sig meddela skälet till entledigandet till Bolagsverket. (Bolagsverket) 

Entledigandet från företagets sida är bara giltigt om det föreligger saklig grund och om 

revisorn själv väljer att avsäga sig uppdraget i förtid skall båda parter uppge skälen. 

Väljer revisorn att avgå i förtid är avslutandet giltigt oavsett om det finns saklig grund till 

det. (Balans, 2009 nr 8/9) 

 

Bolagsverket är den organisation som granskar att underrättelsen om skälen har kommit 

in dock finns det ingen som löpande undersöker ifall grunderna som anges är sakliga. 

(Balans, 2009 nr 8/9) De nya reglerna som gäller för revisorn finns i aktiebolagslagens 9 

kap 22, 23 a och 36 §§ och de lyder följande; 

 

22 § Ett uppdrag som revisorn har upphör i förtid, om  

1. revisorn anmäler att uppdraget skall upphöra, eller 

2. den som har utsett revisorn entledigar honom eller henne på saklig grund och anmäler 

att uppdraget ska upphöra. 

Anmälan enligt första stycket ska göras hos styrelsen. Om en revisor som inte är vald på 

bolagsstämma vill avgå, ska revisorn anmäla det också hos den som har utsett honom 

eller henne. (SFS 2009:565) 

 

23a § Om en revisors uppdrag upphör i förtid, ska revisorn och den som har utsett 

revisorn underrätta Bolagsverket om skälet till detta. (SFS 2009:565) 
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36 § Om en tidigare revisor har gjort en anmälan enligt 23 §, ska en kopia av den fogas 

till revisionsberättelsen. Även kopior av de underrättelser som revisorn och den som har 

utsett revisorn har lämnat enligt 23 a § ska fogas till revisionsberättelsen. (SFS 2009:565) 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Revisorers oberoende är något som har diskuterats flitigt och varit ett intressant ämne för 

flera studier. I uppsatsen Svåra situationer i samband med revisorns oberoende och 

tystnadsplikt tar författarna upp vilka situationer som kan vara svåra för revisorn att vara 

oberoende i. (Johansson & Petersson, 2007) Revisorns oberoende diskuteras även i 

studien Revisorns oberoende - en studie om hur revisorer kan stärka sitt oberoende 

(Dhorojiwala & Fransson, 2007). Förändringen i revisionsdirektivet är till för att stärka 

revisorns oberoende så att en klient inte kan entlediga revisorn utan saklig grund.  

 

Frågan som vi ställer oss är vad saklig grund är? Vår uppfattning är att företag litar på att 

revisorn lever upp till sitt rykte och följer de yrkesetiska regler som är upprättade för 

revisorn. Vi undrar därmed om ett entledigande kan bero på att de yrkesetiska reglerna 

inte följs? Vi anser att etik är ett område som har behandlats och att den kan ha olika 

innebörd beroende på vilket område som studeras. Flertalet uppsatser har behandlat 

ämnet då det uppkommer i revisionens miljö. Dock har frågan angående förändringen i 

aktiebolagslagen kopplat till de yrkesetiska reglerna inte behandlats tidigare och därmed 

ställer vi frågan kommer förändringen av aktiebolagslagen att påverka etiken och 

förtroendet som finns? 

 

Sten Eriksson anser att de viktigaste kärnvärdena är etik och moral och bryter en revisor 

mot dem minskar förtroendet för branschen både i samhället som helhet och bland 

klienter/kunder. Förtroendet är grunden för branschens verksamhet enligt Eriksson 

(2007). Rezaee (2004) säger att allmänhetens förtroende för revisorns rykte och 

bedömningar spelar en stor roll i hur revisionen i sig skapar trovärdighet i de finansiella 

rapporterna. De senaste rapporterna angående företag som Enron och Adelphia och deras 

finansiella bedrägerier har bidragit till att förtroendet för revisorers arbete har försämrats. 

Rezaee (2004) påpekar att, för att allmänhetens förtroende för revisionsprofession skall 

förbättras samt bevaras bör myndigheter och revisorer samarbeta. Enligt Moizer (1997) 

skapas grunden till revisorers förtroende i kraven på att arbetet skall baseras på 

oberoende, etik och kompetens. Enligt Sten Eriksson (2007) är hörnstenarna som en 

revisor skall arbeta utefter tystnadsplikt, oberoende och kompetens.  

 

Det vi frågar oss då är om skälen som skall anges när en revisor blir entledigad kan 

påverka det förtroende som klienten/kunden har gentemot revisorn? I enlighet med 

direktivet måste klienten ha ett giltigt skäl för att entlediga revisorn. Vad händer om 

revisionsklienten påstår att revisorn inte har gjort sitt jobb eller påpekar att revisorns 

pålitlighet inte stämmer? Vi ställer då oss frågan, hur kan ett negativt uttalande påverka 

det rykte eller förtroende som branschen och revisorn skapat, kan det förstöras eller 

påverkas det inte alls?  
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Bengtsson (2009) anser att kvalitetskontroll är av betydelse i strävan efter att 

kvalificerade revisorer lever upp till det förtroende som yrket kräver. Vi ställer frågan, 

kan kvalitetskontroller ha en påverkan på förtroendet som revisorer och 

revisionsbranschen arbetar med? 

 

I direktivet diskuteras att en av anledningarna till att skälen till entledigandet skall 

bifogas i revisionsberättelsen är för att det skall bli offentligt. Dock ställer vi oss frågan 

vem behöver se revisionsberättelsen förutom aktieägarna?  I och med att förändringen 

kommer från ett EU-direktiv undrar vi om anpassningen till det svenska systemet är bra 

gjord eller om det skulle kunna förändras på något sätt? Aktieägarna i Sverige väljer sina 

egna revisorer och dem är redan medvetna om vad som skrivs i revisionsberättelsen. 

1.3 Problemformulering 

 

Från det som har behandlats i bakgrunden samt problemdiskussionen har vi utformat 

följande frågeställning; 

 

 Vad ger förändringen i revisorsdirektivet för effekter för revisorer gällande 

entledigandet av revisor på förtroendet? 

- Hur påverkas revisorn av saklig grund? 

- Är förändringen i revisorsdirektivet anpassad till Sverige? 

- Kan kvalitetskontroller ha en inverkan på revisorers förtroende? 

 

1.4 Syfte 

 

Uppsatsen förmedlar en djupare förståelse för de effekter och reflektioner som 

uppkommit genom förändringen av revisorsdirektivet. En djupare förståelse för hur 

förtroendet har påverkats samt vad saklig grund innebär redovisas i studien. Även en 

förståelse för vad intressenter som revisorer, Bolagsverket och Revisorsnämnden har för 

åsikter redovisas. Studien ger också en förståelse för hur direktivet har anpassats till 

Sverige.  

 

1.5 Avgränsning 

 

Studien är avgränsad genom att vi har valt att studera förändringen av revisorsdirektivet. 

Vi har valt att avgränsa oss att vi enbart undersöker området som behandlar entledigandet 

av revisorn i revisordirektivet och därmed inte undersöker resterande förändringar i 

direktivet. Vi har valt att avgränsa oss till aktörerna revisorer, Revisorsnämnden och 

Bolagsverket. Anledningen till att de här avgränsningarna gjordes är för att ämnet inte har 

diskuterats så mycket och vi ansåg att de aktörerna kan komma att påverkas mest av 

förändringen. Vi anser att det är intressant och informationsrikt att se hur de tre olika 

aktörerna påverkas av förändringen och vad de anser om den. Vi valde att inte undersöka 

vad företagen har för åsikt om förändringen då vi fann att tiden inte skulle räcka till att 

göra en studie från deras synvinkel också.  
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1.6 Målgrupp 

 

Målgruppen för den här studien riktar sig gentemot revisorer, Bolagsverket och 

Revisorsnämnden. Vi finner att de kan vara intresserade av det slutgiltiga resultatet då 

forskningsområdet angående entledigandet är väldigt nytt och inte har diskuterats i en 

större utsträckning tidigare och att det är en ny lagändring som har skett. Även om det 

inte redovisas här vad företagen har för ståndpunkter kan de vara intresserade av studien 

då det förklaras lite mer ingående vad förändringen innebär. 
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2. Metod 

I det här metodavsnittet kommer vi att redogöra för de val vi har gjort i studien. Vi 

beskriver hur vi har kommit fram till det teoretiska samt det empiriska materialet. Det 

omfattar vetenskapligt förhållningssätt, forskningsansats, vetenskapligt angreppssätt, 

datainsamling, val av respondenter, intervju, giltighetsanspråk och källdiskussion. 

 

2.1 Ämnesval 

 

Då vi båda finner revision som ett intressant område och ämnar arbeta inom det efter 

avslutad examen fanns det ett intresse för att närmare undersöka revisionsområdet. Vi 

kände att vi var intresserade av att skriva om etiken inom revisorsprofessionen samt om 

förtroendet som är en viktig grund. Vi tog kontakt med en revisionsbyrå som gav oss 

förslaget att skriva om den förändring i aktiebolagslagen som gjordes till följd av 

revisorsdirektivet. Den här inriktningen hade ännu inte undersökts av någon ingående och 

därmed uppkom idén till att studera hur effekterna av förändringen i aktiebolagslagen 

påverkar revisorns förtroende samt om kvalitetskontroller har någon inverkan på 

förtroendet.    

 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt  

 

Det finns flera vetenskapliga förhållningssätt. Två av dem är positivism och hermeneutik. 

Förhållningsätten har både likheter och skillnader. Positivism har sin utgångspunkt i den 

empiriska/naturvetenskapliga traditionen och positivister vill skapa en enhetlig 

vetenskap. Det positivistiska synsättet innebär att forskaren alltid skall vara objektiv samt 

att resultatet av ett forskningsarbete skall bli det samma oberoende av vem som utför det.  

 

Hermeneutik är en vetenskaplig riktning som innebär att tolkning är i centrum för att 

förstå det fenomen som studeras. Oftast har den hermeneutiska forskaren stått för den 

kvalitativa forskningsmodellen där forskarrollen är öppen och engagerad. Inom 

hermeneutik är viktiga begrepp förförståelse och den hermeneutiska spiralen, vilket 

innebär att forskaren pendlar mellan helhet och del för att uppnå ny förståelse.  

(Patel & Davidson, 2003) 

 

Vi har antagit ett hermeneutiskt förhållningsätt i vår studie då vi vill få en djupare 

förståelse för hur revisorn kommer att påverkas av förändringen i ABL. Eftersom 

litteratur har studerats innan intervjutillfällena bidrar det till att vår egen förförståelse för 

ämnet ökar samt att vi kan besvara våra frågeställningar. Det centrala i studien är att vi 

skall få en ökad förståelse och tolkning av det fenomen vi studerar. Eftersom vi vill 

uppnå en djupare förståelse för vårt problemområde är avsikten inte att vår studie skall 

kunna genomföras vid ett senare tillfälle med likartat resultat. Vi anser därmed att det 

positivistiska förhållningssättet inte lämpar sig för studien.   
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2.3 Forskningsansats 

 

Enligt Wallén (1996) beror valet av forskningsansats i hög grad på hur förhållandet 

mellan teori och empiri uppfattas. I det här sammanhanget finns det två metodansatser, 

den induktiva och den hypotetisk-deduktiva. Induktiv metod innebär att utgångspunkten 

är datainsamling vilket medför att allmänna och teoretiska slutsatser tas ur det materialet. 

I den hypotetisk-deduktiva metoden har teorin en mer självständig position än vid den 

induktiva metoden och hypoteser härleds utifrån teorin som prövas empiriskt i det 

enskilda fallet. 

 

Det finns en tredje forskningsansats vilken är en kombination av de deduktiva och 

induktiva metoderna. Abduktion innebär att utgångspunkten är ett enskilt fall som skall 

förklaras genom att formulera ett hypotetiskt mönster. Ett abduktivt arbetssätt 

kännetecknas av att först vara induktivt och i nästa steg testas hypotesen eller teorin, det 

vill säga ett deduktivt arbetsätt. (Patel & Davidson, 2003) 

 

Vi har antagit en induktiv forskningsansats i vår studie eftersom vi först skaffat oss 

förkunskap på området för att kunna formulera en intervjuguide som medför att våra 

frågeställningar kan besvaras. Den induktiva metoden beskriver vår arbetsätt med studien 

på bästa sätt.  

 

2.4 Vetenskapligt angreppssätt  

 

Inom samhällsvetenskapen finns det två vetenskapliga metoder, den kvalitativa metoden 

och den kvantitativa. Gemensamt för angreppssätten är att de syftar till att ge en bättre 

förståelse för det samhälle vi lever i och hur enskilda individer samt institutioner 

påverkar varandra. Skillnaderna mellan de här metoderna är att vid en kvantitativ 

inriktning omvandlas den insamlade informationen till en analys med statistisk inriktning 

och i den kvalitativa är det forskarens tolkning som är det väsentliga. (Holme & Solvang, 

1997)  

  

Vi har en kvalitativ studie med tanke på att vi genomför ett antal intervjuer för att få en 

djupare förståelse för vårt forskningsområde samt att vi vill komma nära de personer vi 

intervjuar så att en diskussion kan föras. En kvantitativ studie skulle medföra att den 

närheten till respondenterna försvinner eftersom det kvantitativa synsättet är mer präglat 

av att informationsinsamling sker via enkäter.   

 

2.5 Datainsamling 

 

Det finns olika sätt att samla in information för att studiens frågeställningar skall bli 

besvarade. Författarna kan använda sig av befintliga dokument, attitydskalor, 

observationer samt intervjuer och enkäter för att samla in information. Det finns olika 

dokument att tillgå som kan vara av officiell eller privat karaktär, som exempelvis 

protokoll, litteratur, register och självbiografer. (Patel & Davidson, 2003) 
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Intervjuer och enkäter är två tekniker för att samla in information som bygger på frågor. 

Intervjuer innebär att intervjuaren personligen träffar respondenten och genomför 

intervjun men den kan även genomföras via telefonsamtal. Enkät förknippas ofta med ett 

formulär som skickas via post, men det finns förutom de ovan nämnda ett antal olika 

kombinationer av enkäter och intervjuer. (Patel & Davidson, 2003)  

 

Vi har valt att använda befintliga dokument samt intervju som metoder för insamling av 

information till vår uppsats. Valen grundar sig på att den typ av information som behövs 

till vår studie finns att hämta där, exempelvis från litteratur och artiklar och offentliga 

dokument samt att empiriska data inhämtas genom intervjuer. Alternativt val kunde ha 

varit att genomföra en enkätstudie men det här hade medfört att närheten till 

respondenterna hade försvunnit.   

