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SAMMANFATTNING 
 

Genom de skandaler som revisionsbranschen mött har ökande krav på branschen 

uppkommit.  Det kan finnas risker i dagens samhälle som inte existerat eller varit 

aktuella tidigare men på grund av de förändringar som skett i samhället nu framträtt. 

Vi ville studera hur revisionsbyråerna förhåller sig till dessa samt hur de finner en väg 

att hantera dem. Studiens syfte var undersöka om det finns något aktivt arbete med att 

hantera de risker som är förknippade med accepterandet av klienter, det lyder: 

 

Syftet med vår uppsats är att studera om det finns ett aktiv arbete med Risk 

Management på revisionsbyråerna samt i så fall hur detta går till och vilka risker 

som de då främst vill undvika vid accepterande av klienter. Vi vill även studera hur 

revisionsbyråerna hanterar de risker som de väljer att acceptera.  

 

Då vi hade uppfattningen att det är ohållbart för revisionsbyråerna att inte på något vis 

hantera de risker de ställs inför föll det sig troligt för oss at de större byråerna aktivt 

arbetar med Risk Management.  Vi ville för det första kontrollera om vår uppfattning 

stämde och om så var fallet även klarlägga vilka risker revisionsbyråerna i huvudsak 

avser att undvika. Uppsatsens problem formulerades enligt följande: 

 

Vilka risker vill revisionsbyråerna främst undvika genom sitt arbete med Risk 

Management, vid accepterande av klienter? 

 

Datainsamlingen genomfördes genom intervjuer med revisorer som arbetar med Risk 

Management men i olika roller och i olika omfattning. Detta material har sedan 

jämförts med vad vi i litteraturen funnit kring risker, riskhantering samt accepterande 

av klienter. De slutsatser vi först och främst har kunnat dra är att ett aktivt arbete med 

Risk Management hos de större revisionsbyråerna bedrivs. Vidare har vi funnit tre 

riskområden som byråerna främst avser att undvika med Risk Management, byråns 

risk, revisorns risk samt risken för tredje man.  
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1 INLEDNING 

 
I detta inledande kapitel kommer ämnets bakgrund kort presenteras varefter studiens 

problemformulering och syfte formuleras. I detta kapitel redogörs även för studiens 

avgränsningar för att tydliggöra för fortsatt läsning.   

 

1.1 Problembakgrund 

 

Vi människor lever ständigt med risker och har så alltid gjort. Hela tiden utvecklas 

skyddsåtgärder för att till så stor del som möjligt eliminera alternativt hantera de 

risker som vi stöter på. Inte bara vi som individer utan också våra företag stöter på 

risker. Preventiva handlingar vidtas så snart en oväntad händelse, förlust eller skada 

sker, dessa förebyggande handlingar utökas ständigt och blir allt mer avancerade.
1
    

 

Då revisorn granskar ett företags finansiella rapporter görs detta för att säkerställa att 

den information som finns är korrekt och på så sätt minska risken för investerare och 

andra intressenter.
2
 Dock finns det en risk för revisionsbyråerna med att ta sig an en 

klient. Genom att överväga huruvida byråerna skall acceptera klienter eller ej kan de 

gardera sig mot de olika risker en klient kan medföra, exempelvis risken för rättsliga 

följder.
3
  

 

De största revisionsbyråerna bestod tidigare av åtta bolag men de har nu reducerats till 

fyra, benämnda ”the big four” eller ”the final four”. Reduceringen kan till största 

delen förklaras av förvärv men revisionsskandaler har också varit en bidragande 

orsak. Den senaste skandalen som var en bidragande orsak till upplösningen av ett 

revisionsbolag var Enronskandalen.
4
  

 

Inte bara internationellt utan även i Sverige har det förekommit ett par 

redovisningsskandaler, ett exempel på detta är Gusum Bruk. Gusum Bruk gick i 

konkurs i mitten av 1980-talet, företagets redovisning hade då varit förfalskad i över 

tio år. Trots förfalskningen skrev företagets revisor en ren revisionsberättelse. 

Aktieägarna ansåg att de genom den rena revisionsberättelsen blivit lurade till att 

köpa aktier i bolaget, något som de sedan förlorade mycket på i och med att skandalen 

avslöjades. Då förfalskningen i redovisningen blev känd stämdes revisorn av en grupp 

aktieägare för att felaktigt ha lämnat en ren revisionsberättelse.
5
 

 

I och med de på senare tid uppmärksammade skandalerna har nu revisionsbyråerna 

inlett ett mer aktivt arbete med Risk Management. Genom att mer noggrant granska 

och analysera företagen innan byrån accepterar dem som klienter minskas riskerna för 

att utsättas för rättsliga och finansiella efterspel. Granskningen kan till exempel bestå 

                                                 
1
 Gustaf Hamilton, Risk Management - Vad är det? (Stockholm: Studentlitteraturs företagsserie, 1977), 

7.  
2
 FARs Samlingsvolym 2006 Del 2 (Stockholm: FAR Förlag 2006), 336.  

3
 Karla M. Johnstone, ”Risk, Experience and Client acceptance decisions.” National Public 

Accountant, Juli (2001): 27. 
4
 Sten Jönsson, ”Blev Arthur Andersen & Co lynchat?” Balans 6-7 (2004): 44-46. 

5
 Pia Gripenberg, ”Dags för jakt på sifferfiffel.” Dagens Nyheter 2002-07-07. 



 - 2 - 

av en utvärdering av den potentiella klientens struktur, etik, insyn samt finansiella 

kontroller.
6
    

 

Hur skall dagens revisionsbyråer minimera riskerna att följa i skandalernas fotspår? 

Kommer de åtgärder som vidtas inom Risk Management att leda till färre 

anmälningar och minskade skadeståndsanspråk mot revisionsbyråerna?   

1.2 Problemformulering 

 

Vilka risker vill revisionsbyråerna undvika genom sitt arbete med Risk Management 

vid accepterade av klienter samt hur hanterar byråerna de risker de väljer att bemöta? 

1.3 Syfte 

 

Syftet med vår uppsats är att studera om det finns ett aktiv arbete med Risk 

Management på revisionsbyråerna samt i så fall hur detta går till och vilka risker som 

de då främst vill undvika vid accepterande av klienter. Vi vill även studera hur 

revisionsbyråerna hanterar de risker som de väljer att acceptera.  

1.4 Avgränsning 

 

Vi har i denna studie valt att avgränsa oss till de största revisionsbolagen. De främsta 

anledningarna till detta är att vi väntar oss att dessa i större utsträckningar har en 

uttalad Risk Management policy. Vi tror dessutom att de har ett större utrymme för att 

tack nej till klienter som de anser medför en allt för stor risk än vad mindre byråer 

har.   

                                                 
6
 Joel Kirkland, ”Risk management climbs to No. 1 priority for wary auditing firms.” Prague Business 

Journal Vol 8, Issue 7 (2003): 2. 
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2 STUDIENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

 
Under studiens förutsättningar redogörs för de utgångspunkter som studien bygger 

på samt våra reflektioner och tankar kring dessa.  

 
 

Vi har valt att presentera studiens förutsättningar utifrån våra egna funderingar och 

kunskaper för att ge läsaren en förståelse för vilka utgångspunkter studien baseras på. 

Vi har medvetet valt att inte återge traditionella termer och definitioner eftersom vi 

inte anser det nödvändigt att sätta etikett på de olika delarna. Vi vill på detta sätt ge 

läsaren en utökad möjlighet att själv bilda sig en uppfattning om grunderna för studien 

genom att presentera de utgångspunkter den bygger på. Det faktum att vi avstår från 

att referera till litteratur i detta kapitel innebär inte att vi inte tagit del av den. 

 

Vi har valt att endast presentera de kunskaper och den bakgrund som vi anser kan ha 

påverkat denna studie till någon grad. Med andra ord har vi medvetet valt bort att 

redogöra för vissa av våra erfarenheter och bakgrunder på grund av att vi anser att de 

saknar relevans i just detta fall.   

 

Båda två läser vi civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå Universitet 

med inriktning mot redovisning och revision. Den kunskap vi förvärvat under 

utbildningen kommer naturligtvis att avspegla sig till viss del i uppsatsen. Vi har 

under de kurser vi läst behandlat några av de större redovisningsskandalerna som 

inträffat under senare tid, både internationellt och nationellt. Vi har i och med detta en 

viss inblick i ämnet och en förutfattad mening att ett gediget arbete med Risk 

Management minskar risken för liknade händelser i framtiden. Den öppenhet vi 

skapat genom redogörelsen för vår förförståelse och vår förutfattade mening anser vi 

ger läsaren bättre inblick på vilket sätt denna skulle kunna påverka studien. Innan 

uppsatsen påbörjades hade vi skapat en positiv attityd till Risk Management och såg 

detta som ett självklart inslag i revisionsbranschen. Vi tror att detta kan påverka 

studien på det sätt att graden av den kritiska inställningen till Risk Management är 

lägre än vad den annars skulle kunna vara. Vi vill i och med studiens syfte avstämma 

om det finns ett aktivt arbete med Risk Management och om vår uppfattning då 

stämmer.  

 

Ämneskunskapen gällande Risk Management hos oss får dock anses som ringa, vi har 

inte tidigare genomfört några djupare studier inom ämnet varför vi anser att detta inte 

kommer att påverka i någon större utsträckning än det som ovan nämnts. Det vi kan 

anse som en påverkan på studien av våra tidigare erfarenheter kan vara på det sätt 

datainsamlingen genomförts, via intervjuer, samt vilka respondenter som tillfrågats. 

Då vi under vår utbildning till största delen genomfört denna typ av studier kan detta 

ha omedvetet påverkat vårt val av datainsamlingsmetod. Valet av respondenter föll 

sig naturligt i och med ämnesvalet men kan kanske till viss del ha speglats av våra 

tidigare kunskaper och erfarenheter. 

 

Varför föll då valet på just detta ämne? Innan detta uppsatsarbete påbörjades läste vi 

båda under hösten D-kurser i företagsekonomi. Kurserna har berört 

revisionsskandaler och till exempel Enron fallet har uppmärksammats. Diskussioner 

kring hur dessa skandaler till viss del har svärtat ner revisorsbranschen har förts samt 
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hur detta har resulterat i vissa revisorers fall. Vidare har det även diskuteras vilka 

åtgärder som vidtagits för att åter bygga upp förtroendet för revisorer och 

revisorsbranschen. Vi båda fann det intressant och spännande att läsa om dessa fall då 

branschen har tagit lärdom av dem och utvecklat nya rutiner och regler för att 

reducera risken att historien skall återupprepa sig.  

 

Vårt intresse för ämnet stärktes ytterligare och inriktningen mot Risk Management 

utvecklades under kursen Advanced auditing and corporate governance. Under 

kursen gavs en gästföreläsning inom ämnet Risk Management av en representant från 

en av de större revisionsbyråerna. Vi fann båda två föreläsningen och ämnet intressant 

och började fundera kring möjligheten att använda detta ämne till vår 

magisteruppsats. Vi tog även kontakt via e-mail med den person som höll 

gästföreläsningen inom ämnet för att få hans åsikter och tankar kring en eventuell 

uppsats inom Risk Management. Han gav oss förslag och vi funderade sedan kring 

olika vinklingar och perspektiv på studien. Ämnet började nu få sin form och 

uppsatsens inriktning var så småningom utformad och arbetet kunde börja. 

 

Vi anser att kunskap är något som förvärvas för att sedan kunna användas i olika 

situationer. Dessa kunskaper kan tas in genom både praktiska erfarenheter men även 

genom teoretisk studering. Den kunskap som vi människor besitter styr vårt agerande 

och vårt handlande i olika situationer. De beslut vi fattar bygger på våra tidigare 

praktiska och teoretiska kunskaper. Genom förvärvandet av kunskap skapar vi också 

en inställning gentemot de frågeställningar vi möter. I och med våra tidigare 

teoretiska erfarenheter rörande riskhantering har vi skapat oss en positiv föreställelse 

kring vikten av ett bra Risk Managementarbete samt implementeringen av detta i 

revisionsbranschen. Detta är ett tydligt tecken på hur vår kunskap speglar vår attityd 

gentemot ett ämne.  