 

Två aspekter skall tas i beaktande när intervju används som metod nämligen 

standardisering och strukturering. Standardisering innebär att vi måste ha i åtanke hur 

mycket ansvar som ges till intervjuaren gällande frågornas utformning och ordning, det 

vill säga grad av standardisering. Grad av strukturering visar i vilken utsträckning som 

frågorna är fria för respondenten att tolka utifrån sina tidigare erfarenheter eller 

inställning. Vid exempelvis helt standardiserade intervjuer ställs identiska frågor i samma 

ordning med syfte att kunna jämföra de olika respondenternas svar. En ostrukturerad 

intervju kännetecknas av att frågorna utformas på ett sätt som medför att respondenten 

ges maximalt utrymme att svara inom. (Patel & Davidson, 2003)  

 

Vår intervjuguide till uppsatsen är uppbyggd som en ostrukturerad intervju då vi vill ge 

respondenterna maximalt utrymme för deras svar och tankar. Med tanke på att syftet med 

uppsatsen är att få en förståelse för hur revisorn påverkas av förändringen samt andra 

parters åsikter om den anser vi att den här uppbyggnaden är mest lämplig. Graden av 

standardisering är hög eftersom vi avser att jämföra respondenternas svar för att uppnå 

syftet. Ett annat tillvägagångssätt skulle varit möjligt exempelvis genom att ha en låg 

grad av standardisering och hög grad av strukturering, vilket hade medfört ett annat 

upplägg och intervju.  

 

Enligt Patel & Davidson (2003) är syftet med en kvalitativ intervju att upptäcka och 

identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, exempelvis respondentens 

uppfattningar om ett visst fenomen. Det här innebär att författarna inte i förväg kan 

bestämma vad som är det ”sanna” svaret på en given fråga. En kvalitativ intervju är i den 

här meningen riktad mot ett induktivt eller adbuktivt arbetssätt. Med tanke på att vi i vår 

uppsats vill förmedla revisorers uppfattning och påverkan av förändringen i ABL är en 

kvalitativ intervju att föredra och det här är starkt sammankopplat med vårt val av 

forskningsansats.  

 

Datainsamling kan ske genom att forskaren själv samlar in material, det vill säga 

primärdata och genom att sekundärdata används vilket är material som samlats in av 

andra. (Lundahl & Skärvad, 1999) Det empiriska materialet i vår studie består av 

primärdata. Datainsamlingen är av den typen eftersom det är vi som samlat in den. Det 

teoretiska kapitlet består av dokument och närliggande information för 
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forskningsområdet, vilket utgörs av sekundärdata, därför att det är andra som har tagit 

fram den informationen.  

 

2.6 Val av respondenter 

 

Enligt Holme & Solvang (1997) är syftet med kvalitativa intervjuer att öka 

informationsvärdet samt att generera djupare och mer fullständiga uppfattningar om det 

fenomen som studeras. Det här innebär att urvalet inte sker slumpmässigt eller tillfälligt 

utan urvalet sker systematiskt utifrån vissa kriterier. Systematiskt urval förutsätter att 

författarna har en omfattande kunskap om den grupp som skall väljas. För att öka 

informationsinnehållet kan intervjupersoner som antas ha riklig kunskap om de fenomen 

som skall studeras användas. 

 

Valet av våra respondenter har gjorts på följande sätt som följer det systematiska urvalet. 

Vi har kontaktat både stora och små revisionsbyråer och blivit hänvisade till personer 

som kan besvara och är insatta i våra frågeställningar. Vi har även kontaktat andra såsom 

Revisorsnämnden samt Bolagsverket för att få deras åsikter och tankar om 

forskningsområdet. Ytterligare andra aktörer har kontaktats men har inte haft tid och 

möjlighet att medverka. Våra respondenter till uppsatsen blev följande; fyra stycken 

revisorer som valt att vara anonyma, Elin Eriksson som är jurist på Revisorsnämnden 

samt Per-Olof Johansson som är jurist på Bolagsverket. Samtliga respondenter är utvalda 

med hänvisning från de tillfrågade aktörerna och är därmed relevanta för studien. 

 

Ett annat urval skulle kunna vara att göra ett slumpmässigt urval. Ett sådant urval skulle 

kunna resultera i att de slumpmässigt utvalda inte skulle kunna medverka, och med tanke 

på den begränsade tiden vi haft att genomföra studien skulle det ha kunnat försvåra 

insamlingen av det empiriska materialet.  

 

2.7 Intervjuer 

 

Vi har genomfört personliga intervjuer, telefonintervjuer samt kompletterande intervjuer 

under vecka 18 med respondenterna, en intervjuguide finns med som bilaga i uppsatsen.  

De personliga intervjuerna skedde samtliga i avskilda konferensrum vilket bidrog till att 

det var en trevlig och lugn atmosfär. Respondenterna bemötte oss väl och hade avsatt tid 

att besvara våra frågor. Även telefonintervjuerna utfördes under en trevlig och lugn 

atmosfär. Ljudupptagning användes för att underlätta transkriberingsarbetet.   

 

2.8 Giltighetsanspråk 

 

Validitet innebär att vi undersöker det som vi avser att undersöka och reliabiliteten 

beskriver att vi gör det på ett tillförlitligt sätt. I en kvalitativ studie gäller begreppet 

validitet snarare hela forskningsprocessen än vid en kvantitativ studie där validiteten 

betecknar att rätt företeelse studeras. Reliabiliteten i en kvalitativ studie har även här en 
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annan innebörd än i det kvantitativa fallet om exempelvis en respondent svarar olika på 

samma fråga i en kvantitativ studie tyder det på låg reliabilitet. Inom en kvalitativ studie 

skulle samma företeelse nödvändigtvis inte tyda på låg reliabilitet utan orsaken kan vara 

att respondenten har ändrat uppfattning eller fått nya insikter. Reliabiliteten bör i en 

kvalitativ studie ses till den unika situation som föreligger vid undersökningstillfället. 

(Patel & Davidson, 2003) 

 

I samband med validitet i en kvalitativ studie nämns begreppet kommunikativ validitet. 

Det innebär att forskaren exempelvis låter respondenter ta del av resultatet av forskning 

och ge återkoppling så att forskaren får feedback om att slutsatser och tolkningar är 

rimliga. (Patel & Davidson, 2003) 

 

Vi har strävat efter att i vår uppsats ha god validitet och reliabilitet då vi har intervjuat 

personer som har god kunskap om vårt forskningsområde. Genom att vi grundligt har 

granskat och tolkat materialet anser vi att vi därigenom kommer att uppnå en god 

reliabilitet samt validitet. Avslutningsvis kommer vi att låta våra respondenter ta del av 

våra slutsatser för att försäkra oss om att vi har gjort rimliga tolkningar och slutsatser.  

 

2.9 Källdiskussion 

 

När sekundärdata används är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt eftersom källor 

kan vara partiska, medvetet vinklade och ofullständiga (Lundahl & Skärvad, 1999). Med 

tanke på att vi har använt sekundärdata måste vi ha ett kritisk förhållningsätt då 

sekundärdata kan vara exempelvis vinklad och ofullständig. Våra sekundärdata består av 

dokument som enligt oss måste vara av viss standard då de är offentligt material och 

därmed bör vara pålitliga och inte vinklade. Det övriga tryckta materialet vi använt oss av 

under studien anser vi är pålitligt eftersom det är skrivet av författare som är insatta i de 

olika områdena och materialet även kommer från statliga organisationer, delvis 

regeringen. För att våra primärdata och därmed vår studie skall få en trovärdighet är det 

viktigt att kontrollera att informationen är giltig, vilket kan uppnås genom att 

respondenterna granskar att vår tolkning av intervjuerna är korrekta. 
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3. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen redogör vi för den teori som behandlar ämnesområdet 

och det som anses väsentligt för att få en inblick i hur revisionsområdet fungerar. En 

introduktion över förändringen kommer att inleda den teoretiska referensramen. Därefter 

följer en beskrivning av revision i allmänhet, entledigandet av revisor, saklig grund, etik, 

kvalitetskontroll samt förtroende.    

 

3.1 Introduktion 

 

De nya reglerna som har antagits i aktiebolagslagen ingår i anpassningen till EU:s 

revisorsdirektiv från 2006. Reglerna är till för att skydda revisorns oberoende och en 

revisor får enbart sägas upp innan mandatperiodens slut om det finns en saklig grund för 

det. Ett entledigande, vilket innebär uppsägning av revisionsuppdraget utifrån företagets 

sida, är enbart giltigt om det föreligger saklig grund. (Balans, 2009 nr 8/9)  

 

När ett entledigande sker skall båda parter skriva en underrättelse om skälen och enligt 

aktiebolagslagen har både företaget och revisorn en skyldighet att meddela Bolagsverket 

om den förtida avgången. Enligt Balans (2009, nr 8/9) önskar Bolagsverket för 

enkelhetens skull att en av parterna skall lämna in båda parters papper och då i första 

hand företaget. När företaget skickar in pappren med sin formulering angående skälen 

förväntas dem att ta med revisorns två olika delar. Det här omfattar en redogörelse för 

vilka iakttagelser som revisorn hittills gjort under året och en underrättelse om skälen till 

entledigandet. Vilken form som underrättelsen förekommer i är relativt fritt för revisorn 

och företaget. Företaget kan exempelvis redogöra för sin motivering i 

årsstämmoprotokoll eller i anmälan om en ny revisor. Revisorn kan exempelvis ange sina 

skäl som en av de iakttagelser som han/hon hittills funnit under året eller tidigare. 

Revisorn har också rätt att själv anmäla direkt till Bolagsverket att uppdraget har 

entledigats i förtid. Då blir revisorn ingivare och förväntas att bifoga den tidigare 

uppdragsgivarens upplysning om skälen. Om den inte skulle komma in till Bolagsverket 

så begär Bolagsverket av revisorn en komplettering. Revisorn skall såvida han/hon inte 

får någon redogörelse från företaget trots påtryckning beskriva det i sitt svar till 

Bolagsverket och i så fall avregistreras revisorn utan komplettering från företaget. 

(Balans, 2009 nr 8/9) 

 

Det är Bolagsverket som prövar att underrättelsen har kommit in från både revisorn och 

företaget. Dock finns det ingen som löpande prövar om anmälningarna har saklig grund. 

Bolagsverket bedömer inte om anmälan har en giltig saklig grund för entledigandet utan 

det bedöms utanför Bolagsverket troligtvis i en domstol om det skulle uppstå en tvist 

mellan parterna. En tänkbar formulering som skulle kunna uppkomma är att revisorn 

entledigas på grund av att bolaget har sålts. (Balans, 2009 nr 8/9) 
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3.2 Allmänt om revision 

Revision kommer från det latinska ordet revidere vilket betyder att se tillbaka. Revision 

syftar till att ge trovärdighet åt den ekonomiska information som bolaget lämnar och det 

är en viktig förutsättning för att näringslivet skall fungera på ett effektivt sätt. (Moberg, 

2006) 

 

3.2.1 Revisorns roll  

 

En revisor kan uppträda i olika roller och den vanligaste rollen är att revisorn utför 

revisionsverksamhet.  Det här innebär att en granskning sker av förvaltningen eller av 

bolagets ekonomiska information som revisorn sedan dokumenterar i en rapport. (Far 3) 

Tandan (2007) säger att revisorns viktigaste roll är att kontrollera företagets ekonomi och 

se om den är korrekt. I kontrollen skall revisorn förhindra och minska fel och 

oegentligheter som kan förekomma i näringslivet säger Eriksson (2007) samt hjälpa till 

att underlätta affärer i näringslivet. 

 

En revisor kan även ha en roll som rådgivare (Far 3). I rådgivarrollen skall revisorn 

fungerar som en servicefunktion i ekonomiska frågor säger Eriksson (2007). Det är 

vanligt att en revisor har fristående rådgivning som innebär att vid sidan av 

revisorsverksamheten vara rådgivare på närliggande områden till revisionen. Om 

rådgivningen riktar sig till klienter inom revisionsverksamheten får inte rådgivningen 

komma att påverka revisorns självständighet samt opartiskhet i revisionsverksamheten. 

När fristående rådgivning sker till uppdragsgivare som inte är klienter i 

revisionsverksamheten kan det vanligtvis ske utan inskränkningar. Dock måste revisorn i 

samtliga sammanhang iaktta de yrkesetiska reglerna som bland annat anger att yrket skall 

utövas med integritet samt att revisorn skall vara objektiv i sina ställningstaganden. (Far 

3)  

 

Eriksson (2007) anser att sambandet och samspelet mellan de två rollerna är viktiga samt 

att de är en förutsättning för varandra. Det är viktigt att omfattningen av rollerna 

balanseras för att kunna behålla de samhällsekonomiska fördelarna med revisorns dubbla 

roller. Annars kan det finnas en risk att revisorn tappar balansen och att förtroendet kan 

gå förlorat i minst en av rollerna. (Eriksson, 2007) 

 

3.2.2 Revisorns uppgifter 

 

Revisionens mål är att revisorn skall lämna en revisionsberättelse, där det finns 

uttalanden om årsredovisningen och bokföringen samt om styrelsen och verkställande 

direktörs förvaltning. Revisorn skall bedöma utifrån krav i Revisionsstandard i Sverige 

(RS), lagar och särskilda föreskrifter revisionens inriktning och omfattning, det vill säga 

vilka revisionsåtgärder som krävs för att revisionen sker i enlighet med god revisionssed. 