 

I denna studie har vi vårt perspektiv riktat mot revisionsbranschen och det är med 

dess ögon som vi avser att titta på Risk Management. Vi har valt detta perspektiv 

främst för att vi är intresserade av hur det aktiva arbetet går till samt avsikten med 

Risk Management inom revisionsbranschen. Det var då en självklarhet att 

perspektivet skulle ha sin utgångspunkt hos dem som utformar strategierna, dagligen 

behandlar dessa frågeställningar samt fokuserar på hur de risker som uppkommer 

skall hanteras, vilka vi antar är revisionsbyråerna och revisionsbranschen.  

 

För att skapa en djupare kunskapsnivå krävdes utformningen av den teoretiska 

referensramen innan datainsamlingen genomfördes, detta för att vi skulle inneha 

tillräcklig kunskap för att föra en relevant diskussion med våra respondenter. Dock 

har det under intervjuerna uppkommit nya begrepp och infallsvinklar som vi har valt 

att inkludera i vår teoretiska referensram. Ett parallellt arbete har till viss grad därför 

skett mellan vår teoretiska referensram och vår empiriska datainsamling, dock 

utformades merparten av den teoretiska referensramen innan datainsamlingen 

påbörjades.  

 

Vårt syfte är att studera huruvida det finns ett aktivt arbete med Risk Management hos 

revisionsbyråerna samt hur detta då går till. Vi vill även skapa en djupare förståelse 

för ämnet Risk Management samt vilka risker revisionsbyråerna avser att undvika. Vi 

har därför valt att samla in våra data genom ett antal intervjuer. Då vi avser att 

genomföra fem intervjuer anser vi oss ej kunna ge ett med säkerhet generellt beteende 
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för hela revisionsbranschen. Dock anser vi att de positiva aspekterna gynnar 

uppsatsen i en större utsträckning då vi med den valda metoden för datainsamling 

skapar oss en djupare förståelse och en större närhet till våra respondenter. Vi anser 

att vi genom detta sätt att samla in data kommer att nå en större flexibilitet och det blir 

mer av ett samtal mellan oss och respondenterna. Vi kan till exempel komplettera 

med följdfrågor om detta skulle anses behövas under eller efter intervjun.  
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3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT SEKUNDÄRA KÄLLOR 

 
Vi vill i detta kapitel beskriva hur vi har gått tillväga för att samla in våra sekundära 

data. På samma sätt som i studiens förutsättningar kommer vi att utgå från våra egna 

tankar och vår studie när vi presenterar vårt tillvägagångssätt, vi kommer med andra 

ord inte heller här att referera till någon litteratur.   

 
 

Vi startade vår insamling av sekundärdata genom att söka artiklar via 

Universitetsbibliotekets hemsida, detta genomfördes via databaserna Business Source 

Premier och Emerald. De sökord som användes var Risk Management, Revision, 

Enron, Skandaler, Redovisningsskandaler, Gusum bruk, Revisorer, 

Klientaccepterande, Storlek, Bransch och Varumärke. Vi använde oss av olika 

kombinationer av dessa sökord och översatte dem även till engelska, detta för att inte 

begränsa oss till svensk litteratur.  Vi fann ett antal artiklar som vi tog del av för att 

skapa oss en bättre bild av ämnet. Dessa studerades och diskuterades för att gå vidare 

och finna djupare och mer ingående material inom vårt ämne. Vi genomförde sedan 

ytterligare sökningar via tidigare nämnda databaser och sökord, därefter valde vi ut de 

artiklar som vi ansåg mest relevanta att använda i vår studie. Vi sökte och fann även 

ett par artiklar via Artikelsök och Affärsdata. Via Universitetsbibliotekets album sökte 

vi även litteraturkällor inom ämnena risk och Risk Management. De sökord som vi 

här använde var främst Risk Management och Risk men även Klientaccepterande och 

Revision. Sökandet resulterade i ett antal tillämpliga böcker skrivna inom ämnet, både 

på svenska och på engelska.  

 

Efter att ha samlat in den mängd sekundärdata som vi ansåg vara tillräcklig började 

arbetet med den teoretiska referensramen. Vi har baserat innehållet i denna ram på 

både svensk, engelsk och amerikansk litteratur samt ett antal vetenskapliga artiklar. 

Vi har även funnit ett par studier som tidigare genomförts inom ämnet 

revisionsbyråers klientaccepterande. Dessa tidigare studier har vi bearbetat och 

presenterar dem i form av en kortare sammanfattning i slutet av den teoretiska 

referensramen.  

 

Vi har valt att inte bara fokusera på en form av källor utan vi har sökt en bredd på de i 

uppsatsen använda informationskällor. Detta för att få fler infallsvinklar och 

perspektiv på ämnet. Det faktum att vi uppmärksammat att olika begrepp samt 

klassificeringar av risker återkommer i flera källor anser vi stärka användningen av 

dessa begrepp i vår teoretiska referensram.  

 

En del av den litteratur som behandlar ämnet Risk Management är skriven utifrån ett 

produktionsperspektiv eller utifrån ett investeringsperspektiv. Detta innebär att de i 

första hand behandlar de risker som kan uppkomma i ett tillverkningsbolag eller de 

risker som finns vid olika investeringsalternativ. Vi anser dock att den litteratur som 

vi läst även går att överföra på revisionsbyråer och andra tjänsteföretag, exempelvis 

anser vi att accepterande av kunder kan ses som ett investeringsbeslut. Med detta i 

våra tankar har vi haft ett extra kritiskt förhållningssätt till denna litteratur.  

 

Viss kritik kan riktas till en del av den valda litteraturen då denna är skriven innan 

Enronskandalen och därför inte tydligt fokuserar på de delar som vi i och med denna 
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skandal har blivit mer medvetna om. Vi anser oss dock till viss grad kunnat hantera 

detta då vi har använt oss av ett antal olika informationskällor för att ändå täcka 

riskens väsentliga delar. Vi tror även att Risk Management fanns innan dessa 

skandaler men inte lika uttalat och i samma omfattning som nu och kanske heller inte 

omnämnt i samma ordalag.   
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4 TEORETISK REFERENSRAM 

 
I detta kapitel vill vi ge läsaren en förståelse för ämnet genom att presentera den ram 

som ger uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Kapitlet avslutas med en presentation av 

ett par tidigare genomförda studier inom ämnet klientaccepterande för 

revisionsbyråer samt en kort beskrivning av Revisorsnämndens och dess arbete. 

 

4.1 Revisionsprocessen 

 

För att underlätta för läsaren väljer vi att inledande presentera revisionsprocessen, 

detta för att ge en överblick samt hjälp till orientering kring var i processen 

uppsatsens ämne och fokus till största del finns. 

 
Figur 1

7
 

       

                                                 
7
 Rick Hayes, Roger Dassen, Arnold Schilder and Philip Wallage, Principles of auditing (Harlow: 

Pearson Education Limited, 2005), 24-27. Samt FARs Samlingsvolym 2006 Del 2 (Stockholm: FAR 

Förlag 2006), 337, 379. 

Klientaccepterande 
Insatsen kring accepterandet av en klient är betydligt större då det gäller att acceptera en ny 

klient i jämförelse med ett fortsatt arbete med en klient från föregående år.  En noggrann 

genomgång och utvärdering av den potentiella klienten genomförs av revisionsbyrån. Det är 

inte en envägskommunikation utan klienten måste även acceptera revisionsbyrån. Främst i 

detta stadium ligger uppsatsens fokus.  

Planering 
Baserad på kunskap om den aktuella klienten genomförs en planering så att revisionen kan 

utföras på ett effektivt sätt. Denna fas inkluderar uppskattningen av inneboende risk, 

kontrollrisk och upptäcktsrisk gällande det nu accepterade uppdraget samt fastställandet av 

väsentlighetsnivån. Arbetet i denna fas ska även resultera i en revisionsplan där uppdragets art, 

tidsbehov samt omfattningen av insamling av revisionsbevis redovisas.  

Test och revisionsbevis 
Genom tester av de kontroller revisorn förvänts förlita sig på ges en bättre inblick och beslut 

kan fattas om ytterligare tester ska genomföras. Förståelsen för kontrollerna är viktiga eftersom 

den ligger till grund för strukturen i de ytterligare tester som genomförs gällande typ av test, 

tidpunkt för testerna samt i vilken omfattning de ska utföras. Testerna ska ge revisorn 

tillräckligt med relevanta revisionsbevis för att kunna dra slutsatser i sin rapport.  

Utvärdering och rapportering 
Revisionsberättelsen upprättas antingen enligt standard, ren, eller avvikande från standard, 

oren, baserat på de revisionsbevis som insamlats. Revisorn ska i sitt uttalande bland annat 

redogöra för om redovisningen uppfyller de krav som ställs enligt etablerade regler och 

normer. Förutom att kontrollera de finansiella rapporterna skall revisorn även uttala sig om 

styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning av företaget. 
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4.2 Klientaccepterande 

 

Att förknippas med en klient som visar sig vara icke önskvärd är en av de största 

risker en revisionsbyrå möter i sitt arbete. Det är under den inledande fasen, 

klientaccepterandet, som revisorn har sin möjlighet att utföra en grundlig genomgång 

av de risker som är förknippade med klienten.
8
 När revisorn skall acceptera en klient 

måste detta ske med ett noggrant övervägande. Detta för att brist på pålitlighet hos 

klienten kan orsaka allvarliga och även kostsamma problem för byrån. Det 

förekommer även att vissa revisionsbyråer väljer att avstå från att acceptera klienter 

som verkar i speciellt riskfyllda branscher. Detta kan gälla branscher som vid det 

aktuella tillfället upplever svårigheter. 
9
 

 

Källorna för information för klientutvärdering kan delas i tre grupper, dessa är 

officiell information, revisionsbyråns erfarenhet av klienten samt information från 

klienten själv. Exempel på officiell information är den informations om finns 

tillgänglig på Internet och i olika databaser. Denna information nås genom sökningar i 

databaser och på hemsidor. Revisionsbyråns erfarenhet kan innebära tidigare års 

dokumentation och informationen nås genom att revisorn går igenom 

dokumentationen, för diskussioner med exempelvis klientens juridiska ombud och 

samt banker. Exempel på informationskällor från klienten är pressreleaser, 

internrevision, personal, ledning samt myndighetsrapporter. Revisorn når denna 

information genom dokumentation rörande klienten samt genom samtal med ledning 

och övrig personal.
10

  

 

Det är viktigt för revisorn att hålla sig uppdaterad inom olika branscher och förstå 

klientens marknadssituation, affärshändelser, transaktioner samt andra faktorer som 

påverkar de finansiella rapporterna. De främsta skälen till att denna förståelse är 

viktig är att den behövs för att revisorn skall kunna bedöma risken förknippad med 

klienten samt för att revisorn skall kunna avgöra huruvida all den kompetens som 

krävs för att kunna ta sig an klienten finns inom byrån.
11

 När det gäller accepterande 

av en ny klient måste byrån noga utvärdera huruvida de skall anta uppdraget men 

även om de kan möta all de etiska krav som ställs, exempelvis gällande oberoende. 

Viktiga källor till information vad gäller nya kunder är exempelvis lokal juridisk 

expertis, banker samt andra affärsrelationer. Revisorn kan även i vissa fall utreda 

ryktet och de historiska erfarenheter som företagsledningen har. Denne kan även 

kontakta företagets tidigare revisor, om tidigare revisor ej finns bör en mer utförlig 

utvärdering av den potentiella klienten ske. Även existerande klienter utvärderas, 

detta sker vanligtvis årligen. När det gäller att utvärdera de klienter som byrån har 

sedan tidigare ser revisorn till den tidigare situationen, om det funnits några 

meningsskiljaktigheter mellan byrån och klienten exempelvis vad gäller arvode eller 

omfattningen på revisionen. Revisorn ser även om det finns några rättstvister mellan 

byrån och klienten samt till företagsledningens integritet. Dessa olika faktorer 

kommer att påverkar huruvida byrån fortsätter att arbeta med klinten eller ej. Vid ett 

                                                 
8
 Carolyn Hartwell, Susan Lightle and Keith Moreland, “The Client Acceptance Decision: Is the Third 

Time the Charm or is it Three Strikes and You´re Out?” The Ohio CPA Journal Oktober-Decmber 

(2001): 31. 
9
 Rick Hayes, Roger Dassen, Arnold Schilder and Philip Wallage, Principles of auditing (Harlow: 

Pearson Education Limited, 2005), 165. 
10

 Ibid., 167. 
11

 Ibid., 166. 
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beslut att fortsätta arbetet kommer tidigare års beslutsunderlag att uppdateras och ny 

information att tilläggas, denna kommer sedan återigen att utvärderas.
12

   

                                                 
12

 Rick Hayes, Roger Dassen, Arnold Schilder and Philip Wallage, Principles of auditing (Harlow: 

Pearson Education Limited, 2005), 168. 
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- Utvärdera revisionsrisk, klient 
affärsrisk, och revisors affärsrisk. 

- Utvärdera potentiell arvodesnivå 

 
Är risk/vinst på accepterbar nivå? 

Är risken hög och/eller är vinsten så låg att 

klienten uppenbarligen inte ska accepteras? 

Fas I:  
Praktisk utveckling 

Öka revisionsarvodet 
 

Kommer strategin 

effektivt att lyckas med 
att uppfylla en 

accepterbar relation 

mellan risk och vinst på 
uppdraget åt den 

potentielle klienten? 

Öka revisionsinsatsen 
(till exempel med 

specialist kompetens.) 

 
Kommer strategin att 

vara effektiv från ett 

revisionsperspektiv? 
och kommer 

riskreduceringen att 

motivera kostnaden för 
strategin ? 

Acceptera den 

potentiella 

klienten 

Avsluta 

diskussionerna 

med den 

potentiella 
klienten 

Fas III: 

Anbuds och accept process. 

Fas II : BESLUT GÄLLANDE ACCEPTERANDE AV 

KLIENTER 

Steg 1: 

Utvärdera risk/vinst 

Steg 2: 

Överväga val av 

risk 

management 

strategi. 

Steg 3: 

Avgörande beslut om 

accepterande av klienten 

NEJ 

JA 

NEJ 

JA 

Kan Risk Management strategier kostnadseffektivt hantera de 

för klienten unika risker? 

 
Överväg möjliga Risk Management strategier 

 

NEJ JA NEJ JA 

4.3 Klientaccepteringsprocessen 

 

Vi har i en av våra litteraturkällor funnit en modell som vi anser väl beskriva 

processen vid ett klientaccepterande. Vi presenterar här denna modell och avser att i 

största möjliga mån följa denna i kapitlets fortsatta disposition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Figur 2
13

 

                                                 
13

 Karla M Johnstone and Jean C, Bedard, ”Risk Management in Client Acceptance Decisions.” The 

accounting review Oktober (2003): 1004. 
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4.4 Utvärdering och hantering av risk 

 

Nationalencyklopedins definition av risk lyder:  

 

”Möjlighet att något oönskat skall inträffa”.
14

  

 

Ständigt i våra liv sker förändringar, så väl för den enskilde individen som för våra 

företag. Dessa förändringar kan vara både till fördel och till nackdel för de som blir 

berörda och de leder även till förändringar i risker vi möter. De risker som uppstår är 

något som måste hanteras. Att hantera riskerna innebär inte alltid att totalt eliminera 

dessa utan att finna en väg att förhålla oss till dem. Vi måste besluta om vilka risker 

som skall undvikas och i så fall hur samt vilka risker som skall accepteras samt på 

vilka premisser de accepteras.
15

  

 

Nationalencyklopedins definition av Risk Management lyder:  

 

”Verksamhet inom ett företag som syftar till att lokalisera, 

identifiera och kvantifiera de risker av olika slag som företaget 

löper och att vidta lämpliga åtgärder gör att i görligaste mån 

reducera eller eliminera dem samt- i den mån så bedöms lämpligt - 

genom försäkring helt eller delvis överföra dem till annan 

riskbärare. I större företag kan verksamheten vara anförtrodd åt en 

särskild risk manager.” 
16

  

 

Ett aktivt arbete med Risk Management innebär ett arbete med att förebygga skador 

och förluster för företaget.
17

 Genom att aktivt arbeta med Risk Management kan 

företaget hantera de risker som de ställs inför.
18

 

 

Risk Management delas i en av de litteraturkällor vi funnit upp i fyra olika delar, 

dessa är:
19

 

 

 Riskanalys 

 Riskbehandling  

 (Skadebehandling) 

 (Skadefinansiering) 

 

Vi har valt att endast presentera de två första av dessa delar närmare. Detta för att vi 

anser dessa mest relevanta för vår uppsats då de senare delarna beskriver hur skadan 

som redan är skedd skall behandlas samt hur de resurser som krävs för att reparera 

skadan skall nås
20

.  

 

Syftet med riskanalys är att identifiera vilka risker som kan tänkas hota företaget och 

sedan uppskatta hur och i vilken utsträckning de kan påverka verksamheten. För att 

                                                 
14

 Nationalencyklopedin, Femtonde bandet (Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker, 1994), 574.  
15

 Kevin Dowd, Beyond value at risk (Chichester:Wiley, 1998), 3. 
16

 Nationalencyklopedin, Femtonde bandet (Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker, 1994), 575.  
17

 Gustaf Hamilton, Detta är Risk Management (Lund: Studentlitteratur, 1985), 63-64. 
18

 Gustaf Hamilton, Risk Management 2000 (Lund: Studentlitteratur, 1996), 65. 
19

 Ibid., 68. 
20

 Ibid., 68. 
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lättare kunna göra denna uppskattning delas riskanalysen i sin tur även den in i två 

delar, dessa är:
21

 

 

 Riskidentifiering  

 Riskvärdering 

 

Riskidentifiering avser att utforska de risker som finns i företaget samt att kartlägga 

dessa men även att finna ursprunget till de skador som kan drabba företaget. När det 

sen kommer till riskvärdering, det vill säga att värdera riskens omfattning, avser 

denna att mäta hur stor risken är och då både hur ofta risken leder till en skada för 

företaget samt hur omfattande denna skada förväntas bli.
22

 

  

Riskvärderingsmodellen, Jonsson- analysen, (Figur 3) graderar risken i relativa termer 

och inte i kronor och ören. Risknivån uppskattas genom att analysera sannolikheten 

(S) samt konsekvensen (K) av de situationer som kan uppkomma. Modellen baseras 

på en tregradig skala där en 3:a innebär ”ofta förekommande” respektive ”total 

förstörelse” och en 1:a ”sällan förekommande” respektive ”liten förlust”.  

 

Modellen används på följande sätt: Risknivån (R) nås genom att addera K och S. (R = 

K + S).  Den lägsta summan som kan uppnås är 2 och motsvarar risknivå 1. Risknivå 

1 ses som den acceptabla nivån och arbetet har vid denna nivå skötts korrekt. 

Summorna 3-4 motsvarar nivå 2, oacceptabel medan summorna 5-6 innebär katastrof, 

nivå 3. När risknivån passerar nivå 1 måste åtgärder vidtas.
23

  

   

 

 Sannolikhet Konsekvens Risknivå         

 

1 

 

Låg/liten 

Sällan förekommande 

Liten 

Låg kostnad, liten skada eller 

förlust 

Acceptabel 

Kan tillåtas 

bör åtgärdas 

 

2 

 

Medium 

Inte ofta men inte heller sällan 

förekommande 

Medium 

Större kostnad  

större skada eller förlust 

O-acceptabel 

Ej tillåten 

skall åtgärdas 

 

3 

 

Stor/hög 

Ofta förekommande 

Stor  

Kostnad som ej kan bäras 

Totalförlust 

Katastrofal 

Måste omedelbart åtgärdas 

Oförlåtlig 

          Figur 3
24

  

 

Ofta anser sig företagen vara väl försäkrade mot de skador som olika risker kan kosta 

företaget. Detta leder till att de inte fokuserar på de förebyggande åtgärderna i den 

utsträckning som de borde. Dock finns ett antal skador som det är omöjligt att skydda 

sig från, dessa skador kan till exempel vara stopp i produktion som leder till förlust i 

marknadsandelar.
25

 En risk som de företag vi avser att studera står inför och som de ej 

kan försäkra sig mot, vid accepterandet av en ny klient, är att försämra sitt rykte. 

Detta kan ske i och med att de kopplas ihop med icke-seriösa bolag. I de fall risker 

kan förekomma som företagen ej kan försäkra sig mot måste istället förebyggande 

                                                 
21

 Gustaf Hamilton, Detta är Risk Management (Lund: Studentlitteratur, 1985), 68. 
22

 Ibid., 73-74. 
23

 Gustaf Hamilton, Risk Management 2000 (Lund: Studentlitteratur, 1996), 77-78. 
24

 Ibid., 77. 
25

 Gustaf Hamilton, Detta är Risk Management (Lund: Studentlitteratur, 1985), 91. 
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åtgärder vidtas, det vill säga riskbehandling, antingen genom att eliminera eller 

reducera risken
26

. För att bemöta den risk företag utsätts för finns det diskuterat i 

ytterligare litteraturen fyra olika sätt att angripa risken nämligen att eliminera, 

reducera, överföra eller acceptera och anpassa sig till risken.
27

     

 

Eliminera, genom möjligheten att avstå från uppdrag som tenderar att vara allt för 

riskfyllda kan företag eliminera risk. Balansen mellan godtagbar och inte godtagbar 

risk beror på en rad faktorer, såväl interna och externa. Beslut gällande denna 

avvägning sker med den för företaget accepterade risknivån i fokus. Olika branscher 

möter olika typer av risker och dessa är inte alltid möjliga att undvika. De risker som 

inte kan elimineras bör företagen försöka att få en bättre och djupare förståelse 

kring.
28

  

 

Reducera, genom att reducera risken kan företaget förebygga skada. Reduceringen 

kan i flera fall ses som den fortsättning som följer av att eliminera risken, den risk 

som inte kan elimineras ska reduceras.
29

   

 

Överföra, genom försäkringar kan företaget överföra viss del av risken på en annan 

part
30

. Detta kanske inte fullt ut kan anses vara applicerbart i fallet med att ha 

accepterat en klient som senare visar sig vara bedräglig. En försäkring kan inte anses 

täcka hela den förlust som indirekt uppkommer då byråns namn dras i smutsen. Viss 

grad försäkran kan tänkas finnas hos revisionsbolag gentemot eventuella 

skadeståndsanspråk.  