(Far 2) 
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Vid granskning av årsredovisning och bokföringen syftar revisorn till att bedöma 

exempelvis om resultaträkningen tillsammans med noter ger en rättvisande bild av 

företagets resultat, om ansvarsfrihet skall beviljas och om samtliga tillgångar och skulder 

finns medtagna i balansräkningen. För att revisorn skall kunna dra tillförlitliga slutsatser 

att utgå ifrån i sina uttalanden i revisionsberättelsen måste revisorn skaffa sig tillräcklig 

och ändamålsenlig information så kallat, revisionsbevis. Revisorn måste göra en 

anmärkning i revisionsberättelsen om inte revisorn kan få fram tillräckliga och 

ändamålsenliga revisionsbevis. (Far 2) 

 

Förvaltningsrevisionen innebär att revisorn i sin granskning skall bedöma fullgörandet av 

bokföringsskyldigheten, om andra överträdelser av Aktiebolagslagen har skett. Revisorn 

skall även bedöma om försummelse av styrelseledamot och/eller verkställande direktör 

kan medföra ersättningsskyldighet gentemot företaget. Skulle revisorn finna att 

verkställande direktör eller någon styrelseledamot överträtt gällande lagar eller 

bolagsordningen skall det framgå som en anmärkning i revisionsberättelsen. (Far 2) 

 

3.2.3 Revisionsberättelse 

 

Den enda offentliga årliga rapporten som revisorn lämnar är revisionsberättelsen, 

revisorn rapporterar om årsredovisningen har upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen. En revisionsberättelse utan anmärkningar från revisorn kallas ”ren 

revisionsberättelse”, det är endast väsentliga avvikelser från god redovisningssed och lag 

som kan medföra en ”oren revisionsberättelse”. Exempel på vad som kan bidra till en 

oren revisionsberättelse kan vara att poster tagits med felaktigt eller uteslutits helt, 

felaktigheter eller ofullkomligheter gällande värdering och periodiseringar, vilket skall 

framgå av revisionsberättelsen. (Far 3) 

 

Innan revisorn tar in en anmärkning i revisionsberättelsen informeras företagets ledning 

och styrelse, eftersom en oren revisionsberättelse ofta leder till stor uppmärksamhet och 

är en mycket allvarlig händelse för styrelseledamöter och verkställande direktör. I vissa 

fall tas en anmärkning in i revisionsberättelsen även om företaget har rättat till de brister 

som revisorn påpekat, exempelvis om bristerna är väsentliga eller medfört allvarliga 

effekter som revisorn måste anmärka på i revisionsberättelsen. Revisorn kan ge erinringar 

till styrelsen och verkställande direktör, vilket är påpekanden som inte är tillräckligt 

allvarliga för att tas upp i revisionsberättelsen. Genom en så kallad revisorspåteckning 

binds revisionsberättelsen ihop med den granskade årsredovisningen. (Far 3) 

 

Enligt Farrugia och Baldacchino (2005) studie som omfattar företag i Malta skall externa 

revisorer enligt lag granska företags årsredovisningar och därefter lämna ett yttrande. Det 

här förekommer även i många andra länder. Revisorns åsikt lämnas i revisionsberättelsen 

och är normalt utformad som ett kort standardformulär. När revisorn har fått tillräckliga 

revisionsbevis för informationen i de finansiella rapporterna skall en revisionsberättelse 

lämnas som följer standardutformningen.    
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3.2.4 Val av revisor i Sverige  

 

I svensk rätt är huvudregeln att revisorn skall utses av stämman i bolaget. Exempelvis i 

ett aktiebolag skall bolagsstämman välja vem som skall vara revisor för bolaget. Om 

företaget skall ha flera olika revisorer får vissa av dem utses på annat sätt men dock inte 

alla. Det finns några undantag från huvudregeln och det är till exempel handelsbolag som 

inte har någon stämma. Då utses revisorn gemensamt av bolagsmännen om det inte finns 

någon annan överenskommelse. (Proposition 2008/09:135) Enligt 9§ revisionslagen skall 

företaget utse en revisor. Dock kan företaget bestämma att någon annan skall utse 

revisorn. Länsstyrelsen kan även utse revisorn i följande fall; 

 

 När någon revisor inte är utsedd 

 När den auktoriserade eller godkända revisorn inte är utsedd enligt 12§ andra eller 

tredje stycket eller 15§ eller 16§ i revisionslagen 

 När revisorn är obehörig enligt 10, 11 eller 17§§ revisionslagen och det inte finns 

någon behörig revisorssuppleant 

 När beslut av företaget om antal revisorer eller om revisorns behörighet har 

åsidosatts 

 

Innan länsstyrelsen utser revisorn måste företagsledningen få ett tillfälle att yttra sig. 

(Revisionslagen)  

 

Revisorn skall enligt direktivets centrala reglering utses på ett sätt som borgar för hennes 

eller hans självständighet och opartiskhet. Det associationsrättsliga regelverket uppfyller 

enligt regeringens uppfattning tillsammans med revisorns skyldighet att analysera sin 

självständighet och opartiskhet inför varje uppdrag enligt 21§ revisionslagen. 

(Proposition 2008/09:135) 

3.3 Entledigandet av revisor  

 

I 22§ 9 kap i aktiebolagslagen anges det att ett uppdrag som revisor har upphör i förtid 

om revisorn eller den som har utsett revisorn anmäler att uppdraget ska upphöra. 

Anmälan skall göras hos styrelsen för bolaget. Om en revisor som inte är vald på 

bolagsstämman vill avgå skall revisorn anmäla det till den som har utsett henne eller 

honom. Enligt gällande rätt kan revisorn eller den som utsett henne eller honom säga upp 

ett revisionsuppdrag till upphörande i förtid utan att åberopa några skäl för det. Revisorn 

behöver inte heller enligt direktivet ange några skäl för sin förtida avgång. Dock framgår 

det av direktivet att revisionsklienten endast får entlediga revisorn om det finns saklig 

grund för entledigandet. Det finns inga undantag från den här regeln. Syftet med regeln är 

att motverka den risk som kan finnas för att revisionsklienten entledigar revisorn i förtid 

eller tvingar revisorn att avgå i förtid för att förhindra att han eller hon i 

revisionsberättelsen lämnar uppgifter som är besvärande för klienten. (Proposition 

2008/09:135) 

 

Regeringen anser precis som direktivet och utredningen att i den associationsrättsliga 

lagen skall införas bestämmelser där revisorn endast kan entledigas i förtid om det finns 
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saklig grund för det. Flera olika associationsrättsliga lagar nämner att ett uppdrag som 

revisorn har kan gälla tills vidare. När ett uppdrag byggs upp på det sättet sägs det ge 

revisorn en tryggare ställning än när uppdraget är begränsat till en specifik tid eller period 

och måste få förlängning om uppdraget ska fortsätta att gälla. Dock måste det finnas en 

möjlighet för både revisorn och revisionsklienten vid uppdrag som gäller tills vidare att 

låta uppdraget upphöra. I det fallet är inte revisorn entledigad i förtid. Direktivets 

bestämmelser bör tolkas på det sätt att entledigande inte gäller i sådana fall. (Proposition 

2008/09:135) 

 

I revisionslagen 22§ finns det en bestämmelse att en revisor kan entledigas då han eller 

hon är utsedd tills vidare utan att någon ny revisor utses. Det finns även en liknande 

bestämmelse i stiftelselagen. För att inga sådana situationer skall uppkomma anser 

regeringen att saklig grund bör krävas även för ett sådant entledigande. En revisor som är 

utsedd tills vidare entledigas i huvudregel av att en ny revisor utses. Dock föreligger inte 

en sådan risksituation enligt direktivet och därmed har inte direktivets bestämmelser 

manat om saklig grund. Att det skulle föreligga någon risk för att revisionsklienten 

entledigar revisor enbart för att revisorn inte skall sprida att han eller hon har funnit 

missförhållanden föreligger knappast i ett sådant fall, då den entledigade revisorn är 

skyldig att informera den nya revisorn med all relevant information rörande 

revisionsklienten. Den nya revisorn är också bunden till samma regelverk angående 

revisionen som den entledigade revisorn. Under sådana omständigheter anses det inte 

behöva kompletteras med ett krav på saklig grund för entledigandet av revisorn. 

(Proposition 2008/09:135) 

 

3.4 Saklig grund 

 

Enligt regeringens förslag skall en revisor kunna entledigas i förtid endast om det finns 

saklig grund för det. Om uppdraget upphör i förtid skall revisorn och den som har utsett 

revisorn underrätta Bolagsverket om anledningen till det. Kopior av revisorns och 

revisionsklientens anmälningar skall bifogas i revisionsberättelsen. Utredningen föreslår 

att Bolagsverket ska pröva när en registreringsanmälan görs om det har funnits saklig 

grund för entledigandet av revisorn. (Proposition 2008/09:135) 

 

Remissinstanserna har inte haft några invändningar mot utredningens bedömningar. 

Revisorsnämnden och Sveriges advokatsamfund har ifrågasatt om Bolagsverket skall 

göra en granskning om det har funnits en saklig grund för entledigandet. Bolagsverket 

och FAR SRS har efterfrågat ytterligare ledning för vad som ska anses vara saklig grund 

för entledigande av revisorn. Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) samt 

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) anser att den informerade minskningen av 

revisionsplikten bör anses som en saklig grund. Bolagsverket har ifrågasatt om inte 

revisorns och revisionsklientens skyldighet att informera Bolagsverket om skälen för 

entledigande har fått en alltför långtgående utformning. SRF anser att det inte ska begäras 

saklig grund för entledigande av revisorn. (Proposition 2008/09:135) 
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Av direktivet framgår det inte vad saklig grund innebär. Det som nämns i direktivet och 

som inte accepteras som saklig grund är om uppdragsgivaren eller revisorn har olika 

åsikter om företagets redovisning eller om revisorns revisionsåtgärder. Revisionsklienten 

skall därmed inte kunna entlediga revisorn i förtid om motiveringen grundar sig på olika 

åsikter. (Proposition 2008/09:135) 

 

Regeringen anser att saklig grund bäst speglar direktivets syfte. Revisorn skall med 

hänsyn till hans eller hennes oberoende inte kunna entledigas om det inte finns en 

objektivt saklig grund för det. En blank förklaring anses därmed inte räcka för att 

entlediga revisorn, utan förklaringen till varför måste styrkas med angivelser som visar 

att misstron som uppdragsgivaren har mot revisorn är berättigad. (Proposition 

2008/09:135) 

 

3.5 Etik 

 

Definitionen av etik innebär studiet av moraliska fenomen och föreställningar och 

uppfattas ibland som synonymer med moral. Moral innebär dock här en människas 

praktiska handlande och värderingar. Etiken avser reflektionen över moralen och 

underlaget för moralen. Det går att skilja på vilka problemområden som finns inom etiken 

med hjälp av vilka frågor som behandlas och hur de behandlas. (Nationalencyklopedin) 

Normativ etik behandlar teorierna som ligger till grund för allt som kan behandlas 

moraliskt, det vill säga för allt det som är ett resultat av mänskligt handlande och som 

exempelvis påverkar människors och djurs liv, samhälliga institutioner såsom vården, 

ekonomiska och tekniska system, politiska reformer och politiska beslut. (Collste, 2002) 

 

Far har yrkesetiska regler som skall ge vägledning och hjälpa i frågor som behandlar god 

yrkessed för sina medlemmar exempelvis revisorer. De yrkesetiska reglerna som finns är 

huvudsakligen indelade i tre kapitel som rör integritet & objektivitet samt opartiskhet & 

självständighet, upplysningsplikt & tystnadsplikt samt kompetens & yrkesutövning. De 

här reglerna är inte fullständiga utan på vissa områden kompletteras de med anvisningar 

för exempelvis specifika uppdrag och medlemskategorier. De yrkesetiska reglerna skall 

följas av både de egna medarbetare och utomstående specialister som är delaktiga i 

uppdraget. (Far 2) 

 

3.5.1 Integritet och objektivitet samt opartiskhet och självständighet 

 

Far syftar till att verka för att revisorer samt specialister i branschen skall hålla en hög 

etisk nivå i sin verksamhet. Vägledande för samtliga medlemmar är att uppdragen skall 

bedrivas i enlighet med integritet samt objektivitet. Det finns vidare ett allmänt intresse 

från näringslivet och samhälle att det existerar en kår av opartiska och självständiga 

revisorer, vars uppgift är att granska ekonomisk information och genom bestyrkanden 

antingen bekräfta att kraven från lagstiftningen är uppfyllda eller inte. (Far 2) 

 

http://www.ne.se/lang/etik
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Principen angående objektivitet och integritet innefattar närmare att en revisor skall värna 

om sin yrkesmässiga integritet och objektivitet i samtliga uppdrag och i sina 

ställningstaganden. Principen om objektivitet framhåller även revisorns skyldighet att 

agera rättvist samt att stå fri från intressen som kan komma i konflikt med kundens. (Far 

2) 

 

Kraven på revisorns opartiskhet och självständighet innebär att relationer till kunden som 

kan förändra utomstående intressenters förtroende för revisorns bestyrkande skall 

undvikas. Exempelvis skall revisorn inför varje enskilt uppdrag bedöma om det finns 

omständigheter som kan påverka förtroendet för dennes opartiskhet eller självständighet. 

Om så är fallet skall revisorn avsäga sig uppdraget. Hot mot revisorns självständighet och 

opartiskhet finns i den så kallade analysmodellen som innefattar egenintresse, 

självgranskning, partsställning, vänskap, skrämsel samt övriga hot. (Far 2) Enligt Krishna 

et al (2010) kan förhållandet mellan revisorn och ledningen i vissa situationer till 

exempel press från klienten medföra hot för revisorns oberoende och objektivitet.  

Studiens slutsatser är att ett sådant förhållande kan åtgärdas genom att använda riktlinjer 

och handlingsplaner för att hantera situationer som kan hota revisorns objektivitet samt 

oberoende. Lindberg & Beck (2004) menar att revisorers oberoende ofta benämns som en 

hörnsten i revisorsbranschen och är grunden för allmänhetens förtroende. Revisorernas 

oberoende bidrar till att säkerställa kvalitet och till ekonomisk rapportering. Flertalet har 

dock påpekat att kollapsen av Enron har medfört att uppfattningen av revisorers 

oberoende har påverkats negativt. (Lindberg & Beck, 2004) 

 

Vidare tas följande upp i kapitlet att revisorn skall organisera sin verksamhet på ett sådant 

sätt att opartiskhet, objektivitet och självständighet säkerställs i uppdragen. Det yttersta 

ansvaret för god organisation finns hos revisionsföretagets ledning men även varje 

enskild revisor har ett eget ansvar att det uppnås. För ett litet revisionsbolag kan det anses 

vara lämpligt att inför varje enskilt fall ta ställning till opartiskhet och självständighet för 

att upptäcka hot. I jämförelse med ett större revisionsbolag kan det anses mer lämpligt att 

införa rutiner för att upptäcka hot mot revisorns självständighet och opartiskhet. Slutligen 

tas bestämmelser angående arvodesdebitering upp vilket betonar att arvodet för uppdraget 

skall vara skäligt med hänsyn till revisorns erfarenhet och kunskap samt uppdragets 

omfattning. (Far 2) 

 

3.5.2 Tystnadsplikt och upplysningsplikt 

 

En av de grundläggande förutsättningarna för att uppdragsgivaren ska känna förtroende 

för medlemmen är tystnadsplikten och enligt god yrkessed gäller även tystnadsplikten 

efter att uppdraget är slutfört. (Far 2) 

 

I revisorslagen finns revisorns tystnadsplikt reglerad. Den här tystnadsplikten kan frångås 

i vissa situationer då revisorn har skyldighet eller rättighet att lämna upplysningar enligt 

lag. Revisorn skall exempelvis lämna viss information i revisionsberättelsen vid en 

anmälan om förtida avgång, vid en bolagsstämma lämna den informationen som stämman 

begär samt underrätta Finanspolisen vid misstanke om penningtvätt. I de situationer där 
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uppdragsgivaren ger revisorn tillstånd att lämna ut information skall revisorn överväga 

om uttalandet kan medföra skada för kunden. Dock får inte revisorn avslöja förhållanden 

eller uppgifter till utomstående som har kommit till kännedom i yrkesutövningen eller 

utnyttja information som kan vara en nackdel för kunden. (Far 2) 

 

3.5.3 Kompetens och yrkesutövning 

 

För Fars medlemmar och branschen är förtroende av central betydelse, vilket är 

betydelsefullt i samtliga uppdrag. Förtroendet är både betydelsefullt i 

bestyrkandeuppdrag och rådgivningsuppdrag. Det förtroendet skapas och bevaras 

exempelvis genom medlemmens höga kompetens, integritet samt goda omdöme. 