 

Acceptera och anpassa, genom att acceptera och anpassa sig till risken internt kan 

företaget kostnadseffektivt absorbera risken.
31

  

4.5 Riskkartläggning 

 

Ledningen i företag måste vara medveten om de risker företaget utsätts för, detta kan 

uppnås genom att kartlägga de risker företaget utsätts och vilken påverkan de ger. Ett 

verktyg för detta är riskmapping som vi har valt att översätta och benämna 

riskkartläggning. Genom riskklassificering ges identifieringen av risker i de olika 

delarna i företaget en central roll. En presentation av stegen för kartläggning av risker 

följer. Dock kan dessa steg variera mellan olika företag och mellan olika branscher.
32

 

4.5.1 Mått 

 

För att effektivt erhålla relevant kvalitativ och kvantitativ information om de risker 

som berör företaget måste tydliga mått säkerställas. Det finns en rad olika mått som 

kan anses relevanta för att mäta de risker och den påverkan dessa har på företaget i 

fråga. För att minska antalet mått som används bör det säkerställas en 

                                                 
26

 Gustaf Hamilton, Detta är Risk Management (Lund: Studentlitteratur, 1985), 91. 
27

 Prakash Shimpi, Integrating corporate risk management (New York: Texere, 2001), 16. 
28

 Ibid. 
29

 Gustav Hamilton, Risk management – vad är det? (Stockholm: Studentlitteraturs företagsserie, 

1977), 37. 
30

 Ibid., 41. 
31

 Prakash Shimpi, Integrating corporate risk management (New York: Texere, 2001), 19. 
32

 Ibid., 55-56. 
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standardutformning som går att appliceras på olika risker företaget möter. Detta kan 

även innebära en begränsning då sambandet mellan måttet och risken inte alltid är 

fullt relevant. Syftet men en riskkartläggning inkluderar att studera de risker företaget 

utsätts för och i och med detta skapa en djupare förståelse för riskerna. Det kan i detta 

fall anses rimligt att måtten blir mindre precisa för att erhålla en mer heltäckande bild 

av de aktuella riskerna.
33

  

4.5.2 Klassificering 

 

Klassificeringen i riskkartläggningen börjar med de mest övergripande riskerna för att 

sen redogöra för dem på en mer detaljerad nivå, ”top-down” perspektiv.
34

 Vi ser här 

en tydlig koppling till revisorns kartläggning av risker då tidigare forskning visar på 

tre olika riskområden som revisorer möter vid ett beslut gällande att acceptera en ny 

klient. Dessa områden är revisionsrisk, klientaffärsrisk och revisorsaffärsrisk.
35

 Med 

klientaffärsrisk avses risken att klientens ekonomiska situation kommer att försämras, 

antingen på kort eller på lång sikt. Revisionsrisk innebär risken att revisorn omedvetet 

missar felaktigheter i de finansiella rapporterna medan revisorsaffärsrisk innebär 

risken att engagemanget med klienten resulterar i en förlust för revisionsbyrån, 

antingen på grund av utebliven vinst eller på grund av framtida rättstvister.
36

    

4.5.3 Identifiering 

 

Genom det etablerade ramverket kan företaget få hjälp att identifiera de risker de 

kommer i kontakt med och måste bemöta. Vissa riskerna kan vara så uppenbara att de 

är självklara för företaget att identifiera medan de mindre uppenbara riskerna kanske 

endast kanske kan uppmärksammas genom risk kartläggning. Företagens omgivning 

är föremål för ständig förändring och utveckling och detta kan innebära att de risker 

som tidigare varit aktuella inte längre är lika relevanta samt att nya risker kan ha 

tillkommit under förändringarna. I takt med att nya marknader ständigt uppkommer 

som ett led i den ökade globaliseringen tillförs även nya risker.
37

  

4.5.4 Uppskattning/värdering 

 

Genom kombinationen av kvalitativ och kvantitativ analys uppskattas och analyseras 

relevansen och omfattningen av de identifierade riskerna. Genom att öka förståelsen 

av hur risken gestaltar sig och vilken påverkan den har på företagets verksamhet 

genomförs den kvalitativa analysen. De mått som fastställts i den tidigare fasen av 

riskkartläggningen används här för att ge en bättre förståelse för vikten och 

betydelsen av de enskilda riskerna, den kvantitativa analysen.
38

 Ytterligare ett sätt att 

                                                 
33

 Prakash Shimpi, Integrating corporate risk management (New York: Texere, 2001), 58. 
34

 Ibid. 
35

 Karla M. Johnstone and Jean C. Bedard. ”Risk Management in Client Acceptance Decisions.” The 

accounting review, Oktober (2003): 1004.  
36

 Karla M. Johnstone ”Risk, Experience and Client acceptance decisions.” National Public 

Accountant, Juli (2001): 27-29. 
37

 Prakash Shimpi, Integrating corporate risk management (New York: Texere, 2001), 60. 
38

 Ibid., 61-62. 
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angripa värderingsuppgiften och att uppskatta riskens storlek kan genomföras av 

revisorn genom fyra steg.
39

  

 

1. Genom att skapa en förståelse för företaget och dess omgivning identifieras 

riskerna. Förståelsen ska även inbegripa de kontroller som satts upp för att uppfånga 

risken. Revisorn analyserar riskerna samt de mest relevanta transaktionerna 

genomförda i företaget.  

 

2. Genom att ställa de identifierade riskerna i perspektiv till sannolikheten att 

ledningens värderingar och uppskattningar kan vara missvisande.  

 

3. Genom att bedöma huruvida de fel som skulle kunna orsakas av risken är 

väsentliga, så ett avgörande materiellt fel uppträder i de finansiella rapporterna, eller 

ej. 

 

4. Genom att uppskatta sannolikheten att ett materiellt fel ska inträffa vilket leder till 

felaktigheter i de finansiella rapporterna. 

4.5.5 Analys av den uppskattade risken  

 

Omvandlingen från den mer övergripande bilden till den mer detaljerade 

kartläggningen sker i analysfasen. Det har nu bildats en heltäckande modell att 

använda vid bemötandet av de risker som berör det specifika företaget.
40

   

 

Det ska dock påpekas att en riskkartläggning inte är för evigt utan den måste 

uppdateras och anpassas efter förändringarna som företaget bemöter.
41

  

 

” Risk mapping, if it is to be meaningful, should be as dynamic as 

the world in which the corporation operates.”
42

 

4.6 Påverkansfaktorer 

 

Finns det faktorer som i större utsträckning än andra påverkar klientaccepterandet för 

revisionsbolagen samt den risk accepterandet medför? Under uppsatsens gång har ett 

antal olika faktorer som är av intresse att beakta vid fastställande av en klients risk 

diskuterats. Vi har valt att presentera ett par av dessa faktorer nedan. Vi är medvetna 

om att det förmodligen finns ytterligare faktorer att ta hänsyn till och vi ser med 

spänning fram emot vad vårt empiriska material visar.  

 

Företagets storlek påverkar revisionen genom ett positivt samband mellan denna och 

antalet nedlagda arbetstimmar. Effekten av storleken avspeglar sig i att det blir ett 

ökat behov av substansgranskning (processen med att insamla revisionsbevis i syfte 

                                                 
39

 Rick Hayes, Roger Dassen, Arnold Schilder and Philip Wallage, Principles of auditing (Harlow: 

Pearson Education Limited, 2005), 208. 
40
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att upptäcka väsentliga fel i årsredovisningen
43

) och genomgång av de kritiska 

revisionsobjekten.
44

  

 

En statistisk jämförelse i en studie visar att sannolikheten är större för en revisor att 

bli anmäld när klienten är större, befinner sig i finansiella svårigheter, har en dålig 

aktieprisutveckling och erhåller en revisionsberättelse enligt standard.
45

 

Sannolikheten att en stämning mot en revisor ska inträffa är större vid en 

revisionsberättelse enligt standard och där revisorn har använt en mindre strukturerad 

revisionsteknologi och en större del av revisorns totala revisionsarvode genereras av 

klienten.
46

   

 

Genom sin filosofi kan ledningen vara en bidragande orsak till att en signifikant risk 

bildas. Om ledningen domineras av ett fåtal personer är detta en central faktor i 

risken.  Revisorn bör ställa sig frågor så som om ledningen är riskbenägen eller 

försiktig med risker samt ledningens inställning gentemot övervakning av 

affärsriskerna.
47

 Förståelsen av klientens organisation är viktig för revisorn eftersom 

detta hjälper revisorn att kartlägga företagsledningen och dess funktionella element i 

affärsverksamheten samt klargöra hur kontrollfunktionen är utformad och används.
48

   

 

Viktiga frågor för revisorn är även fördelningen av ansvarsområden och befogenheter 

eftersom detta avspeglar sig genom hela organisationen och de med detta förknippade 

rapporteringssystemen har påverkan på kontrollen inom företaget.
49

 Genom att 

företaget är effektivt kontrollerat etableras en positiv ”tone at the top” och lämpliga 

policys och procedurer utvecklas.
50

  

 

Kopplingen mellan företagets ledning och styrning och revisionen kan belysas genom 

till exempel den förbättring av kontrollmiljö som en bra ledning bidrar med, genom 

till exempel oberoende styrelseledamöter, vilket i sin tur bidrar till ett reducerat behov 

av extern revision. Det finns dock studier som visar på det motsatta, oberoende 

styrelseledamöter kan komma att kräva en mer omfattande revision för att säkerställa 

sina förpliktelser och skydda sitt rykte mot tveksamma redovisningsbeslut fattade av 

ledningen. De argument som framhålls är istället att efterfrågan på revision är en 

funktion av de risker som de individuella intressenterna möter och de 

kontrollmekanismer som finns tillgängliga för att bemöta dessa.
51

  

 

Ett ökat antal olika intressenter involverade i företagsledningsbeslut kan medföra en 

ökad investering i revision. Detta genom att fördelar och nackdelar kan skifta mellan 
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de olika intressenterna beroende på olika individuella beslut gällande 

kontrollprocesser. Genom att föreslå utbytbara kontrollmekanismer menar 

agentlitteraturen att en ”trade of” kan uppkomma mellan olika typer av kontroller 

tillgängliga för de individuella intressenterna inkluderat externa försäkringar. Alla 

intressenter som menar att en ökad trovärdighet i de finansiella rapporterna är av 

betydelse kan anses gynnande av ett genomförande av en revision oavsett om de är 

delaktiga i beslutet kring utnämnandet av revisor.
52

    

4.7 Varumärkespositionering 

 

Allt fler företag har kommit till insikten att företagets varumärke ofta är deras främsta 

tillgång. Varumärket förknippas med företagets produkter eller tjänster. I den 

utbudsdjungel som finns av produkter och tjänster har ett starkt etablerat varumärke 

en mycket stor fördel. Då det finns ett så stort utbud kan det vara svårt för företagen 

att sticka ut och differentiera funktionen på sina produkter gentemot konkurrenterna, 

istället måste de finna en väg att skapa ett emotionellt mervärde i varumärket.  Detta 

då konsumenten upplever att ett val av det varumärke som denne känner till och kan 

associera till reducerar risken vid ett beslut av viken vara eller tjänst som ska väljas. 