Medlemmens integritet och omdöme visas i uppträdandet och yrkesutövningen. En 

kvalificerad grund- och basutbildning samt vidareutbildning medför att en hög kompetens 

uppnås. Med tanke på den höga komplexiteten samt förändringstakten som finns i 

branschen medför det att revisorer måste genomgå kontinuerliga vidareutbildningar. (Far 

2) 

 

Revisionsföretagens verksamhet handlar i storutsträckning om att identifiera, bedöma och 

hantera de risker som är sammankopplade med kundernas och den egna verksamheten. 

För att kunna säkerställa en hög kvalitet på revisorns arbete samt en långsiktig tilltro till 

revisorns integritet, objektivitet, opartiskhet och självständighet krävs en genomtänkt 

riskhantering för samtliga uppdrag. (Far 2) 

 

Vidare beskrivs i kapitlet att en revisor skall genomföra sina uppdrag med omsorg samt 

att inte åta sig ett uppdrag som befinner sig utanför det egna kompetensområdet. Det är 

även viktigt att eftersträva goda relationer inom yrkeskåren eftersom förtroendet för 

branschen påverkas av hur kollegorna förhåller sig till varandra. (Far 2) 

 

3.6 Kvalitetskontroll 

 

För att säkerställa en god revisionskvalitet och en god redovisningskvalitet så är 

kvalitetssäkring av lagstadgad revision och redovisningsverksamhet ett måste. 

Kvalitetssäkringen är det viktigaste inom branschen för att ge allmänheten och 

tillsyningsmyndigheten garantier för att revisorer, redovisningskonsulter, 

redovisningsföretag och revisionsföretag håller en kvalitetsnivå som uppfyller de normer 

som är fastställda inom revision och redovisning samt inom de yrkesetiska reglerna. Far 

genomför sedan långt tillbaka kvalitetskontroller på sina medlemmar samt 

medlemsföretag och syftet är att näringslivet och samhället skall kunna förlita sig på de 

arbeten som medlemmarna gör, samtidigt som medlemmarna får ett stöd i deras eget 

kvalitetsarbete. (Kvalitetskontroll) 

 

En kvalitetskontroll av en revisionsverksamhet skall utövas så att den uppfyller de krav 

som finns i EG-rekommendationen om kvalitetssäkring av lagstadgad revision i den 

Europeiska Unionen. En kvalitetskontroll av en redovisningsverksamhet inriktar sig på de 
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auktoriserade och de andra redovisningskonsulternas tillämpning av Standard för 

redovisningskonsulter, Reko och på den nivå som redovisnings- och revisionsföretag 

bedrivs. (Kvalitetskontroll) 

 

3.6.1 Kvalitetskontroll inom FAR SRS 

 

Enligt Bengtson (2009) fungerar kvalitetskontroller som en vägledning för revisorn och 

kontrollen fungerar som en strävan för revisorerna att visa att de lever upp till det 

förtroende som yrket kräver. Kvalitetskontroll utförs av FAR SRS och Revisorsnämnden 

där det enligt Bengtsson (2009) finns en överenskommelse mellan de två parterna. 

Överenskommelsen medför att de revisorer som är kvalificerade och är medlemmar i 

FAR SRS granskas av FAR SRS och de som inte är medlemmar granskas av 

Revisorsnämnden. 

 

Bengtsson (2009) förklarar att inom varje sektion i FAR SRS skall det finnas en 

kvalitetsnämnd och den fungerar som en självständig enhet. Kvalitetsnämndens funktion 

är att vaka och leda FAR SRS kvalitetskontroll. För att bli kvalitetskontrollant krävs det 

att personen har arbetat som kvalificerad revisor i minst 10 år och varit medlem i FAR 

SRS. Kontrollanterna måste även delta i en utbildning varje år som organiseras av 

kvalitetsnämnden. (Bengtsson, 2009) Den som har till uppgift att kritiskt bedöma och 

granska andras verksamheter måste själv ha en hög kvalitet på sitt egna arbete för att 

motsvara omvärldens förtroende. Därför är kvaliteten på revisionen en viktig fråga inte 

bara för revisionsklienten utan även för revisorn. Om det uppkommer ett rykte om att 

revisionen är dåligt utförd kan det skada både revisorn och revisorskåren och till följd 

därav revisorsrollen. (Far 1) Kvalitetssekretariatet gör varje år ett urval av de medlemmar 

som skall kvalitetskontrolleras. Från och med år 2008 görs urvalet med en sexårsperiod 

vilket innebär att om en revisor kontrolleras 2010 skall han eller hon kontrolleras igen 

2016.  

 

När kontrollanter har gjort urvalet skickas ett uppdragsbrev ut till revisionsföretagen och i 

det informeras dem om att de valts ut för en kvalitetskontroll och vem som kommer att 

göra den. Då har revisionsföretaget tre veckor på sig att underrätta om de skulle anse att 

den utsedda kontrollanten inte är lämplig på grund av jäv. Skulle ett revisionsföretag eller 

en enskild revisor vägra att underkasta sig en kvalitetskontroll skall kvalitetsnämnden 

informera FAR SRS styrelse om det och de i sin tur avgör om medlemmen därmed ska 

anses ha brutit medlemskapet säger Bengtsson (2009). Kontrollen skall inte enbart ses 

som en kontroll säger Bengtsson utan som en vägledning och support och ett 

godkännande i kvalitetskontrollen är ett bra sätt att visa att arbetet är av god kvalitet. 

(Bengtsson, 2009) 

 

Det finns två sorters olika kontroller säger Bengtsson (2009) vilket är beroende på hur 

företaget ser ut. I revisionsföretag som har egna interna system för kvalitetskontroller 

granskas systemet samt efterlevnaden av det och i mindre revisionsföretag görs det 

istället substansgranskning av arbetet. Vid substansgranskning är kvalitetskontrollen 

indelad i två delar, allmänna kontroller och uppdragskontroller. Den allmänna kontrollen 
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innebär att det görs en granskning av hur revisionsföretaget följer RS 220 

(Revisionsstandard i Sverige, RS) och därefter görs det två till tre kontroller per revisor. 

Resultatet redovisas sedan i checklistor och i en slutgiltig rapport där kontrollanten 

antingen godkänner eller underkänner revisorn eller revisionsföretaget. Dock är inte 

kvalitetsnämnden bunden av kontrollantens utlåtande i rapporten utan det fungerar mer 

som en rekommendation till nämnden. Nämnden godkänner eller underkänner därefter 

revisorn eller revisionsföretaget och ett underkännande innebär att en ny kontroll måste 

göras igen inom ett år. (Bengtsson, 2009) 

 

3.6.2 Kvalitetskontroll inom Revisorsnämnden 

 

Revisorsnämndens kvalitetskontroll omfattar bland annat systematisk och uppsökande 

tillsyn vilket sammanfattas i SUT-verksamheten som finns inom Revisorsnämnden. De 

revisorer som Revisorsnämnden granskar inom den verksamheten är stora 

revisionsbyråer och revisorer som är valda i marknadsnoterade bolag. Revisorsnämnden 

granskar även de revisorer som valt att inte vara medlemmar i FAR SRS och ingå i den 

kvalitetskontroll som finns där och de revisorer som har många revisionsuppdrag samt de 

revisorer som det har kommit fram tveksamheter för vid ansökning av förnyelse av 

auktorisationen eller godkännandet. En uppföljning görs även av de revisorer som 

tidigare har haft allvarliga brister i sin verksamhet. Övriga projekt exempelvis 

utredningar som behandlas av Revisorsnämnden, kontrolleras även. (RN, tillsyn) 

 

Revisorsnämnden undersöker genom SUT-verksamheten kvaliteten i vissa valda 

revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet. De största revisionsbyråerna som 

arbetar med marknadsnoterade aktiebolag kvalitetskontrolleras regelbundet. 

Kvalitetskontroller gäller för alla revisorer löpande och den kontrollen görs av FAR SRS 

och det är deras medlemmar som kontrolleras. De övriga revisorerna kvalitetskontrolleras 

av Revisorsnämnden. (Revisorsnämnden) Revisorsnämnden skall inom 

tillsynsverksamheten tillförsäkra att alla revisorer löpande genomgår kvalitetskontroller. 

Om det vid en SUT-utredning framkommer allvarligare brister i revisorns verksamhet 

lämnas ärendet över för prövning om en potentiell disciplinär åtgärd. (RN, tillsyn)  

Då FAR SRS genomför löpande kontroller av kvaliteten hos sina medlemmar 

kvalitetssäkras de senare av Revisorsnämnden genom att de tar stickprov på ett antal 

kvalitetskontroller varje år. Genom samarbetsavtalet mellan FAR SRS och 

Revisorsnämnden underrättas revisorsnämnden om det har framkommit några brister vid 

kontrollen av verksamheten. Revisorsnämnden får även information från FAR SRS om 

vilka som har vägrat att genomgå kvalitetskontrollen. De gör även kontroller av de 

revisorer som inte är medlemmar i FAR SRS och Revisorsnämnden anlitar ibland vissa 

av FAR SRS:s kvalitetskontrollanter. (RN, tillsyn) Kvalitetskontroll har en central 

betydelse för den oberoende revisionens funktion enligt Alander och Roth (2006).  
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3.7 Förtroende 

 

Alander och Roth (2006) menar att den oberoende revisionen är en viktig komponent i en 

väl fungerande bolagsstyrning och att det i sin tur stärker förtroendet för 

kapitalmarknaderna och bolagens rapportering. Förtroende frambringas och bevaras 

bland annat genom integritet, hög kompetens och gott omdöme där omdömet och 

integriteten visas i revisorns uppföranden och yrkesutövning (Far 1). Enligt Eriksson 

(2007) skapas förtroende, trygghet och kvalitet i tjänsterna samt hos kunder och 

intressenter av en hög moral i kombination med gedigen kunskap. En hög kompetens 

uppnås enligt FAR SRS genom en kvalificerad grund- och basutbildning samt en 

kontinuerlig utbildning och gedigen erfarenhet av arbete från olika uppdrag (Far 1). 

Strandh (Halling, 2010) anser att ett väl utfört rådgivningsarbete definitivt medverkar till 

ett ökat förtroende för svenskt näringsliv.  

 

Rezaee (2004) menar att revisorsprofessionen länge har bidragit till en effektiv funktion 

av näringsverksamheten, kapitalmarknaden och ekonomin genom att revisorer tillför 

trovärdighet i de finansiella rapporterna. Revisionseffektivitet samt revisorns rykte är en 

hörnsten i yrket, vilket grundar sig på uppfattningen att det är irrationellt för revisorer att 

medverka i oetiska, olagliga, försumliga och oseriösa aktiviteter. Ett sådant handlande 

skulle innebära att det rykte och förtroende som revisorer byggt upp under årtionden 

skulle förstöras. Rezaee (2004) säger även att revisorer inte kommer att offra sitt rykte 

och förtroende genom att tilltala en enskild kund utan revisorerna kommer att genomföra 

granskningar noggrant och tjäna många klienter.  

 

Larssons (2007) teoretiska resonemang i studien Unpacking Professional Trust – 

Dimensions of Trust in Swedish AuditorsClient Relations har som utgångspunkt olika 

dimensioner av förtroende. Det är personligt förtroende, opersonligt förtroende och 

processförtroende. Personligt förtroende består av de förväntningar och värderingar en 

person har, opersonligt förtroende behandlar de förväntningar som finns till 

institutionaliserade roller, program och värderingar. Processförtroende innebär 

förväntningar som finns hos den trogne/den som man har tillit genom tidigare 

erfarenheter. Larsson (2007) menar att studiens huvudsakliga resultat är att en 

förtroendefull relation mellan revisorn och klienten baseras på revisorns uppträdande och 

av klientens erfarenhet av revision snarare än på formella aspekter av yrkesmässiga 

bestämmelser. Revisorer i studien lyfter fram att personligt förtroende, sociala kompetens 

och karaktär är det som är väsentliga. Rennie et al (2010) anser att relationen mellan 

revisorn och revisionsklienten är förknippad med revisorns förtroende. Förtroendet 

fungerar som en lins där en pålitlig persons handlingar blir tolkade och analyserade. 

(Rennie et al, 2010) 
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4. Empiri 

Det empiriska kapitlet består av en sammanfattning av intervjuer med utvalda 

respondenter som på något sätt berörs av förändringen i ABL. Materialet i det empiriska 

kapitlet baseras på de intervjufrågor som finns bifogade i uppsatsen. En kort 

presentation av de olika respondenterna ges i början. 
 

4.1 Uppsatsens respondenter 

 

Respondent A  

 

Respondent A är auktoriserad revisor på ett välkänt bolag och har arbetat inom området 

sedan 1988 och blev auktoriserad år 1994. A är verksam främst inom revision och arbetar 

med allt från små till stora kunder. Dock har A valt att nischa sig mot medelstora företag. 

Intervjun ägde rum den 15 april 2010 och var en personlig intervju. 

 

Respondent B  

 

Respondent B arbetar idag som godkänd revisor och har inriktat sig mot små och 

medelstora företag i olika branscher. Intervjun ägde rum den 22 april 2010 och var en 

personlig intervju. 

 

Respondent C  

 

Respondent C arbetar som godkänd revisor och har revision som sin huvudsakliga 

arbetsuppgift. Intervjun ägde rum den 4 maj 2010 och var en personlig intervju. 

 

Respondent D  

 

Respondent D är auktoriserad revisor och arbetar idag med olika typer av uppdrag, allt 

från stora noterade bolag till stiftelser, ekonomiska föreningar och ideella föreningar och 

D har arbetat med det här i 25 år. Intervjun ägde rum den 6 maj och det var en 

telefonintervju. 