Att företagen bygger upp ett starkt varumärke med de rätta associationerna för 

konsumenten är mycket viktigt för företagets fortsatta drift. För att nå ett detta måste 

det i företaget finnas en företagskultur där de anställda representerar företagets 

värderingar. Denna insikt har gjort att synen på styrning och ledning förändrats, fokus 

ligger inte bara på det externa perspektivet mot företagets omgivning utan även 

internt mot företagets personal. Det är av stor vikt att företaget ser till att de anställda 

är medvetna om företagets varumärke och de värderingar som företaget står för och 

även lever upp till dem.
53

  

 

Att bli sammankopplade med skandaler kan leda till stor skada för varumärket och till 

att många kunder väljer att lämna företaget. Det förlorade förtroendet för företaget 

och dess varumärke kan ta lång tid att vinna tillbaka, ett exempel på detta är 

Skandia.
54

       

4.8 Risk Management strategier 

 

Genom en flerstegsmodell (se figur 2) utvärderas risk och vinster i ett beslut gällande 

klientacceptering. Risken ställs i perspektiv till den potentiella arvodesnivån för att 

kunna avgöra om risken/vinsten redan är på en acceptabel nivå. Om den önskvärda 

balansen inte finns fattas beslut om ytterligare revisionsinsatser eller ett ökat arvode 

måste tillföras för att föra balansen för uppdraget till en accepterbar nivå. 
55

 

 

Det finns ett flertal olika strategier inom Risk Management för att angripa de risker 

revisionsbyråerna utsätts för. Det bör dock poängteras att det även finns en möjlighet 
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för en byrå att helt avstå från ett uppdrag för att på så sätt eliminera risken. Vi har valt 

att djupare presentera två av de strategier som kan användas för att angripa risk, 

användandet av specialistkompetens samt anpassat revisionsarvode. Anledningen till 

att dessa två presenteras mer ingående är bland annat att de är mest relevanta för 

beslut gällande klientacceptering samt att strategierna finns tillgängliga och är 

användbara för övervägning och diskussion i förstadiet till beslut om acceptering och 

innan förhandlingar med klienten inleds.
56

   

4.8.1 Ytterliggare revisionsinsatser (Specialistkompetens) 

 

Användandet av specialistkompetens är den första Risk Management strategin vi 

presenterar för att möta de risker som byrån utsätts för. Personalens kompetens rankas 

av revisionsbyråer som viktiga inom Risk Management. Trots detta är det lite forskat 

kring ämnet gällande vad som är det avgörande vid beslutet av uppdrag. Enbart ett 

fåtal studier är tillgängliga gällande specialistpersonal och accepterande av klienter. 

Genom användandet av industrispecialister uppkommer vissa vinster och en viss grad 

av dämpning av revisionsrisken vilket uppmärksammas i vissa studier. Dock saknas 

tydliga bevis på att centrala revisionsbeslut, så som klientaccepterande, påverkas i stor 

utsträckning av antalet specialister i revisionsteamet.
57

 

 

Genom den förståelse en revisor har för branschen, den ekonomiska situationen och 

konkurrensen på marknaden skulle teoretiskt kunna leda till en viss reducering av 

klientaffärsrisken. Det är dock få studier genomförda om effekterna på 

klientaffärsrisken genom användandet av specialistkompetens. Dock visas i en studie 

vikten av industrispecialistkompetens vid fastställandet av fortsatt driftsproblematik 

hos en klient. 
58

  

 

Specialistkompetens för att minska revisorsaffärsrisken kanske inte är lika effektivt ur 

ett revisionsperspektiv.
59

   

4.8.2 Anpassat revisionsarvode 

 

Denna Risk Management strategi bygger på att öka revisionsarvodet för att öka 

sannolikheten att vinsterna med ett uppdrag inte understiger kostnaderna.
60

  

 

Fel i revisionen och rättsliga problem är dilemman som kan reduceras av specialister. 

Det finns dock vissa kvarvarande risker i uppdrag som revisionsbolagen möter och 

måste hantera där användandet av specialister inte kan anses motiverat i förhållande 

till den riskreducering de medför. När det gäller att eliminera klientaffärsrisken kan 

inte användandet av specialisterna helt resultera i detta då inte ens högkvalitativa råd 

kan lösa vissa fortsattdriftsproblem hos en klient.
61
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Det finns experimentella studier som är konsistenta med denna Risk Management 

strategi. Detta medför att om revisionsbyråerna i större utsträckning anser högre 

arvoden effektiva för att kontrollera risken ökar sannolikheten att mer riskfyllda 

klienter kommer att accepteras orsakat av arvodesnivån.
62

  

 

Slutsatser i en studie visar på att revisionsbyråer finner det effektivt att använda sig av 

specialistkompetens vid avslöjandet och fastställandet av bedrägerier samt risker för 

fel. Vid fastställandet av risker associerade med finansiella problem hos en klient eller 

vid risker associerade med en klients börsstatus anses en högre arvodering som en 

effektiv metod av revisionsbolagen.
63

  

4.9 Tidigare forskning 

4.9.1 Beslut om klientaccepterade, studie kring olika risker.  

 

Vid en tidigare studie, gjord 2001, fick 131 partners från en av de fem största 

revisionsbyråerna svara på en enkät rörande risker vid klientaccepterande, av dessa 

var 65 mindre erfarna och 66 mer erfarna revisorer. Respondenterna fick rangordna 

ett antal givna faktorer som beaktas när klientrisken skall avgöras. Riskerna delas upp 

i tre kategorier klientaffärsrisk, revisionsrisk och revisorsaffärsrisk. (Förklaras i 4.5.2) 

Respondenterna fick inom dessa tre riskkategorier ranka de mest avgörande riskerna 

samt i en fjärde kategori avgöra vilken av de tre riskerna som är av störst vikt.
64

  

 

Resultaten visar att klientens finansiella trender är av störst vikt när det gäller 

klientaffärsrisk följt av jämförelser inom branschen, planering på lång sikt och 

konkurrenssituationen. Vad gäller revisionsrisk så skiljde det sig åt mellan de med 

mer och de med mindre erfarenhet. Partners med mer erfarenhet klassificerade 

ledningens attityd till den interna kontrollen som viktigast medan de mindre erfarna 

rankade klientens förhållande till tidigare revisor som viktigast. Vad de sedan ansåg 

viktigt var ganska lika grupperna emellan, dessa var graden av subjektivitet som krävs 

för att värdera den potentiella klientens tillgångar, information om tillväxtmönstren i 

branschen samt om klienten har en avdelning för intern revision. Även inom den sista 

kategorin, revisorsaffärsrisk, var svaren överensstämmande mellan de mer erfarna och 

de mindre erfarna revisorerna. Den viktigaste faktorn inom denna kategori var 

revisionsbyråns relativa erfarenhet av den bransch där den potentiella klienten verkar, 

följt av sannolikheten att klienten blir börsnoterad, sannolikheten att ett accepterande 

av klienten leder till spin-off effekter till exempel skatterådgivning samt var i 

beskattningsåret som klienten befinner sig. Sist rangordnad i denna kategori var 

information kring andra revisionsbyråers prissättning. Vad gäller vilken av de tre 

olika riskerna som ansågs vara den viktigaste att beakta rankades revisionsrisk som 

viktigast följt av klientaffärsrisk och sist revisorsaffärsrisk.
65

 

 

Förutom att rangordna de givna alternativen inom de olika riskkategorierna fick även 

respondenterna ange vilka andra faktorer som kunde avgöra deras beslut att acceptera 
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en potentiell klient. Den mest frekvent förekomna faktorn var information kring 

företagets ledning samt diskussioner med ledningen kring företaget och revision. 

Även diskussioner med företagets tidigare revisor och diskussioner med klientens 

bank eller juridiska ombud nämndes ofta som viktiga aspekter.
66

  

4.9.2 Beslut om klientaccepterade, studie från Kanada 

 

Studien är publicerad 2001 och utreder hur revisorer fattar beslutet att acceptera en 

klient eller ej. Dessa beslut är de som främst kan äventyra byråns framtid. För att 

samla data har författarna gjort en fältstudie, detta på tre av de sex största byråerna i 

Kanada. Främst bestod datainsamlingen av semistrukturerade intervjuer, totalt 19 

intervjuer, men även via interna dokument rörande byråernas policys. De tre byråerna 

benämns som A, B och C.
67

  

 

Studiens främsta frågor är hur besluten påverkas om beslutsfattandet är mekaniskt 

eller organiskt samt avvägandet mellan professionalism och kommersialism. Med 

mekaniska beslut avses standardiserade processer för att samordna olika beslut inom 

byrån, det existerar en detaljerad policy som reglerar besluten. Organiska beslut å 

andra sidan innebär flexibla beslut för att anpassas till olika situationer, 

beslutsfattandet sker då hos de lokala revisorerna som anses ha den bästa situationen 

att fatta beslutet. Med professionalism menas att revisorerna skall verka för 

allmänhetens bästa och inte för sitt eget medan kommersialism förespråkar hög 

vinst.
68

  

 

Studiens resultat visar att i samtliga byråer är beslutsprocessen till största delen 

organisk oavsett om byråns policy är mer mekanisk eller ej
69

. I de flesta fallen visste 

revisorerna inte så mycket om klienten i ett initialt skede och kontakten skedde via 

telefon eller genom rekommendationer. Revisorerna lade generellt mindre vikt vid de 

av byrån kontrollerbara faktorerna, exempelvis personal, expertis och oberoende, än 

vid de icke kontrollerbara faktorerna. Exempel på icke kontrollerbara faktorer är 

klientens integritet, finansiella situation, internkontroll, vinsten på klientuppdraget 

samt byråns rykte. Dock fanns några situationer då de kontrollerbara faktorerna 

spelade en större roll och revisorerna såg risker med kompetens och 

intressekonflikter. Klientens påverkan på byråns rykte spelade en stor roll vid 

beslutsfattandet i en av de studerade byråerna. I samtliga byråer granskades de 

finansiella rapporterna och revisorerna förde även en diskussion med 

företagsledningen innan beslutet att acceptera klienten eller ej togs. I vissa fall togs 

även kontakt med tredje part som haft affärsförbindelser med klienten, dessa kan till 

exempel vara banker. Studien visar även att revisorerna förlitade sig på färre 

informationskällor för att tacka nej till en klient än vid ett accepterande av klienten.
70

   

 

Byrå B har en klientaccepterande policy som till största delen är mekanisk. De lokala 

besluten måste föregås av ett datoriserat system för klientaccepterande. Byrå C i sin 
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tur har en policy som till största delen är organisk men revisorn måste redovisa en 

promemoria där beslutsprocessen beskrivs. Vissa beslut måste även stödjas av annan 

partner. Byrå A: s policy kan ses som en hybrid av de två sätten. Revisorn måste 

innan en klient accepteras se till en del kritiska faktorer som kan komma att spela stor 

roll, detta sker via ett formulär med cirka tio frågor. Efter detta kan revisorn fatta sitt 

beslut utifrån vad formuläret visar men även i denna byrå måste dokumenteras i 

bedömningsformuläret. Detta var dock de olika byråernas policys och studien visar att 

samtliga byråers process till största delen är organisk. Generellt är samråd med 

kollegor vanligt i beslutsprocessen, då människor blir konsulterade tenderar de att se 

på situationer på ett mer kritiskt vis.
71

  

4.10 Revisorsnämnden 

 

Ett icke fungerande Risk Management arbete kan leda till att en revisor anmäls till 

Revisorsnämnden och vi har därför som avslutning av den teoretiska referensramen 

valt att kort presentera Revisorsnämnden och deras verksamhet.  

 

Revisionens funktion är att säkerställa den ekonomiska information som företagen 

lämnar, för att kvaliteten på revisionen skall kunna garanteras ställs det krav på 

revisorns kompetens. Bland annat måste de som utför revision godkännas eller 

auktoriseras som revisorer.  

På Revisorsnämndens hemsida finns verksamhetens mål att läsa, detta är:
72

 

 

”Övergripande mål för RN: s verksamhet är att tillgodose 

samhällets behov av kvalificerade och oberoende externa revisorer 

och revisionsbolag samt att säkerställa att dessa bedriver 

revisionsverksamhet av hög kvalitet och uppfyller höga etiska 

krav.”   

 

Det är Revisorsnämndens ansvar att se till att god revisionssed och god revisorssed 

utvecklas på ett lämpligt vis. Med god revisionssed avses de normer och etiska regler 

som finns för revisions uppträdande i sin yrkesutövning. God revisorssed avser 

riktlinjer kring hur revisorn skall utföra sina uppdrag. Även om innehållet i både god 

revisionssed och revisorssed ytterst bestäms i domstolarna ansvarar revisorsnämnden 

för att sedernas riktlinjer utvecklas i rätt riktning.
73

 

 

Revisorsnämnden har även till uppgift att utreda de anmälningar som sker mot 

enskilda revisorer, dessa anmälningar kan till exempel komma från missnöjda klienter 

som anser att revisorn ej utfört sitt uppdrag korrekt. I vissa fall kan även nämnden 

själv påbörja disciplinärenden gentemot revisorer då de får information som visar på 

att en revisor försummat sina skyldigheter.
74

  

 

Nämnden använder sig av olika disciplinära åtgärder, det vill säga påföljder. Dessa 

påföljder är erinran, varning eller upphävande av revisorns godkännande. Vid en 

varning kan dessutom en straffavgift påföras. Dessa åtgärder kan även åläggas 
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registrerade revisionsbolag. Har en revisor blivit ålagd en disciplinär åtgärd kan denne 

överklaga Revisorsnämndens beslut till allmän förvaltningsdomstol, detta gäller dock 

ej den eventuelle anmälaren.
75

       

 

Dessa tabeller är hämtade från Revisorsnämndens årsredovisning och den första visar 

antalet öppnade disciplinärenden de tre senaste åren medan den andra visar antalet 

avgjorda disciplinärenden. Dock bör det nämnas att det finns drygt 4 000 revisorer i 

Sverige så andelen anmälningar är mycket liten.
 76

  

 

Anmälare  2006 2005 2004  

Egeninitierade  26 38 39  

(varav från SUT   

resp kvalitetskontroll)  

(13) 

(6) 

(14) 

(7) 

(13) 

(8)  

Skatteverket  33 42 52  

Klient  18 33 45  

Övriga (Ekobrottsmyndigheten, kronofogde m.fl) 36 37 28  

Summa: 113 150 164  

Systematisk och uppsökande tillsyn   Tabell 1 
77
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Disciplinär åtgärd  Godkända 

revisorer  

Auktoriseraderevisorer  Revisions-  

bolag  
Totalt  

2006  

Upphävande  4  1  0  5  

Varning samt 

straffavgift  

0  0  0  0  

Varning  19  18  0  37  

Erinran  4  12  0  16  

Totalt  27  31  0  58  

2005  

Upphävande  9  3  0  12  

Varning samt 

straffavgift  

1  0  0  1  

Varning  13  15  0  28  

Erinran  9  8  1  18  

Totalt  32  26  1  59  

2004  

Upphävande  6  2  0  8  

Varning samt 

straffavgift  

4  0  0  4  

Varning  14  7  0  21  

Erinran  8  5  0  13  

Totalt  32  14  0  46  

 

Tabell 2
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5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT PRIMÄRA KÄLLOR 

 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för våra val av respondenter, intervjuernas 

utformning och genomförande samt bearbetningen av de data som insamlats. På 

samma sätt som i tillvägagångssätt sekundära källor kommer vi inte heller i detta 

kapitel att hänvisa till någon metodlitteratur.  

 
 

Innan valet av respondenter skedde diskuterade vi kring vad vi ville uppnå med vår 

primärdatainsamling. Vårt mål var att få det mest fullständiga datamaterialet för att 

beskriva revisionsbyråernas aktiva arbete med Risk Management, både vad gäller 

revisorernas ställningstagande vid klientaccepterande samt byråernas organisation 

kring Risk Management. Vi ville även få åsikter från någon person som är insatt i 

revision men som arbetar med det ur en annan infallsvinkel.    

 

Vi ville till så stor del som möjligt täcka in alla de största revisionsbyråerna och 

försökte därför att boka in intervjuer med en representant från var och en av de fem 

största byråerna. Dock uppkom omständigheter som medförde att vi istället fick 

intervjuer med fyra av de fem största byråerna. Samtliga av dessa fyra respondenter 

arbetar med Risk Management men i olika omfattning och i olika roller. Sedan 

bokades även en femte intervju in med en person som arbetar på Revisorsnämnden. 

Tyvärr föll en intervju med en av revisorerna bort på grund av ytterligare 

omständigheter vilket medförde att totalt fyra intervjuer genomfördes.  

 

För att få kontakt med de olika revisionsbyråerna sökte vi via en söksida på Internet 

fram relevanta telefonnummer. Urvalet skedde sedan genom en rundringning till de 

större bolagen för att fråga om möjligheten att ställa upp på en intervju fanns. Vad 

gäller revisorerna togs den första kontakten med respektive bolags receptionist där 

uppsatsens ämne och syfte framlades och sedan kopplades vi vidare till lämplig 

person. Risk Managementspecialisten fick vi kontaktuppgifter till via en revisor och 

tog vi direktkontakt med honom då vi var ute efter dennes specifika kompetens. 

Revisorsnämnden kontaktades via telefonnummer på deras hemsida och vi hänvisades 

då till lämplig person.   

 

De respondenter som vi intervjuat i egenskap av revisorer fanns i vårt närområde, 

detta var ett medvetet val för att möjligheten skulle finnas för en personlig intervju. 

Det hade varit önskvärt att genomföra samtliga intervjuer personligen då detta kan ge 

en bättre kontakt med respondenten, dock sågs inte detta som ett alternativ då dessa 

respondenter befann sig på annan ort. Valet stod då mellan mail- eller 

telefonintervjuer och vi valde att genomföra dessa via telefon för att få en personlig 

kontakt och för att möjligheten att ställa spontana följdfrågor skulle finnas.  

 

Utifrån vår teoretiska referensram formulerade vi ett antal frågor som sedan 

sammanställdes i tre olika frågeguider, var och en av guiderna anpassade efter den 

grupp av respondenter vi avsåg att intervjua. Frågorna klassificerades under de 

rubriker som finns i den teoretiska referensramen. Efter de allmänna frågorna bad vi 

respondenterna att definiera ett par av de övergripande begreppen inom ämnet för att 

klargöra dennes uppfattning av vad dessa begrepp innebär.  
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Ett par dagar innan varje intervju skickades de frågor som vi avsåg att behandla under 

intervjun till respondenten för att ge denne chansen att förbereda sig och eventuellt ta 

fram nödvändig information. Nackdelen med att skicka frågorna till respondenten i 

förväg tror vi kan vara att de mest spontana svaren uteblir. Dock anser vi att frågornas 

utformning kan kräva viss förberedelse och vi valde därför att skicka hela 

frågeguiden. Detta utesluter dock inte att spontana följdfrågor och diskussioner kan 

uppkomma, vilket det också gjorde. Vi anser detta sätt vara mest fördelaktigt för vår 

uppsats då ämnets karaktär är av sådant slag att det kan krävas viss förberedelse.  

 

Intervjuerna har tagit mellan 45 minuter och 60 minuter och de respondenter vi besökt 

har vi träffat på deras respektive arbetsplats. Efter respondenternas godkännande har 

samliga intervjuer har bandats. Bandningen har skett för att vi ej skulle missa någon 

viktig information, för säkerhets skull har vi även fört anteckningar under 

intervjuerna. Då våra respondenter är medvetna om att de kommer att spelas in 

kanske de är mer försiktiga i sina svar. Vi anser att fördelen med att banda 

intervjuerna väger tyngre än de nackdelar som bandningen medför. Vi har även 

upplyst respondenterna om att möjligheten att vara anonym finns. Detta tror vi 

motverkar den negativa effekten av bandningen. Vi transkriberade de inspelade 

intervjuerna direkt efter intervjutillfället, detta för att ha intervjuerna så färskt i minnet 

som möjligt. Vi sammanställde sedan dessa för att det skulle vara lätt för läsaren att ta 

del av vad som sagts. Efter sammanställningen av intervjuerna bestämde vi oss för att 

anonymisera samtliga respondenters svar.    

 

Efter att transkriberingen var genomförd sammanställdes respondentens svar och 

skickades till denne för att få ett godkännande samt att kontrollera att inga 

missuppfattningar skett. Vi korrigerade för de kommentarer som vi fått från våra 

respondenter för att sedan sammanföra intervjuerna till vårt empirikapitel.  
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6 EMPIRI 

 
I följande kapitel kommer vi att presentera de data som vi insamlat via våra 

intervjuer. Vi har valt att presentera revisorernas svar intervju för intervju för att 

sedan i följande kapitel, analys, koppla dessa samman baserat på ämnesområde. Vi 

har valt att presentera empirin på detta sätt då vi tror att det gör det lätt för läsaren 

att följa med i texten, dessutom har de olika intervjuerna inte sett likadana ut vilket 

gör att de är svåra att presentera utifrån ämnesområden. 

 
  

Vi har valt att anonymisera våra fyra respondenter och kommer därför att benämna 

dem Revisor A, Revisor B, Risk Managementspecialist, RM C, samt Anställd vid 

Revisorsnämnden, RN D. Båda revisorerna arbetar inom Västerbottens eller 

Västernorrlands län och har många år inom branschen. Revisor A är godkänd revisor 

medan Revisor B är auktoriserad revisor. Risk Managementspecialisten som vi har 

talat med är även han godkänd revisor med lång och gedigen yrkeserfarenhet. Den 

långa och gedigna yrkeserfarenheten återfinns även hos den auktoriserade revisorn 

anställd vid Revisorsnämnden.     

6.1 Revisor A 

6.1.1 Inledande frågor 

 

Revisor A redogör för två aspekter kring vad han anser vara risk för byrån. 

 

”…dels det att man inte får betalt för det jobb man utför eller risk 

för att byrån ställs i dålig dager på något sätt…” 

 

Vidare diskuterar han kring Risk Management enligt följande: 

 

”Risk Management handlar om att noggrant identifiera och bedöma 

affärsrisker innan ett uppdrag accepteras, avböja all oacceptabel 

risk, samt avtala om och genomföra de uppdrag vi accepterar på ett 

sådant sätt att vi kontrollerar och minimerar de risker som 

sammanhänger med uppdraget.” 

 

Revisor A förklarar att det finns dokument som styr riskhanteringen inom byrån och 

att vid en mer riskfylld klient krävs ett godkännande för acceptering av uppdrag högre 

upp inom byrån.   

 

Revisor A berättar att utbildningen rörande Risk Management finns med som ett 

inslag löpande under alla utbildningar, framför allt under revisionsutbildningarna. 

Han tror även att Risk Management finns med mer i grundutbildningarna nu än 

tidigare.  

6.1.2 Revisionsprocessen 

 

Arbetsfördelningen inom revisionsprocessen beskrivs av Revisor A som varierande 

beroende på storleken på klienten.  
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”… är det stort bolag så läggs det mer tonvikt på planering och 

informationsinsamling innan man utför själva genomförandet, då 

har du mer en process löpande, på de mindre bolagen läggs 

tonvikten på egentligen utförandet, testa detaljer och mer 

substansgranskning. Vi går mer och mer mot att det blir mer 

planeringen även för de mindre också vi koncentrerar och 

avgränsar riskerna på de väsentliga delarna.” 

 

Revisor A beskriver arbetet med Risk Management som mest tydligt i de inledande 

delarna av revisionsprocessen, det vill säga vid acceptering och planering. Han 

poängterar dock att planeringen är att se som en löpande process under hela 

revisionen.  

6.1.3 Klientaccepterande 

  

Vad gäller accepterande eller avvisande av klienter beskriver Revisor A att det i byrån 

ses till en rad faktorer. Klienten kollas upp i kreditfaktor för att se vad denna har för 

kreditvärdighet, finns det exempelvis tidigare betalningsanmärkningar? Hur ser 

företagets styrelse och ledning ut, är de kända av byrån sedan tidigare? Revisor A 

poängterar att dokumentation är viktig genom hela accepteringsledet. 

 

För att få ett andra utlåtande säger Revisor A att han kan tänka sig att kontakt kan tas 

till exempel med dem som sköter den potentielle klientens redovisning. Han menar 

dock att det inte är möjligt att ta kontakt med tidigare revisorer förrän uppdraget är 

accepterat. Detta då en revisor ej har skyldighet att lämna ut uppgifter till en ny 

revisor rörande sina kunder och klienter förrän den nya revisorn accepterat uppdraget.  