 

Respondent E  

 

Respondent E är Elin Eriksson som arbetar som jurist och är avdelningsdirektör inom 

revisorstillsynsnämnden på Revisorsnämnden. Intervjun ägde rum den 15 april och det 

var en telefonintervju. 

 

Respondent F  

 

Respondent F är Per-Olof Johansson och är jurist på Bolagsverket och hans 

specialområde är revisionsfrågor vilket innebär exempelvis arbete med registrering. 

Intervjun ägde rum den 22 april 2010 och var en telefonintervju. 
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4.2 Insamlad data 

 

Nedan kommer insamlad data från de intervjuade respondenterna att presenteras och vi 

har valt att inte nämna namnen i texten, även för dem som inte valt att vara anonyma, för 

att få en enhetlig text. 

4.2.1 Lagändring 

 

Lagändringen är till för att stärka revisorns ställning i företaget så att det inte skall vara 

lika lätt att välja bort revisorn om revisorn skulle börja ställa krav gentemot företaget 

säger A. Enligt C är det en uppfräschning från 1975-1976 års aktiebolagslag och har 

medfört att den är enklare att förstå, läsa och lättare att leta efter exempel i. Då ett företag 

entledigar revisorn skall revisorn skicka in en avgångsanmälan om att hon eller han inte 

är vald som revisor längre och därmed inte skall stå som registrerad revisor säger A. Y 

berättar att anmälan skall skickas till Bolagsverket och att båda parter skall skicka en 

anmälan med en motivering till varför revisorn entledigas och att det skall sedan bifogas i 

revisionsberättelsen. A förklarar vidare att om revisorn anmäler först har företaget sex 

veckor på sig att lämna in sin anmälan och om Bolagsverket inte får in någon anmälan 

från företaget avregistreras ändå revisorn. Bolagsverket skickar därefter ett brev till 

företaget om att de måste utse en ny revisor annars kan Bolagsverket begära en 

likvidation av företaget påpekar A. 

 

E säger att lagändringen är bra eftersom den skall skydda revisorns oberoende och att 

obekväma revisorer inte skall bli lidande utan det skall stärka den position som de har. En 

obekväm revisor är enligt E från revisorns sida en revisor som finner att företaget är 

oseriöst.  Från företagets sida är en obekväm revisor en revisor som agerar mycket och 

exempelvis skriver en oren revisionsberättelse. Förändringen av lagen är till för att 

företaget inte skall kunna avsäga revisorn uppdraget lika enkelt som innan när revisorn 

blir obekväm påpekar E. Även om den nya lagen är till för att hjälpa den obekväma 

revisorn menar A att företaget kan lämna en annan motivering än den egentliga 

sanningen därför att företaget vill ha bort revisorn och tror att om de entledigar revisorn 

så får ingen annan reda på vad som händer i företaget. Det är dock fel menar A eftersom 

den nya revisorn skall bifoga den förra revisorns berättelse i den nya revisionsberättelsen 

och på så sätt kommer informationen fram i vilket fall som helst. 

 

4.2.2 Orsaker till entledigande 

 

Från intervjuerna framgår det att det kan finnas många olika anledningar till att revisorn 

avgår och att det kan vara orsaker från både revisorns och företagets sida. 

Respondenterna A, B, D och F anser att en av anledningarna till att revisorn avgår är att 

revisorn inte får den information som hon eller han anser sig behöva för att kunna 

genomföra uppdraget som han eller hon är anlitad för att göra. Revisorer får inte tag i de 

handlingar som de behöver vilket kan medföra att de inte kan följa god revisionssed eller 

god redovisningssed säger F och D. 
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Respondenten E menar att revisorn kan ha anledningar som att revisorn går i pension, blir 

sjuk under en längre tid, att det behövs en annan kompetens eller att företaget har en viss 

inriktning som revisorn inte anser sig besitta. Revisorn kan även avgå enligt A om 

företaget väljer att byta redovisningsbyrå. Revisorn kan då välja att avgå om revisorn inte 

känner till redovisningsbyrån. Respondent B säger att B skulle avgå om företaget inte 

följer de rekommendationer som B ger eller om företaget inte följer de regler som finns. 

Respondent E berättar att en anledning kan vara om revisionsklienten är oseriös och även 

F säger att om revisorn misstänker brott skall hon eller han omedelbart avgå och 

överväga om en anmälan till åklagare är nödvändig. Respondent F säger att om det 

uppstår en diskussion om pengar mellan parterna kan det här vara en av anledningarna till 

att revisorn avgår.  

 

Något som samtliga respondenterna diskuterar är att personkemin kan vara en anledning 

till att uppdraget upphör i förtid från både revisorns och företagets sida. Det kan vara så 

att det inte stämmer mellan revisorn och revisionsklienten, att det finns 

meningsskiljaktigheter eller uppstår kommunikationsproblem och då anser flertalet av 

respondenterna att det är bättre för båda parter att avsluta uppdraget så att det blir bra för 

båda parter.  

 

Respondenterna anser att en anledning till entledigande utifrån företagens sida är att 

företaget blir uppköpt och därmed byter revisor eller att företaget anser att de behöver en 

revisor som har mer kompetens eller kan lägga mer tid på företaget. Respondenterna A, 

D, E och F menar att företaget kan säga upp revisorn för att revisorn fått en insikt i 

bolaget som företagsledningen inte tycker om och anser att revisorn blir besvärlig och då 

hellre vill ha en revisor med mindre kompetens som inte ställer för mycket krav. 

Företaget kan också flytta sin verksamhet till en annan ort och då kanske inte den 

revisionsbyrån finns på orten. Enligt respondent C vill företag ha en revisor som finns 

nära och lokalt till den ort som de är verksamma i. Att företaget anser att revisorn tar för 

mycket betalt kan enligt F vara en annan anledning till att företaget avslutar uppdraget 

med sin revisor.  

 

4.2.3 Saklig grund 

 

Respondenterna A, E, F och D anser att det inte finns förklarat någonstans vad saklig 

grund innebär. De anser att det är väldigt diffust begrepp och svårt att definiera. Enligt E 

finns det ingen framarbetad praxis utan enbart förarbeten. Där finns inte saklig grund 

ordentligt beskrivet anser E. Saklig grund kan enligt A, C och B vara om företaget byter 

ort och byter ut revisorn eftersom företaget vill ha en revisor med lokal förankring och 

närhet eller att det sker ett ägandebyte och de nya ägarna vill ha samma revisor som de 

har haft tidigare. Även E håller med om att det här är saklig grund. Enligt respondenterna 

B och E kan en saklig grund vara att entlediga revisorn om företaget behöver en revisor 

med mer kompetens eller är specialist inom något område eller om företaget ändrar 

inriktning som den nuvarande revisorn inte har några kunskaper inom. C anser att saklig 

grund skall bedömas från fall till fall och att det påverkas av det förtroende som finns 

mellan revisorn och revisionsklienten. Då saklig grund inte finns definierat anser F att 
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saklig grund kan vara vad som helst idag eftersom ingen har preciserat vad det får lov att 

vara och inte.  

 

Enligt respondenterna A, C, D, E skall anmälan om entledigandet och motiveringen till 

saklig grund skickas in till Bolagsverket. Det genomförs dock ingen bedömning om 

motiveringen anses vara giltig. B anser att det behövs genomföras en prövning eller 

bedömning och det skall finnas en tillsynsmyndighet, det anser dock inte F. Enligt F 

behövs det ingen myndighet som undersöker det här. Om revisorn och företaget har olika 

motiveringar till saklig grund eller om revisorn inte anser att motiveringen stämmer kan 

revisorn enligt A, D, E och F få en prövning i domstol. Dock anser F att eventuella tvister 

skall lösas mellan parterna och i sista hand skall det tas upp i domstol. A och D anser att 

om det uppstår en tvist mellan parterna blir inte relationen bättre mellan revisorn och 

klienten om revisorn går upp i en prövning och sätter sig emot företaget utan att det är 

bättre att bara låta klienten avsluta uppdraget. D hoppas dock att om revisorn inte anser 

att motiveringen från företaget stämmer kan andra intressenter läser mellan raderna att 

parterna inte har varit överens då revisorn uttrycker sig annorlunda gentemot företagets 

förklaring. E menar att förändringen är till för att skydda revisorns oberoende och att det 

därmed måste finnas saklig grund till varför revisorn avgår för tidigt. 

 

4.2.4 Positivt och negativt 

 

Syftet med förändringen är att stärka revisorns roll och stärka revisorns ställning genom 

att företagen inte skall kunna avsäga revisorn hur som helst vilket A, B och E anser är 

positivt. C menar att det positiva med lagändringen är att den har medfört en enkelhet och 

att det har blivit lättare att förklara för utomstående vilket bidrar till en förenkling och ett 

förtydligande. Lagändringen är positiv på det sätt att det blir en offentlig handling och att 

de företag som är vanskötta blir offentliga för samhället och att dessa inte längre kan 

dölja det anser D. E tycker det är bra och positivt att lagändringen skall fungera som en 

skyddsregel för revisorns oberoende. F anser inte att lagändringen har medfört något 

positivt alls utan bara bekymmer för alla parter.  

 

A anser inte att lagändringen fungerar så bra ännu i verkligheten utan för tillfället är det 

mer byråkrati för alla parter och att det hade behövts en utförligare undersökning innan 

lagen gick igenom angående vilka effekter som skulle kunna uppkomma. D anser också 

att det blir mer byråkrati i och med förändringen då det blir en offentlig handling för det 

svenska folket. Revisorerna måste då överväga mer vad som skall skrivas och vilka ord 

som skall väljas vilket bidrar till att det tar mer tid. B förklarar också att det blir mer jobb 

efter lagändringen samt att ett påpekande från företagets sida kan få negativa effekter för 

revisorn. B hoppas att företaget om de inte vet vad de skall skriva tar kontakt med den 

nya revisorn och ber om hjälp istället för att hitta på en anledning. Då det är en ny 

bestämmelse och ingen vet hur den skall tolkas förekommer det enligt E förvirring men 

med tiden kommer det att utvecklas en praxis som förklarar hur lagändringen skall tolkas. 

För tillfället ställs det dock mer krav på revisorn och företagen. Det skall finnas mer 

information till handlingarna och det blir en större börda för företagen eftersom de inte 

har behövt göra det innan säger E. F tycker att det är besvärligt med den nya 
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lagändringen och anser att det är svårt att veta hur den skall hanteras och att det tar mer 

tid för alla parter än vad som finns tillgängligt. C anser dock inte att det finns några 

negativa aspekter med lagförändringen men säger att det kan finnas personer som tycker 

att lagändringen i sig är besvärlig. 

 

4.2.5 Anpassning till Sverige 

 

Tanken och syftet bakom direktivet anser F är bra. Dock menar F att Sveriges lagstiftning 

är hård och att det uppstår en kollision mellan direktivet och lagstiftningen. B tycker att 

det positiva med direktivet är att förändringen medför att både revisorns och bolagets 

synpunkter kommer fram men att det borde finnas en kontrollfunktion som prövar 

anmälningar och motiveringar som kommer in. A anser inte att det har skett någon riktig 

förundersökning om hur lagändringen skulle anpassats till verkligheten och vilka effekter 

som kunde uppkomma av den innan förändringen gick igenom. Det borde enligt A varit 

en längre undersökning innan lagen gick igenom då det kan uppstå konsekvenser i 

framtiden som ingen har tänkt på och som kan bli besvärliga för olika parter. E tycker det 

är svårt att veta om direktivet har anpassats bra till Sverige då E inte riktigt vet hur det 

fungerar i andra länder. E anser inte att det är självklart att nyttan av den tillkommande 

regeln är så stor att den är nödvändig men att Sverige skall följa införandet av den då det 

är ett direktiv. B anser att det inte skall behövas något skäl om företaget på årsstämman 

bestämmer att byta revisor. 

 

C och F har olika åsikter om hur direktivet har anpassats till Sverige. C tycker att det är 

positivt med enkelheten i direktivet och att det inte behöver förändras och att det är bra 

anpassat till Sverige. F anser dock att direktivet inte har anpassats bra till Sverige utan att 

alla intressenter har fått bekymmer i praktiken och påpekar att direktivet är bra i sig men 

att en ändring i Sveriges lagstiftning är nödvändig för att det skall fungera. C tycker att 

direktivet inte behöver grankas mer grundligt utan att utredningen har haft god tid på sig 

och att det uppfattas som väl genomtänkt. Det här är tvärtemot vad respondents A anser. 

C har inte heller märkt att lagändringen skulle ha ett för amerikanskt, tyskt eller engelskt 

tankesätt utan att den fungerar bra för Sverige. 

 

4.2.6 Intressenter 

 

Flertalet av respondenterna anser att förändringen från direktivet till aktiebolagslagen 

mest påverkar revisorerna. Respondent D anser dock att förändringen inte kommer att 

påverka någon i särskilt stor omfattning. Respondent E menar att det fortfarande är svårt 

att veta vilka effekter förändringen kommer att ge eftersom den inte har funnits så länge. 

Enligt E utvecklar revisorerna troligen rutiner och det blir inte så svårt för dem. För 

bolagen anser E att det blir mer krångligt och att de troligen kommer att påverkas mest. A 

har motsatt uppfattning till E då A anser att flertalet bolag inte är medveten om 

förändringen och inte kommer att påverkas av den förutom om de skulle entlediga 

revisorn och att det är först då de skulle uppmärksamma förändringen. 
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Respondent C menar att aktieägarna kan vara intresserade av förändringen och kan vara 

en av de intressenter som påverkas av förändringen som har skett då det innebär en 

förenkling för dem. C förklarar att banker, staten eller kommunen inte har fått några 

effekter av förändringen och inte kommer att få det. B anser tvärtom att banker eller 

Skatteverket kan vara eller bli intresserade av förändringen då de kan se varför ett bolag 

avsäger revisorn och vad de har för motivering till det. 

 

4.2.7 Etik och yrkesetiska regler 

 

A meddelar att det inte är många företag som vet vad de yrkesetiska reglerna innebär 

eller vilka de är och att revisorerna ibland behöver förklara deras innebörd.  A, B, C och 

D anser inte att de yrkesetiska reglerna har någon koppling till förändringen i 

aktiebolagslagen och att om de yrkesetiska reglerna skulle brytas av revisorn har 

företaget rätt att entlediga revisorn för då har revisorn brutit mot hela sin arbetskod. A 

anser inte att de yrkesetiska reglerna har någon stor påverkan för att entlediga revisorn. A 

säger att revisorn har regler att följa och om det finns minsta misstanke om brott måste 

revisorn anmäla det och avsäga sig uppdraget och om företaget upptäcker att revisorn gör 

något misstänksamt gör företaget helt rätt i att avsäga revisorn uppdraget. D tror inte att 

de yrkesetiska reglerna kommer att påverkas av lagändringen då revisorskåren är bestämd 

och står starkt. Ingen kommer att agera annorlunda nu när de måste motivera revisorns 

avgång eftersom att revisorer kontinuerligt måste motivera varför de tar ett uppdrag och 

varför de väljer att avgå anser D säger vidare att det är ingen stor förändring som sker 

utan bara en offentlig handling. 