  

Rädslan att skriva en oren revisionsberättelse är sällan anledningen till att Revisor A 

avstår från att acceptera en klient berättar han. Det är snarare anledningen till den 

orena berättelsen som är medför att man inte accepterar en klient. En annan riskfaktor 

som vägs in vid klientaccepterandet är revisorsarvodet.  

 

”…är det en kund som man vet inte kommer att betala så påverkar 

ju det självklart.  Måste ju liksom få betalt för den högre risk som 

det innebär.” 

 

När Revisor A beskriver ett typfall kring avvisande av en klient nämner han några 

faktorer som påverkar, till exempel hur klienter sköter den löpande redovisningen 

eller betalningen av skatter och avgifter. Han nämner även hur svårt det kan vara som 

revisor i kontantbranschen, exempelvis svårigheter att upptäcka svartarbete.  

6.1.4 Utvärdering och hantering av risk och Riskkartläggning 

 

De största riskerna Revisor A anser att byrån och revisorn vill undvika med ett arbete 

med Risk Management är dålig publicitet, risker för arvodesförluster samt att revisorn 

avger en felaktig revisionsberättelse. 

 

”Risken, alltså allting bottnar ju egentligen i att byrån ska få dåligt 

rykte eller att vi inte ska få betalt.” 
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För att kartlägga riskerna berättar Revisor A att de ser till verksamheten och vilka 

personer som är inblandade. Han återkommer till svårigheterna med kontantbranschen 

och påpekar att det varit mycket diskussioner kring den de senaste åren. Med det inte 

sagt att de inte kan anta klienter från denna bransch om de sköts korrekt men det ses 

som en förhöjd risk. Även utvecklingsbolag nämns av Revisor A som bolag med en 

förhöjd risk.   

 

Revisor A konstaterar att det finns risker i nästan alla bolag så på ett eller annat sätt 

hanteras riskerna och om revisorn kan argumentera för att behålla eller acceptera 

kunden så är det ok. Allt är beroende på vilken typ av risk kunden förknippas med om 

revisorn väljer att avstå eller ej.  

 

”Har vi ett sätt att säkerställa vår revision och det finns möjlighet 

att göra det så accepterar vi ju kunden i alla fall.” 

 

Revisor A nämner att det är en ständig utveckling kring risk. Han upplever att det 

skett en förändring under hans verksamma år och att detta har med analysmodellen 

(en modell för att identifiera de situationer som eventuellt kan hota revisorns 

opartiskhet eller självständighet
79

) att göra. Han påpekar att tidigare skandaler som 

Enron och Worldcom är en bidragande faktor till de ökade kraven som ställs på 

revisorer idag.  En konkret del som dessa har fört med sig är det hårdare kravet på 

dokumentation.  

6.1.5 Påverkansfaktorer 

  

Vilken bransch klienten verkar i är av betydelse vid accepterande av uppdrag. Det är 

många gånger svårt att känna säkerhet i kontantbranschen menar Revisor A. Det är 

svårt att bilda sig en uppfattning av hur mycket som säljs och om det finns någon 

svartförsäljning, detta ökar risken betydligt. Revisor A förklarar att storleken på 

bolaget som ska accepteras som klient har betydelse på grund av att det är ett mer 

omfattande beslut i större bolag. Detta kan bero på ett större allmänintresse i och en 

större exponering av dessa bolag. Vidare berättar Revisor A att vid accepterande av 

noterade bolag, i och med byråns ökade exponering, ska beslutet fattas av Risk 

Managementspecialister.  

 

Revisor A menar att ägarstrukturen generellt inte har betydelse vid en riskbedömning, 

i de fall den skulle kunna påverka är vid någon form av allmännyttiga ägare där det på 

så sätt finns mer intressenter.  

6.1.6 Risk Management strategier 

 

Besluten kring huruvida en klient ska accepteras, exemplifieras genom: 

 

”Så att ju större bolagen är och ju högre riskerna är desto högre 

upp går accepteringsgränsen.” 

 

                                                 
79

 FARs Samlingsvolym 2006 Del 2 (Stockholm: FAR Förlag 2006), 338 
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För acceptering av de mest riskfyllda klienterna sker beslutsfattandet på den nivå där 

Risk Management specialister verkar. Dessa är speciellt utsedda för att revisorer inom 

byrån ska kunna vända sig till dem om de upplever osäkerhet kring en klient. Vid en 

viss riskprofil går ärendet om acceptering direkt till denna nivå. 

 

Revisor A poängterar att han själv inte haft kontakt med någon inom Risk 

Managementorganisationen och att han vid osäkerhet istället rådfrågar någon mer 

rutinerad på kontoret.  

 

För att kompensera för de risker som uppkommer förklarar Revisor A att de kan kräva 

in dokumentation från klientens ledning och styrelse.  Revisionen ska anpassas så att 

revisorn minimerar risken att skriva en felaktig revisionsberättelse. Med andra ord 

finns det metoder att hantera risken men dessa varierar från bolag till bolag. 

 

Vid komplicerade fall, till exempel stora IT-system, konsulteras specialister inom 

området för att granska dessa system. 

 

Arvodet hos en mer riskfylld klient påverkas av både tid och byråns risktagande anser 

Revisor A. 

 

”Det är nog både och man tar ju ändå betalt för byråns anseende 

på något sätt, generellt så är det nog mer tiden som vi tar betalt för 

men vi strävar ju efter att ta betalt för tjänsten som helhet och inte 

tiden.”  

6.1.7 Uppföljning och utvärdering av accepterade klienter 

 

Varje år dokumenteras förändringar och risker och ställning tas om revisorn ska 

fortsätta på uppdraget berättar Revisor A. Han fortsätter med att förklara att detta är 

något som egentligen ska ske löpande under året genom analysmodellen. 

Riskbedömningen är något som enligt Revisor A inte utvärderas i efterhand, den 

förutsätts träffa rätt. Dock påpekar han att han inte varit med om någon stämning mot 

byrån men att han förmodar att en uppföljning av riskbedömningen genomförs i 

sådana fall. 

 

 ”Jag menar vi har ju försäkringar mot stämningar och sådant 

också, men jag kan tänka mig att det beror ju mycket på hur vi har 

gjort vår riskbedömning, men det kan jag inte riktigt svara på i och 

med att jag inte har varit inne i det själv.”  

6.1.8 Revisorsnämnden  

 

På frågan om revisorsnämnden används i stor utsträckning för att till exempel få ett 

förhandsbesked i något ärende svarar Revisor A att det inte förekommer.  

 

Huruvida arbetet med Risk Management upplevs minska antalet disciplinärenden 

menar Revisor A att det är komplicerat att uppskatta då det är svårt att göra en 

jämförelse. Generellt sett tror han att ärendena har ökat men att det är klart att ett 

arbete med Risk Management borde minska riskerna för felaktiga beslut. Han 

poängterar dock att han inte är insatt i frågor kring disciplinärenden.  
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6.2 Revisor B 

6.2.1 Inledande frågor 

 

När Revisor B ska beskriva risk nämner hon två utgångspunkter, risken för henne 

själv som revisor samt risken för byrån. Risken som Revisor B upplever för henne är 

att hon ej uppfattat företaget på ett korrekt sätt och släpper igenom väsentliga fel i 

årsredovisningen, att inte en tillräckligt bra riskanalys gjorts. Detta kan, om det är 

tillräckligt dåligt, leda till att Revisor B blir anmäld och förlorar sin auktorisation. 

Detta ser hon som huvudrisken för egen del. Risken för byrån ser Revisor B som en 

affärsrisk och att byrån kan få dåligt renommé.   

 

Revisor B definierar Risk Management enligt följande: 

 

”Risk Management, då är det ju naturligtvis våra metoder för att 

hantera risken dels att identifiera risken, metoder för identifiera 

risken och metoder för att göra motåtgärder, vad gör vi för att 

minimera riskerna för mig, för kund och för byrån?”  

 

Revisor B fortsätter med att berätta att Risk Management är en otroligt stor fråga för 

byrån och har under de senaste åren vuxit markant. Hon berättar vidare att tankesättet 

nog inte är så annorlunda utan det är kravet på dokumentation som är den största 

förändringen.  

 

”…när någon vill hänga oss, så ska vi kunna säga, ja titta vad 

duktig jag har varit, jag har minsann tittat på alla de här sakerna. 

Sen kan man göra felbedömningar ändå på vägen men jag kan visa 

att jag gjort någonting, det är mycket det det handlar om nu, så det 

är väl det som har blivit de sista åren, mycket papper.” 

 

Hon berättar att det i byrån finns Risk Managementansvariga på olika nivåer inom 

organisationen, något hon tror finns hos de flesta byråerna, åtminstone de större. 

Revisor B förklarar att det finns en nivå till vilken hon kan attestera, då en potentiell 

klient innebär en högre risk måste ärendet upp till nästa nivå i organisationen. 

 

Utbildning inom Risk Management sker årligen genom en obligatorisk webbaserad 

utbildning anpassad efter olika nivåer baserade på arbetserfarenhet. Detta inslag är 

något som är relativt nytt berättar Revisor B, det startade för några år sedan. Hon tror 

även att det ingår Risk Management i grundkurserna.  

6.2.2 Revisionsprocessen 

 

Vi bad Revisor B att beskriva processen med revision och hon förklarade att den 

första delen är informationsinsamling, revisorn träffar och intervjuar kunden för att 

bilda sig en uppfattning om denne. Revisorn måste även skapa sig en uppfattning om 

den bransch som kunden är verksam i samt de risker som florerar inom denna. 

Revisor B måste se till både sin egen uppfattning om klientens riskmiljö och att denna 

överensstämmer med klientens egen uppfattning, dessa två kan skilja sig markant åt. 

Utifrån detta ställer hon sedan frågor kring dessa risker och hur de hanteras av 

företaget, berättar Revisor B.  
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”Ju mindre dom tar hand om själv desto mer revision måste vi göra, 

det är väl den enkla slutsatsen av det.”  

 

Då denna första inledande del är genomförd sker kontroller och dokumentation, med 

hjälp av analysmodellen men även genom egna system. Ett nytt fenomen som Revisor 

B berättar om är genomförande av identitetskontroll, detta för att klargöra att kunden 

är den person han eller hon utger sig för att vara. Hon påpekar att detta är något som 

hon själv aldrig gjort och tror att det beror på att hon arbetar på en liten ort där de 

flesta känner till varandra.  

 

Revisor B nämner även ett antal andra faktorer som hon tar hänsyn till, är det en 

riskfylld bransch? Är det ett publikt företag, vilket innebär en större risk? Det kan 

även vara publikt på det sättet att det finns sett medialt intresse, detta kan vara fallet 

med till exempel kommuner, där officiellt material behandlas. Även 

företagsledningens intention och historik beaktas, till exempel anledningen till 

revisorsbyte. Hon ser det även som en ekonomisk affärsmässig fråga, har klienten 

möjlighet att betala sina arvoden? 

 

”Det finns ingen anledning att hoppa på någonting som inte 

fungerar, som man kan döma ut direkt.”  

 

Då insamlingsprocessen är klar och företagets risker är identifierade och utvärderade 

utformas ett granskningsprogram anpassat efter klienten. När granskningen är 

genomförd sker rapporteringen, detta på olika sätt beroende storleken på och 

relationen till klienten. Slutligen skrivs också naturligtvis en revisionsberättelse, 

denna fas kan också ses som starten på nästa års planering.     

 

Revisor B förklarar att i idealläget skall största delen av arbetet ske i planeringsfasen 

men detta varierar beroende på hur väl hon känner kunden samt storleken på företaget 

och företagets komplexitet.  