 

D menar att det finns etiska regler inom FAR SRS, Revisorsnämnden, revisorslagen som 

skall följas. Att agera etiskt är enligt D att agera på ett sådant sätt att Revisorsnämnden 

inte har synpunkter på revisorns yrkesverksamhet utan det är att prickfritt följa de regler 

som finns och vara medveten om dem. B, C, A och E anser också att det är etiskt att följa 

de yrkesetiska reglerna. B anser dock att det inte går att avgöra vad som är etiskt 

respektive oetiskt utan att det beror på hur du är som person och vad som finns i 

bakgrunden. C håller med B då etiskt respektive oetiskt måste bedömas från fall till fall 

beroende på vilket företag det är och på hur situationen ser ut vilket medför att det är 

svårt att avgöra när en revisor är oberoende eller inte. A menar att agera etiskt är när 

kunden har ett förtroende för dig och att de runt omkring även har ett förtroende för dig. 

Liksom A säger C att etiskt är när en utomstående tredje part har ett förtroende för 

revisorn och uppfattar revisorn som oberoende. D menar att det är en fråga om kunskap 

att kunna skilja mellan vad som är etiskt och vad som är oetiskt och att man utvecklar en 

känsla för vad som är rätt och fel. D beskriver att det finns sätt att avgöra vad som är 

etiskt respektive oetiskt till en viss gräns. Etik och moral är väldigt viktigt enligt A som  

säger att allt vilar på det och att det är viktigt att kunna avgöra och dra gränsen för vad 

som är etiskt och moraliskt. Det finns både en yrkesetisk moral men också en egen 

individuell moral som påverkar och innefattas i de yrkesetiska och det är viktigt att kunna 

säga ifrån och inte tveka utan veta när det är rätt och fel säger A. A menar att det är 

viktigt att säga ifrån för att förtroendet fortfarande skall ha en hög status. F anser att 

revisorn måste agera osjälviskt och inte låta sig styras och att det är att agera etiskt. 
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A säger att tystnadsplikten är en av de yrkesetiska reglerna och att det är ett exempel på 

det etiska om revisorn bryter tystnadsplikten. Då har revisorn förstört sitt förtroendet 

eftersom att tystnadsplikten är så betydelsefull. Följer inte revisorn reglerna utan lämnar 

ut viktig information är det oetiskt. E förklarar att när revisorn följer de yrkesetiska 

reglerna medför det att hon eller han följer god revisionssed respektive god 

redovisningssed och att det är en skyldighet att följa de regler som har utvecklats. Ett 

problem som kan uppkomma enligt E är om företaget inte har något förtroende för 

revisorn. Då uppkommer frågan hur revisorn skall hantera det samt förhålla sig till det på 

ett etiskt sätt. Det är viktigt att revisorn hela tiden upprätthåller sitt etiska handlande 

påpekar F.  

 

4.2.8 Kvalitetskontroller 

 

Respondenterna A, C, D och E berättar att det förekommer mycket kvalitetskontroller 

runt om i revisionsföretagen och på revisorerna. Respondent A säger att det genomförs 

kvalitetskontroller på revisorers uppdrag och i revisorsarbetet för att säkerställa kvalitet, 

effektivitet och lönsamhet. Kvalitet är något, enligt D, som de kämpar för och därför görs 

kontroller av eget intresse eftersom de enligt D inte vill förlora kunder på grund av ett 

dåligt arbete. Genom att göra kvalitetskontroller förstärker revisorerna sitt förtroende från 

kunderna och samhället som helhet säger D. Revisorer är en yrkeskår och ett dåligt 

förtroende inom revisorskåren skulle vara förödande enligt D och det är viktigt att de 

produkter/tjänster som revisorn lämnar ifrån sig har hög klass och är utförda enligt de 

regler som finns fastställda. 

 

Att revisionerna utförs i enlighet med den interna metodiken och god revisionssed i 

Sverige bidrar till att säkerställa kvalitet i uppdragen enligt A. C säger att de har interna 

kontroller på företaget vilket även D håller med om. Enligt D förekommer det kontroller 

vid varje arbetsuppgift och de skall godkännas av den som är registrerad för uppgiften. 

Det kontrolleras även av andra att arbetet är gjort på rätt sätt. C framhäver att det 

genomförs kontroller från Revisorsnämnden samt från FAR SRS. Enligt E bedriver 

Revisorsnämnden sedan 2009 kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer 

samt av registrerade revisionsbolag som har revisionsuppdrag i börsnoterade företag. 

Kvalitetskontrollen som genomförs av Revisorsnämnden är enligt E en utveckling 

eftersom Revisorsnämnden från den 1 juli 2009 har en plikt att utföra återkommande 

kontroller. 

 

4.2.9 Revisorns förtroende 

 

Respondenterna anser inte att förändringen som har skett påverkar det förtroende som 

revisorerna har byggt upp. Enligt A är det inte så många som är medvetna om den gjorda 

förändringen och därmed är inte chansen så stor att förtroendet skulle påverkas. 

Respondent B anser inte att förtroendet påverkas av en negativ motivering i entledigandet 

då kunderna inte har kännedom om varandra. Om det inte fungerar för en kund behöver 

det inte påverka de befintliga kunderna. Dock menar B att de som kan påverkas av ett 
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negativt uttalande är de nya kunderna om de väljer att ringa till Bolagsverket för att 

kontrollera om det finns en notering på revisorn. B har svårt att tänka sig att sådana här 

situationer skulle uppkomma och anser därför att förtroendet inte påverkas av 

förändringen.  

 

Även E finner det svårt att tro att förtroendet skulle komma eller har påverkats av 

förändringen eftersom syftet är att stärka det oberoendet. Det är dock enligt E svårt att 

uppskatta om förtroendet skulle kunna påverkas framöver då samtliga effekter från 

förändringen inte har framkommit ännu eftersom förändringen fortfarande är ny. 

Respondent D anser att det finns mycket som avgör om företaget har förtroende för 

revisorn. Om revisorn är rakryggad och följer de regler som finns har det mer betydelse 

för förtroendet än vad förändringen har enligt D. Det finns hela tiden ett förtroende från 

samhällets och kundernas sida och utan förtroendet har revisorn inga kunder och då heller 

ingen funktion meddelar D. Det gäller att bygga upp ett förtroende och därigenom få 

kunder. 
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5. Analys 

I det analytiska kapitlet kopplar vi samman relevanta delar från den teoretiska 

referensramen med det empiriska materialet. 

  

5.1 Analys  

 

Här kommer det att föras en analys från det empiriska kapitlet och den teoretiska 

referensramen där det kommer att redogöras för relevanta områden. 

 

5.1.1 Entledigandet 

En revisor skall enligt 22§ 9 kap i aktiebolagslagen anmäla uppdraget till bolagets 

styrelse om det upphör i förtid. Enligt gällande rätt kan revisorn eller den som utsatt 

denne entlediga revisorn från uppdraget i förtid utan att ha skäl till det. I och med det nya 

regelverket skall revisionsklienten endast få entlediga revisorn om det finns saklig 

grund.(Proposition 2008/09:135) Vad som kan ses som saklig grund diskuteras av 

studiens respondenter under avsnittet saklig grund. Vad som kan ses som orsaker till en 

revisorns entledigande från uppdraget behandlas här.  

 

Respondenterna i vår studie menar att det finns flera orsaker till att revisorn avgår i förtid 

från ett uppdrag både från företagets och revisorns sida. Respondenterna beskriver att en 

bidragande orsak till att revisorn avgår i förtid är att revisorn inte får den information som 

behövs för att genomföra uppdraget. F och D påpekar att utebliven information medför 

att god revisionssed samt god redovisningssed blir svår att upprätthålla. En orsak från 

både revisorns och företagets synpunkt är att meningsskiljaktigheter eller 

kommunikationsproblem mellan parterna samt dålig personkemi resulterar i att uppdraget 

avslutas i förtid, vilket samtliga respondenter har påpekat. Enligt respondent C kan en 

legitim orsak vara att företagets verksamhet byter ort och medför att företaget av den 

anledningen får en annan revisor. C framhäver att ett företag vill ha en revisor som finns 

lokalt till den ort där företaget verkar. Respondenten E säger att om revisorn går i 

pension, blir sjuk under en längre tid eller att företaget ändrar karaktär som bidrar till att 

en annan kompetens krävs kan det vara orsaker till att revisorn blir entledigad från 

uppdraget.   

 

Syftet med förändringen i aktiebolagslagen är att eliminera den risk som kan finnas för att 

revisionsklienten entledigar revisorn i förtid eller tvingar revisorn att avgå i förtid för att 

förhindra att han eller hon i revisionsberättelsen lämnar uppgifter som är besvärande för 

klienten. (Proposition 2008/09:135). Den teoretiska referensramen angående 

förändringen i aktiebolagslagen överensstämmer med flertalet av vår studies 

respondenter. A menar att lagförändringen är till för att stärka revisorns ställning i 

företaget och att det därmed inte skall vara lika enkelt att entlediga en revisor som ställer 

krav. Respondent E framhäver att förändringen skall skydda revisorns oberoende samt att 



 

- 30 - 

en revisor skall kunna lyfta fram obekväm fakta utan att bli avsagd från 

revisionsuppdraget.  

 

Syftet med förändringen anser A, B och E är positivt eftersom den som tidigare nämnts är 

till för att stärka revisorns roll och ställning i företaget. D förtydligar och menar att 

förändringen bidrar till att skälen blir en offentlig handling och att företagen inte på 

samma sätt kan dölja vad som sker i verksamheten. Respondent F menar däremot att 

lagändringen inte bidragit till några positiva aspekter utan endast bekymmer för 

inblandade parter eftersom den är besvärlig att hantera. A har även en liknande 

inställning som respondent F och påpekar att lagändringen har medfört mer byråkrati 

samt att en grundligare utredning om effekterna av förändringen skulle ha behövts 

genomföras. E menar att det i nuläget är osäkert hur den nya bestämmelsen skall tolkas 

men berättar att det kommer att utvecklas en praxis med tiden. Studiens respondenter 

påvisar att det finns både positiva och negativa aspekter med förändringen i 

aktiebolagslagen samt att flertalet respondenter uttrycker likartade åsikter som dem som 

framkommit i den teoretiska referensramen. 

 

5.1.2  Saklig grund 

 

Som det framgår i studiens teoretiska referensram skall en revisor endast kunna 

entledigas i förtid om det finns en saklig grund för det. I direktivet framgår det inte vad 

saklig grund innebär och det finns inte definierat. (Propositionen 2008/09:135) 

Respondenterna i studien anser även de att det inte finns förklarat någonstans vad saklig 

grund är och att det är väldigt diffust. I studien framkommer det att respondent F säger att 

saklig grund idag kan vara vad som helst eftersom ingen har preciserat vad det är. Enligt 

direktivet framkommer det dock exempel på vad saklig grund inte får vara. De exempel 

som anges är att olika åsikter angående företagets redovisning eller om revisorns 

revisionsåtgärder inte accepteras som saklig grund. En blank förklaring anses inte heller 

som en saklig grund. Förklaringen måste kunna styrkas med angivelser som visar att den 

misstro som uppdragsgivaren har mot revisorn är berättigad. (Propositionen 2008/09:135) 

En tänkbar formulering som framkommer i den teoretiska referensramen är att revisorn 

entledigas på grund av att bolaget har sålts (Balans, 2009, nr 8/9). Det här är även en 

tänkbar orsak enligt respondenterna i studien. Respondenterna i studien har kommit fram 

till att saklig grund kan vara om det sker ett ägandebyte eller om företaget behöver mer 

kompetens. Respondent C anser att saklig grund skall bedömas från fall till fall och att 

det påverkas av det förtroende som finns mellan revisorn och klienten.  

 

Flertalet av respondenterna säger att en anmälan skall lämnas in till Bolagsverket vilket 

överrensstämmer med studiens teoretiska referensram. Enligt studiens respondenter 

genomförs det dock ingen bedömning av om motiveringen anses vara giltig. I studien 

framkommer det att två respondenter har olika åsikter om det behövs en 

tillsynsmyndighet eller inte. Respondent B tycker att det skulle behövas medan F anser 

att det inte behövs. I den teoretiska referensramen framkommer det att Revisorsnämnden 

och Sveriges advokatsamfund även de har ifrågasatt om Bolagsverket kommer att 

granska om det finns saklig grund för entledigandet. (Propositionen 2008/09:135) 
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Respondent E säger i studien att förändringen är till för att skydda revisorns oberoende 

och att det därmed måste finnas saklig grund till varför revisorn avgår för tidigt. 

 

5.1.3 Anpassningen till Sverige 

 

Som det framkommer av den teoretiska referensramen i studien skall en revisor utses av 

stämman i bolaget och att det finns undantag där bland annat länsstyrelsen kan utse 

revisorn för bolaget. (Propositionen 2008/09:135) Respondent F i studien anser att 

Sveriges lagstiftning är hård och att med det nya direktivet uppstår en kollision med 

lagstiftningen. Respondent E menar att det är svårt att veta om direktivet har anpassats 

bra till Sverige men att Sverige skall följa införandet av det då det är ett direktiv. 

Respondenten C anser att direktivet är bra anpassat till Sverige och inte behöver 

förändras på något sätt. Respondent F har en annan uppfattning och anser att alla 

intressenter har fått bekymmer i praktiken. Som det framgår i det empiriska kapitlet 

tycker F att direktivet är bra i sig men att det är nödvändigt med en ändring i Sveriges 

lagstiftning för att det skall fungera. Respondent C anser att lagändringen fungerar bra för 

Sverige och anser att det inte är för amerikanskt, tyskt eller engelskt. Respondent C 

tycker det har funnit tillräckligt med tid för utredningen, den här uppfattningen delar inte 

A.  

 

5.1.4 Etik och yrkesetiska regler 

 

De yrkesetiska reglerna som Far har fastställt omfattar tre kapitel som berör opartiskhet 

& självständighet samt integritet & objektivitet, upplysningsplikt & tystnadsplikt och 

kompetens och yrkesutövning. Syftet med Fars verksamhet är att revisorer och andra 

specialister inom branschen skall hålla en hög etisk nivå samt medverka till att samtliga 

uppdrag skall utföras med objektivitet samt integritet. (Far 2) E betonar att en revisor har 

en skyldighet att följa de yrkesetiska reglerna vilket medför att revisorn följer god 

revisionssed och god redovisningssed. Dock menar D att de yrkesetiska reglerna inte 

kommer att påverkas av den lagförändringen som har skett. Flertalet respondenter menar 

att de yrkesetiska reglerna inte har något samband med förändringen i aktiebolagslagen 

men påpekar att företaget har rätt att entlediga revisorn om revisorn frångår regelverket 

eftersom revisorn då brutit mot hela sin arbetskod. Vår studie överensstämmer med den 

upptagna teoretiska referensramen angående att de yrkesetiska reglerna bidrar till etiskt 

handlande inom branschen och att dessa skall följas.  

 

Flertalet respondenter har diskuterat vad som är etiskt respektive oetiskt. C och B menar 

att situationen måste bedömas utifrån från fall till fall samt att det är svårt att avgöra om 

revisorn är beroende eller inte. A betonar att för att kunna agera etiskt är det viktigt att 

förtroendet finns från både kundens och omgivningens sida. Rezaee (2004) menar att 

revisorns rykte är en hörnsten i yrket, vilket grundar sig på att det anses vara irrationellt 

för revisorer att medverka i oetiska, olagliga, försumliga och oseriösa aktiviteter. Om 

revisorn skulle agera på ett oetiskt sätt skulle det rykte som revisorn byggt upp kunna 

förstöras (Rezaee 2004).  Respondenternas svar visar en tydlig trend som Rezaee 
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diskuterar att handla oetiskt kan förstöra ryktet men det är svårt att bedöma och det finns 

en gråzon mellan vad som kan uppfattas som oetiskt respektive etiskt i vissa situationer.  

 

Att agera etiskt är enligt D att följa de regler som finns vilket B, C, A samt E även håller 

med om. Dessutom skall de yrkesetiska reglerna följas. A betonar att det är viktigt att 

kunna dra gränsen mellan vad som är etiskt och moraliskt.  F menar att det är väsentligt 

att agera osjälviskt och inte låta sig styras för att kunna agera etiskt rätt. Det här betonar 

även Lindberg & Beck (2004) då de menar att revisorers oberoende ofta benämns som en 

hörnsten i revisorsbranschen och är grunden för allmänhetens förtroende. Revisorernas 

oberoende bidrar till att säkerställa kvalitet och till ekonomisk rapportering.  

 

Krishna et al (2010) diskuterar att förhållandet mellan revisorn och ledningen i vissa 

situationer kan medföra hot för revisorns oberoende och objektivitet då klienten utövar 

press. Författarna menar att ett sådant förhållande kan åtgärdas genom att använda 

riktlinjer och handlingsplaner för att hantera situationer som kan hota revisorns 

objektivitet samt oberoende. De yrkesetiska reglerna angående opartiskhet samt 

självständighet innefattar exempelvis att revisorn inför ett enskilt uppdrag skall bedöma 

om det finns omständigheter som kan påverka att revisorn kan vara självständig och 

opartisk (Far 2). F som tidigare nämnt betydelsen av inte låta sig styras av andra för att 

kunna agera etiskt belyser en likartad situation som den teoretiska referensramen 

behandlar nämligen vikten av att revisorn skall vara oberoende samt objektiv i utförandet 

av sitt arbete.  

 

En av de grundläggande förutsättningarna för att uppdragsgivaren ska känna förtroende 

för medlemmen är att tystnadsplikten även skall gälla efter att uppdraget är slutfört i 

enlighet med god yrkessed. Det finns dock vissa situationer som tystnadsplikten får 

frångås exempelvis då revisorn enligt lag har skyldighet eller rättighet att lämna 

upplysningar.(Far 2) A framhäver även att tystnadsplikten är sammankopplat med etiskt 

handlande och menar att tystnadsplikten är oerhört viktigt. Om tystnadsplikten bryts har 

revisorn därmed förstört förtroendet från kunden. 

5.1.5 Kvalitetskontroller 

 

Kvalitetskontroller är enligt Bengtsson (2009) och vår teoretiska referensram en 

kontrollfunktion som skall vara en vägledning för revisorn som medför att det förtroende 

som yrket kräver uppnås. Enligt vår studie och respondenter förekommer det flertalet 

kvalitetskontroller på revisorns arbete. Respondent A beskriver att kontroller genomförs 

för att säkerställa kvalitet, lönsamhet samt effektivitet i arbetet. D menar att 

kvalitetskontroller förstärker förtroendet som revisorn har från samhället i stort och från 

kunderna.  

 

D påpekar att för att bevara förtroende och kvalitet i yrkeskåren är det väsentligt att 

revisorn lämnar högklassiga tjänster i enlighet med gällande regler och att ett dåligt 

förtroende skulle vara förödande. Far menar även att kvaliteten på revisionen påverkas 

negativt om det framkommer att revisionen utförts på ett sämre sätt, vilket medför att 

revisorn samt revisorskåren kommer till skada (Far 1).  
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Far genomför kvalitetskontroller på sina medlemmar med syftet att allmänheten skall 

kunna förlita sig på revisorers arbete samtidigt som det utgör stöd i revisorers 

kvalitetsarbete. För att säkerställa god revisionskvalitet och redovisningskvalitet är 

kvalitetssäkring väsentligt. (Kvalitetskontroll) Enligt Bengtsson (2009) sker 

kvalitetskontroller av Far och Revisorsnämnden. C, D och E ger en liknande bild över 

kvalitetsaspekten i enlighet med vår litteratur och D förtydligar att det finns interna 

kontroller vid varje arbetsuppgift för att upprätthålla kvaliteten. Revisorsnämnden skall 

från den 1 juli 2009 utföra återkommande kvalitetskontroller. Enligt E är det här ett 

framsteg. Vi menar att det finns en överensstämmelse mellan vad som framkommit i vår 

studie och vad som tagits upp i den teoretiska referensramen rörande hur 

kvalitetskontroller kan påverka förtroendet.  

 

5.1.6 Revisorns förtroende 

 

Förtroende är av central betydelse för revisionsbranchen och är betydelsefull i både 

bestyrkandeuppdrag och rådgivningsuppdrag. Förtroende skapas enligt vår teoretiska 

referensram genom hög kompetens, integritet och gott omdöme. (Far 1, Far 2) Enligt 

Eriksson (2007) ger det trygghet åt kunder om revisorn har en hög moral med gedigen 

kunskap. Förtroendet kan påverkas av hur kollegor förhåller sig till varandra och därmed 

är det viktigt att eftersträva goda relationer inom yrkeskåren. (Far 2) Alander och Roth 

(2006) anser att förtroendet stärks av den oberoende revisionen och att det är en viktig 

komponent för exempelvis bolagens rapportering och Halling (2010) medger att ett väl 

utfört rådgivningsarbete medverkar till ett ökat förtroende. Att förändringen i 

revisorsdirektivet skulle ha påverkat det förtroende som finns anser inte respondenterna i 

vår studie. Respondent B anser inte att en negativ motivering i entledigandet skulle 

påverka förtroendet då kunderna inte har någon kännedom om varandra. En ny kund kan 

dock kan påverkas om han/hon väljer att ta kontakt med Bolagsverket vilket B har svårt 

att tänka sig att en ny kund skulle göra.  

 

Rezaee (2004) säger att revisorns rykte är en hörnsten i yrket och att det är irrationellt för 

en revisor att medverka i aktiviteter som är oetiska, olagliga, försumliga och oseriösa, då 

ett sådant handlande skulle innebära att revisorns rykte och förtroende skulle förstöras. 

Lindberg & Beck håller med Rezaee och finner att revisorns oberoende är en hörnsten i 

branschen och är grunden för allmänhetens förtroende. En revisor skulle därmed inte 

komma att offra sitt rykte eller förtroende genom att tilltala en enskild kund utan 

genomföra noggranna granskningar och tjäna många klienter. (Rezaee, 2004) För att 

förtroendet hos intressenterna inte skall påverkas finns det krav på revisorns 

självständighet och opartiskhet för att undvika revisorns bestyrkande vilket innebär att 

revisorn skall bedöma om det finns omständigheter som kan påverka förtroendet. (Far 2) 

Respondent D anser att om revisorn är rakryggad och följer de regler som finns har det 

mer betydelse för förtroendet än vad förändringen i revisorsdirektivet har. 

 

Rennie et al (2010) tar i den teoretiska referensramen upp att en relation mellan revisorn 

och klienten är förknippad med revisorns förtroende vilket även Larsson (2007) beskriver 

då förtroendefull relation mellan revisorn och klienten baseras på revisorns uppträdanden. 
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Tystnadsplikten är en av de grundläggande förutsättningarna för att uppdragsgivaren skall 

känna förtroende. (Far 2) Att förtroendet skulle ha påverkats eller kommer att påverkas 

finner respondent E inte vara troligt då förändringen är till för att stärka förtroendet. 

Enligt respondent D får en revisor inga kunder om det inte finns ett förtroende för 

honom/henne och kan då inte heller upprätthålla sin funktion som revisor. D menar att 

det gäller för revisorn att bygga upp ett förtroende och därigenom få kunder. 
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6. Slutsatser 

I det här avsnittet presenterar vi våra slutsatser som vi har kommit fram till efter 

genomförd empiri och analys Vi ger här förslag på fortsatt forskning inom området. 

 

6.1 Slutsats 

 
Uppsatsens huvudfråga lyder: 

 Vad ger förändringen i revisorsdirektivet för effekter för revisorer gällande 

entledigandet av revisor på förtroendet? 

 

Vi anser att förtroendet inte påverkas i den utsträckningen som vi trodde vid studiens start 

utan genom studien framkommer det att förändringen istället är till för att stärka revisorns 

förtroende och hjälpa revisorn att inte bli entledigad utan orsak. Vår uppfattning var att 

förtroendet skulle påverkas mer negativt om bolaget valde att ge en negativ motivering 

och att det i sin tur skulle påverka revisorns förtroende. Enligt respondenten B i studien 

har kunderna ingen kännedom om varandra, vilket vi kan hålla med om, och därmed så 

påverkas inte revisorns förtroende genom att en kund entledigar revisorn från uppdraget. 

Från studien har det framkommit att förtroende är något som kommer från revisorns 

uppträdande, kompetens och moral och vi har förstått att en revisor arbetar väldigt 

mycket med det här dagligen. Respondent D säger att utan förtroende har en revisor inga 

kunder och en revisor måste arbeta med sitt förtroende och rykte för att genom det få nya 

kunder och bevara de befintliga. Slutsatsen som kan dras från studien är därmed att 

förtroendet inte verkar ha påverkats i någon större utsträckning eller förväntas  komma att 

påverkas men att det är en viktig del i revisorernas yrkeskår. 

 

I studien har även respondenterna framfört sina åsikter angående vad som anses vara 

etiskt respektive oetiskt handlande samt om de yrkesetiska reglerna kommer att påverkas 

av lagändringen. Att agera etiskt i revisorsbranschen är enligt respondenterna D, B, C, A 

och E att följa de yrkesetiska regler som finns. Vad som kan anses vara oetiskt respektive 

etiskt kan i vissa situationer vara svårt att bedöma, men flertalet respondenter framhäver 

vikten av att vara oberoende. Respondent A betonar att för att agera etiskt måste det 

finnas ett förtroende mellan revisorn och klienten. Slutsatsen som kan dras är att revisorn 

skall ha ett etiskt handlande för att kunna utföra sina uppdrag på ett bra sätt. Dock kan det 

vara svårt att avgöra vad som ses som oetiskt respektive etiskt från fall till fall. Slutsatsen 

som dras är att flertalet respondenter anser att de yrkesetiska reglerna inte har något 

samband med förändringen i aktiebolagslagen.  

 

Uppsatsens första underfråga lyder: 

 Hur påverkas revisorn av saklig grund? 

 

Under studien framkommer det egentligen inte vad saklig grund är. Det finns inte 

förklarat och det finns inget dokument där saklig grund finns preciserat. Det som 

framkommer i den teoretiska referensramen är att olika åsikter angående redovisningen i 
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företaget eller om revisorns åtgärder inte accepteras som en giltig förklaring men det 

finns inget skrivet om vad en giltig förklaring kan vara. När respondenterna får frågan om 

vad saklig grund kan vara säger de att de inte riktigt vet vad det är men anger några 

motiveringar som de anser vara giltiga förklaringar. De mest framträdande orsakerna 

utifrån vår studie redogörs här nedan.  
 

I studien framkommer det från respondenterna att en förekommande orsak kan vara att 

revisorn avsäger sig uppdraget om revisorn inte får det material som han/hon behöver för att 

kunna genomföra uppdraget. Om revisorn inte får tillräckligt med information och underlag 

för att kunna genomföra sitt arbete i enlighet med god revisionssed respektive god 

redovisningssed kan det bidra till att revisorn avgår i förtid. Enligt respondenterna i studien 

kan material och information bli en orsak till att företaget entledigar revisorn då företaget kan 

anse att revisorn blir besvärande och hittar för ”mycket” information. Slutsatsen från studien 

blir följande; att material och information kan vara en bidragande orsak till varför revisorn 

entledigas eller avgår i förtid.  

 

Från studiens respondenter framkommer det att personkemin kan vara en förekommande 

orsak till varför revisorn entledigas i förtid. Om det förekommer kommunikationsproblem 

blir uppdraget mellan revisorn och revisionsklienten lidande och uppdraget upphör i förtid. 

Slutsatsen blir här att om det finns kommunikationsproblem eller om personkemin inte 

stämmer anser respondenterna att det kan bidra till ett avslut eller entledigande av revisorn.  

 

I studien diskuteras det om de yrkesetiska reglerna kan vara en bidragande orsak till 

entledigandet av revisorn. Respondenterna för studien menar att sannolikheten för att de 

yrkesetiska reglerna skulle vara anledningen till entledigandet inte är så stor. Revisorer i 

studien menar att om en revisor överträder de etiska reglerna som finns bryter revisorn mot 

hela sin arbetskod. Slutsatsen som kan dras från studien är att om revisorn bryter de 

yrkesetiska reglerna skall ett entledigande självklart göras då revisorn i det fallet bryter mot 

hela sin arbetskod och regler.  

 

De flesta respondenterna i studien anser det vara en rimlig orsak om företaget byter ort och i 

det fallet behöver byta revisor. Det kan även vara så att företaget ändrar inriktning och 

behöver en revisor som har mer kompetens eller är mer specialiserad inom det området. 

Slutsatsen blir därmed att de här orsakerna anses som acceptabla att entlediga revisorn i 

förtid. Om skulle bero på de här orsakerna medger revisorerna i studien att det inte är något 

anmärkningsvärt. 

 

Vi drar slutsatsen från studien att det skulle behövas ett förtydligande dokument där 

saklig grund finns preciserat som både revisorer och företag kan följa.  

 

Uppsatsens andra underfråga lyder: 

 Är förändringen i revisorsdirektivet anpassad till Sverige? 

 

Då huvudregeln är att stämman i bolaget skall utse revisorn för bolaget uppkommer den 

frågan som vi har haft under studiens gång, Varför skall en motivering skickas in vid 

entledigandet för att upplysa ägarna om det är ägarna som väljer revisorn för bolaget. 

Syftet med lagförändringen är att skydda revisorns oberoende så att revisorn inte kan bli 

entledigad utan saklig grund men varför skall motiveringen av bli offentligt och riskera 
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bli en nackdel för revisorn. När respondenterna får frågan om hur bra lagändringen har 

anpassats till Sverige får vi väldigt olika svar vilket framgår i det empiriska kapitlet. 

Dock säger flertalet av respondenterna att förändringen inte är nödvändig och att den inte 

har anpassats bra till Sverige. Därmed drar vi slutsatsen att det behövs en kontroll över 

hur lagändringen har anpassats till den svenska lagstiftningen och om det går att göra en 

förändring av den. En kontroll över om det är nödvändigt att visa motiveringen offentligt 

i ett land där det oftast är aktieägarna i bolaget som väljer revisorn och de då redan vet 

om förändringen.   

 

Uppsatsens tredje underfråga lyder: 

 Kan kvalitetskontroller ha en inverkan på revisorns förtroende? 

 

Kvalitetskontroller är vanligt förekommande inom revisorsbranschen och genomförs av 

Far och Revisorsnämnden. Enligt Bengtsson (2009) är kvalitetskontroller en 

kontrollfunktion som vägleder revisorer i deras arbete och resulterar i att ett förtroende 

kan upprätthållas. Studiens respondenter menar att kvalitetskontroller förstärker revisorns 

förtroende och att ett dåligt utfört arbete skulle vara förödande för yrkeskåren.  Slutsatsen 

som kan dras är att kvalitetsaspekten har stor betydelse för hur allmänheten och 

revisionsklienter har förtroende för revisorers arbete. En revisor måste arbeta på ett 

högklassigt sätt för att bevara det förtroende som revisorn har byggt upp och det är viktigt 

att kontinuerligt utföra kvalitetskontroller. 

 

6.2 Författarnas synpunkter 

 

Vi anser att studiens forskningsfrågor har blivit besvarade och därmed att vi genom 

studien fått en förståelse för problemområdet. Slutsatsen som vi tar är att det behöver  

definieras vad saklig grund innebär och vilka motiveringar som är tillåtna att göra. Vår 

uppfattning är att det behöver göras kontroller av de motiveringar som kommer in för att 

försäkra sig om att dessa verkligen har saklig grund. Om anmälningar kommer in och 

ingen kontrollerar dem tror vi att det finns risk för att förändringen känns överflödig. Vi 

har fått en förståelse för hur de olika aktörerna uppfattar lagändringen och vad som skiljer 

dem åt. Studien har även bidragit till att vi har fått en inblick i hur revisorns förtroende 

kan påverkas samt vad etiken har för roll inom området. En förståelse för vad de olika 

aktörerna gör för att säkerställa det förtroende som finns samt vilka kontroller som görs 

har lyfts fram i studien. Vi anser att syftet har besvarats och att uppsatsen följer de 

avgränsningar som vi har gjort och även följer de frågor som ställts.  

 

6.3 Fortsatt forskning 

 

Under uppsatsprocessen har vi kommit fram till olika områden som kan vara intressanta 

att forska vidare på. En alternativ projekt är att genom en studie upprätta en 

dokumentation där saklig grund preciseras. Ett annat projekt skulle kunna vara att 

presentera hur en kontrollfunktion kan se ut samt visa den för Bolagsverket eller annan 

organisation som erhåller uppdraget att göra kontroller på motiveringarna som lämnas in.  
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Att göra en jämförelse mellan Sverige och andra länder hur direktivet har anpassats till 

landets lagstiftning och hur de har valt att hantera direktivet kan vara ett intressant 

område.  

 

Vårt sista förslag till fortsatt forskning är att en studie genomförs efter ett par år för att se 

hur förändringen har accepterats och vilka effekterna blev. Studien bör omfatta de olika 

aktörerna Revisorsnämnden, Bolagsverket och revisorerna samt ta med andra aktörer 

såsom företag, banker och Skatteverket om deras uppfattning om förändringen. Att 

granska om det har framkommit en praxis eller om det finns några domstolsbeslut 

angående saklig grund för entledigandet bor ingå i studien.  
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Bilaga: Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor 
 

1. Vilken är er befattning, vad arbetar ni med?  

2. Vad vet ni om förändringen i ABL? 

3. Hur ställer ni er till förändringen i ABL? 

4. Hur tror ni att förändringen kommer att påverka er? 

5. Hur tror ni att det kommer påverka förtroendet? 

6. Vad tror ni är orsakerna till att en revisor avgår i förtid? 

7. Vad tror ni är orsakerna/anledningarna från företagets sida att låta revisorn gå i 

förtid? 

8. Vad innebär saklig grund för er? 

9. Tror ni att det är vanligt att de yrkesetiska reglerna överträds och kan det medföra 

att revisorn avgår? Om ja/nej varför i så fall?  

10. Vad innebär det för er att agera etiskt som revisor? 

11. Går det att avgöra vad som är etiskt respektive oetiskt? Hur? 

12. Hur påverkar förändringen i ABL etiken, exempelvis de yrkesetiska reglerna? 

13. Ser ni något positivt/negativt med förändringen? I så fall vad? 

14. Vilka intressenter tror ni påverkas mest av förändringen och varför? 

15. Anser ni att förändringen är bra för er om ja/nej varför? 

16. Vad tycker ni kan förändras i direktivet eller är det bra som det är, varför? 

17. Tycker ni att direktivet har anpassat sig bra till Sverige? Om ja/nej varför? Kan 

det förbättras eller inte, varför? 

18. Har ni kvalitetskontroller som kan förstärka förtroendet och om ja hur fungerar 

dem? Om nej varför inte? 

19. Har ni något mer att tillägga? 
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Bilaga - Uppdragsbrev 
 

REKOMMENDATION – VERSION 2010.1 

Uppdragsbrev för lagstadgad revision av svenska aktiebolag 

(mars 2010) 

Uppdragsbrev 
 

Vi (Jag) har av bolagsstämman i Y AB fått uppdraget att utföra revision i Y AB. Vi (Jag) 

bekräftar genom detta brev att vi (jag) åtar oss (mig) uppdraget. Uppdraget löper under 

fyra räkenskapsår fram till slutet av den årsstämma som ska hållas under år 20XX. 

Revisionsuppdraget omfattar 

 granskning enligt god revisionssed av Y ABs bokföring och årsredovisning samt 

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget som syftar till att ge 

oss (mig) underlag för vår (min) revisionsberättelse till bolagsstämman, 

 annan granskning och rapportering enligt aktiebolagslagen ("lagstadgade 

tilläggsuppdrag"), 

 biträde och rådgivning som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning och annan 

jämförbar rådgivning ("revisionsrådgivning"). 

För uppdraget gäller bilagda av Far, branschorganisationen för revisorer och rådgivare, 

fastställda allmänna villkor för lagstadgad revision av aktiebolag (med följande tillägg, 

avvikelser eller förändringar...). 

Uppdraget omfattar inte annan rådgivning som går utöver revisionsrådgivning. För 

sådana tjänster, t.ex. redovisnings- och deklarationsbiträde, gäller särskilda villkor. 

Med vänlig hälsning 

REVISIONSBYRÅN X 

Uppdragets villkor accepteras: 

Y AB 

(underskrift av behörig firmatecknare) 
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Bilaga  - Uppdragsbrev kombiuppdrag 
 

REKOMMENDATION – VERSION 2010.1 

Uppdragsbrev, s.k. kombiuppdrag 

(mars 2010) 

Uppdragsbrev 
 

Lagstadgad revision 
Vi har fått i uppdrag av bolagsstämman i Y AB att utföra revision i Y AB. Genom detta 

brev bekräftar vi att vi åtar oss uppdraget. Uppdraget löper under fyra räkenskapsår fram 

till slutet av den ordinarie bolagsstämma som ska hållas under år 200X. 

Revisionsuppdraget omfattar 

 granskning enligt aktiebolagslagen av Y ABs bokföring och årsredovisning samt 

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget med syftet att ge oss 

underlag för vår revisionsberättelse till bolagsstämman, 

 annan granskning och rapportering enligt aktiebolagslagen ("lagstadgade 

tilläggsuppdrag"), 

 biträde och rådgivning som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning och annan 

jämförbar rådgivning ("revisionsrådgivning"). 

För uppdraget gäller av Far, branschorganisationen för revisorer och rådgivare, fastställda 

Allmänna villkor för lagstadgad revision av aktiebolag (dock med följande tillägg, 

avvikelser eller förändringar ...), bilaga 1. 

 

Redovisningstjänster 
Med hänvisning till tidigare kontakter får [byråns namn] härmed bekräfta uppdraget att 

biträda [företagets namn], [organisationsnummer] med redovisningstjänster i enlighet 

med nedanstående. För uppdraget gäller dessutom av Far fastställda Allmänna villkor för 

redovisningstjänster, bilaga 2. 

Uppdraget avser perioden [ange den aktuella perioden]. 

Redovisningsuppdraget kommer att utföras i enlighet med Svensk standard för 

redovisningstjänster, Reko. 

Detta innebär bl.a. att det material som lämnas till redovisningskonsulten ska vara i 

enlighet med kraven i bokföringslagens 5 kap. Rent praktiskt innebär detta att alla 

verifikationer ska vara ordnade kronologiskt och innehålla de uppgifter som 

bokföringslagen kräver. Vidare måste materialet överlämnas till oss inom den i bilaga [X] 

överenskomna tiden, så att det kan färdigställas och levereras inom för uppdraget 

gällande tidsramar. 

Därutöver gäller att då [byråns namn] har revisionsuppdraget så får ingen inom [byråns 

namn] hantera grundbokföringen. I dessa fall ska alla verifikationer vara klassificerade 

och attesterade av er. Mot bakgrund av att förändringar kan ske av praxis rörande s.k. 
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redovisningsjäv, måste vi förbehålla oss rätten att från tid till annan kunna justera 

uppdragets omfattning. 

Ni som uppdragsgivare har ett självständigt ansvar för ert företags redovisning och de 

rapporter som baseras på denna, vilket innebär att ni även ansvarar för att lämnat 

grundmaterial är fullständigt och inte innehåller fel eller brister. Vi som uppdragstagare 

ansvarar inte för fel i den utarbetade informationen om detta beror på bristfälliga 

upplysningar från er. 

Vårt uppdrag innefattar följande: 
[Under denna punkt ska de överenskomna tjänsterna definieras. Definition av redovisningsuppdrag framgår av 

Ramverk för redovisningstjänster, Reko punkt 7. Beakta dock att vissa uppdrag inte definieras som 

redovisningsuppdrag, se punkt 10.] 
Övriga förutsättningar avseende tjänsternas omfattning, ansvarsfördelning, utförande och 

leverans framgår av uppdragsbeskrivning(ar), bilaga [X–Y]. 

 

Arvode 
[Välj något av nedanstående alternativ och anpassa detta efter det specifika uppdraget.] 
[Alternativ 1] 
Vårt arbete kommer att utföras enligt löpande räkning om [...... SEK per timme för 

löpande redovisningstjänster, ...... SEK för löneadministration, ...... SEK för upprättande 

av årsbokslut samt ...... SEK för övriga tjänster om inte annat anges i bilaga X–Y för viss 

tjänst]. Ersättning för omkostnader och utlägg samt mervärdesskatt tillkommer. 

Fakturering kommer att ske löpande [månadsvis] allteftersom arbetet utförs. Betalning 

ska ske senast inom 10 dagar från fakturadatum. 

Tidsåtgången för uppdragets utförande uppskattas till ca [..... timmar per 

vecka/månad/år]. 

Uppläggnings- och igångsättningskostnad faktureras separat och i samband med att 

uppdraget påbörjas. 
[Alternativ 2] 
För detta uppdrag utgår ett fast arvode om [..... SEK per vecka/månad/kvartal/år]. 

Mervärdesskatt tillkommer. Skulle uppdraget komma att ändras i förhållande till 

uppdragsbeskrivningen, förbehåller vi oss rätten att justera angivet arvode i enlighet med 

vid varje tidpunkt gällande arvodestariffer. Fakturering kommer att ske löpande 

[månadsvis]. Betalning ska ske senast inom 10 dagar från fakturadatum. 

 

Övrig rådgivning 
Med hänvisning till tidigare kontakter får vi härmed bekräfta uppdraget att biträda Y AB 

med övrig rådgivning i enlighet med nedanstående. För uppdraget gäller av Far, 

branschorganisationen för revisorer och rådgivare, fastställda Allmänna villkor för 

fristående rådgivning (dock med följande tillägg, avvikelser eller förändringar ...), 

bilaga 3. 

Uppdraget avser perioden [ange den aktuella perioden]. 

Tidplan: 

Arvode: 

Med vänlig hälsning 

REVISIONSBYRÅN X 

(underskrift av uppdragsansvariga för revision resp. redovisningstjänster och/eller övrig 

rådgivning) 
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Vi accepterar uppdraget enligt detta uppdragsbrev och de bilagda allmänna villkoren för 

lagstadgad revision respektive redovisningstjänster och/eller fristående rådgivning. 

Y AB 

(underskrift av behörig firmatecknare) 

 

Bilagor 
Bilaga 1 Fars Allmänna villkor för lagstadgad revision av aktiebolag 

Bilaga 2 Fars Allmänna villkor för redovisningstjänster 

Bilaga 3 Fars Allmänna villkor för fristående rådgivning 

[Bilaga 4 Uppdragsbeskrivning löpande redovisningstjänster]
1
 

[Bilaga 5 Uppdragsbeskrivning bokslut och årsredovisningsuppdrag]
2
 

[Bilaga X ....] 

 

                                                 
1
 Mall finns på Fars hemsida www.far.se. 

2
 Mall finns på Fars hemsida www.far.se. 



 

 

 
 
 
 

 
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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