 

Vi frågade sedan Revisor B vilka risker hon ser i de olika faserna av 

revisionsprocessen. I accepteringsfasen ligger fokus i att förvissa sig om att det är en 

redig kund de har att göra med. I planeringsfasen är det av stor vikt att hitta de risker i 

bolagets verksamhet som kan falla igenom både företagets interna och revisorns 

kontroll så att det blir fel i årsredovisningen. En annan aspekt som Revisor B påpekar 

är vikten av en fungerande styrelse, då främst i medelstora företag. Vad gäller test och 

revisionsbevis ligger risken i att revisorn väljer dåliga test eller fel nivå på urval. 

Risken kring utvärderingsfasen ser Revisor B som att de slutsatser som dras inte är 

korrekta, att revisorn har fått något om bakfoten helt enkelt. Denna risk anser Revisor 

B kan reduceras genom att de är fler på uppdraget. Slutligen i rapporteringen ser hon 

mindre risk, det som kan inträffa är att revisorn inte är överens men företagsledningen 

och revisorn måste i dessa fall lita på sitt yrkeskunnande och ståndpunkt. Internt har 

de som rutin att de alltid konsulterar en annan revisor inom byrån innan en oren 

revisionsberättelse skrivs. Revisor B ser planeringsfasen som den fas som har 

tydligast inslag av Risk Management.  

6.2.3 Klientaccepterande 
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Revisor B berättar att det finns ett antal dokumentationskrav vid accepterande av 

klienter. En blankett sammanställs kring accepterandet av klienten där det redogörs 

för dennes bransch och risker. Ytterligare en blankett fylls sedan i rörande acceptering 

av uppdraget, det kan förekomma flera uppdrag för samma klient. I denna blankett tas 

hänsyn till hotbilder och jävsituationer.   

 

Tidigare revisorer kan ibland konsulteras för ett andra utlåtande men kontakter med 

banker eller andra externa parter sker däremot ej.  

 

På frågan om det händer att byrån avstår från att acceptera en klient för att slippa 

skriva en oren revisionsberättelse svarar Revisor B: 

 

”Inte för att slippa skriva en oren det är ganska fegt tycker jag, utan 

varför vi inte tar en kund i så fall, så beror det på att vi tror inte på 

deras ärlighet helt enkelt”. 

 

Som ett typexempel för att inte acceptera en klient nämner Revisor B att samarbetet 

inte är tillräckligt bra, att det saknas en dialog. Hon berättar vidare att det inte inträffar 

så ofta, men att det händer.  

6.2.4 Utvärdering och hantering av risk och Riskkartläggning 

 

Den främsta risken Revisor B ser att byrån vill undvika med Risk Management är när 

de upplever att företagsledningen inte är ärlig och inte har inställningen att de vill ha 

ordning och reda. Hon uttrycker att: 

  

”…andra risker i bransch och i affärer det kan man hantera men 

när man har en oärlig företagsledning och styrelse det går inte 

riktigt att hantera. Då blir det aldrig något bra samarbete, det blir 

inget förtroende för varandra.”  

 

Revisor B förklarar att revisorn för att identifiera och kartlägga riskerna gör en 

bedömning utifrån sin erfarenhet och ser även till vad olika analyser förmedlar för 

bild av företaget och dess bransch. Revisorn studerar även bland annat bolagets egna 

riskhanteringsprocesser samt företagsledningens sammansättning och kompetens. 

Revisorn ser också till företagets möjlighet till fortsatt drift, hur marknaden ser ut, 

vilka leverantörer som företaget arbetar med samt var i produktcykeln som företagets 

produkter befinner sig. De externa förväntningar som finns på företaget måste också 

vägas in då dessa kan vara incitament till hur de styr sitt företag, berättar hon. 

6.2.5 Påverkansfaktorer  

 

Vi frågade om det finns någon bransch som önskas undvikas i större utsträckning än 

någon annan, Revisor B svarade att: 

 

”Branscher där man kan befara att det är mycket svartaffärer… är 

väl en riskbransch… så är det ju men återigen man kan ju lära 

företaget att få till bra metoder, det beror på vilken vilja de har.”  
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Revisor B anser att storleken på bolaget inte har någon betydelse utan att varje bolag 

bedöms utifrån sin situation. Däremot anser hon att bolagets ledning och styrelse har 

betydelse. Är det en extern professionell styrelse har dessa inte samma incitament till 

att fiffla eftersom de inte har samma egenintresse i företaget och dessutom har de ett 

styrelseansvar. Men i slutändan så är det dock är det byråns riskbedömning som 

avgör, påpekar Revisor B.   

6.2.6 Risk Management strategier 

 

Revisor B anser att det finns metoder för att hantera de flesta risker som uppkommer, 

det blir en kostnadsfråga. Hon menar allt för riskfyllda klienter naturligt kopplas bort i 

och med att byrån lämnar ett så pass högt anbud, för att kompensera för 

arbetsinsatsen, att klienten väljer att inte acceptera anbudet.  

 

I vissa situationer där revisorns kunskaper är begränsade, detta kan till exempel röra 

sig om tekniska frågor, händer det att de tar in experter inom ämnet för att få hjälp att 

genomföra bedömningar, förklarar Revisor B. En annan väg att hantera risken kan 

vara att finna hjälpen internt inom byrån genom att konsultera en revisor med mer 

erfarenhet inom den aktuella branschen. De försöker även att hjälpa klienten att själv 

finna metoder att hantera de risker som uppkommer, berättar Revisor B. 

 

Revisor B förklarar att arvodet ökar i och med att klientrisken ökar men då inte i form 

av en riskpremie utan som ett resultat av en ökad arbetsinsats.  

6.2.7 Uppföljning och utvärdering av accepterade klienter 

 

Nytt i byrån är att de genomför en utvärdering av befintliga klienter mellan åren, 

berättar Revisor B. Hon fortsätter med att säga att utvärdering i sig inte är nytt utan 

nyheten ligger i att allt skall dokumenteras. Där utvärderas hur väl samarbetet har 

fungerat och om det finns en bra dialog. Utifrån detta avgörs sedan huruvida de ska 

ställa upp igen nästa år, förklarar Revisor B. I slutet av granskningen ska säcken 

knytas ihop och ställning tas till om risken ska omvärderas. Detta sker även under 

varje större granskningsmoment, berättar Revisor B.    

 

”Var det rätt och riktigt och har vi granskat så att vi känner oss 

nöjda med det. Det är lite det som den här återsummeringen ska 

svara på att vi har gjort det vi ska. ” 

 

Om revisorn inser att det finns mer som borde ha gjorts under granskningen berättar 

Revisor B att detta då kompletteras. Detta för att känna att de har belägg för sina 

uttalanden.  

6.2.8 Revisorsnämnden 

 

Förutom vid förnyad auktorisation har Revisor B ingen direkt kontakt med 

Revisorsnämnden.  Hon är inte insatt i statistiken kring disciplinärenden och påpekar 

att det inte finns några ärenden i disciplinnämnden från hennes kontor. 
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6.3 Risk Managementspecialist 

6.3.1 Inledande frågor  

 

RM C definierar risk som: 

 

 ”risken för mig, det är ju att någonting går fel som resulterar i att 

kunden blir missnöjd. Det kan resultera i att kunden och/eller tredje 

men blir ekonomisk lidande. Det kan också vara händelser som inte 

är av ekonomisk karaktär, men som ändå kan skada vårt 

varumärke.” 

 

Vidare definierade RM C Risk Management enligt följande:  

 

”Risk Management det är ju då att utveckla och införa sådana 

rutiner som gör att man eliminerar risken för felaktigheter så långt 

det är möjligt, till exempel felaktiga åtgärder och felaktigt 

beteende”.  

 

Enligt RM C har det alltid funnits ett behov att säkerställa tillförlitliga rutiner för att 

undvika att det blir fel men det har däremot inte alltid haft beteckningen Risk 

Management. Det arbete som nu bedrivs med Risk Management inom byrån är att 

utveckla interna rutiner, införa dem, utbilda omkring dem och skapa arbetsformer som 

så lång som möjligt minimerar risken för fel något som sedan i sin tur kan leda till 

skadestånd eller skada för vårt varumärke, förklarar RM C.  

 

RM C beskriver sin roll som den som ansvarar för att ett arbete med Risk 

Management, som avser att minimera riskerna, bedrivs inom byrån. Hans uppgifter 

sträcker sig genom många delar inom byrå och han konsulteras i en mängd frågor till 

exempel vid utformning av interna instruktioner eller om något är på väg att gå snett 

så tas omedelbart kontakt med honom så att diskussioner kan föras kring hur den 

eventuella skadan skall minimeras.  

 

Risk Management arbete är något som i praktiken bedrivits i alla företag och 

organisationer under alla tider med syfte att eliminera riskerna för att fel skall 

uppkomma. Beteckningen Risk Management började användas vid diskussioner inom 

revisionsbyråbranschen i början på 2000 talet.  

 

”Egentligen så är det ju ingenting nytt… varje person som är 

ansvarig för en verksamhet har ju ett intresse av att se till att man 

minimerar risken så att det inte blir fel.” 

6.3.2 Revisionsprocessen 

 

Vi frågade RM C var i revisionsprocessen mest fokus på Risk Management finns. 

Han svarade att detta finns i någon form i alla delar av processen. Den första insatsen 

sker då man åtar sig ett uppdrag, det är då första prövningen av om uppdraget 

och/eller kunden är förenat med stor risk sker. Även de följande momenten av 

uppdraget är av stor betydelse, det är viktigt att man gör en riktig planering och 
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riskbedömning i samband med revisionen men också att den genomförs på ett 

omsorgsfullt sätt i enighet med den gjorda planeringen. Till sist ligger risken i 

rapporteringen, denne ska ju läsas av tredje man som inte känner till några detaljer 

och missförstånd kan därför lätt uppstå.  

 

”Risk Managementdelen i revisionsprocessen finns med hela tiden i 

arbetet och det syftar till att kvalitetssäkra revisionen innan 

leverans. Detta gör ju i första hand påskrivande revisor i samband 

men att han går igenom arbetet och ser efter att det är genomfört i 

enighet med våra krav och våra rutiner, vilket är en form av 

kvalitetssäkring.”  

6.3.3 Klientaccepterande 

 

RM C förklarar att när en klient eller ett uppdrag skall accepteras klassificeras 

klienterna baserat på risk. Befogenhet att acceptera klienterna i de olika risknivåerna 

skiljer sig åt mellan de olika nivåerna i byrån, ju högre risk en klient anses vara 

förknippad med desto högre upp i organisationen måste beslutet fattas.  

6.3.4 Utvärdering och hantering av risk och Riskkartläggning 

 

RM C berättade att riskerna identifieras genom att han liksom alla partners, 

företagsledningen och alla andra personer i ledande befattningar är mycket lyhörda 

för det som sker inom byrån men de bevakar också det som sker i omvärlden det vill 

säga utanför byrån.   

 

”…vi är också lyhörda för synpunkter på vårt sätt att arbeta och vi 

följer publicitet kring andra företags skadeståndsärenden, vi följer 

processerna i Revisorsnämnden, vi försöker se var riskerna ligger 

att det blir fel och så justerar vi om vi tycker att det finns behov av 

att justera våra rutiner för att minimera riskerna ytterligare på de 

här områdena. Och sedan så blir vi ju också varse riskerna den 

hårda vägen när man till exempel anmäler någon av våra 

medarbetare till Revisorsnämnden eller då man ställer 

skadeståndskrav mot oss.”  

 

Vidare berättade RM C att det är ytterst sällan som de avstår från att acceptera 

klienter enbart baserat på risknivån, de finner istället en väg att hantera risken. Detta 

kan exempelvis ske genom att revisorn konsulterar både interna och externa 

specialister för att minimera riskerna.  

 

RM C menar att det faktum att arvodet ökar för en mer riskfylld klient inte beror på 

att man normalt sett förändrar priset utan för att arbetsinsatsen ökar i takt med 

risknivån. 

6.3.5 Påverkansfaktorer 

  

När vi frågade RM C om det finns någon bransch som man undviker i större 

omfattning än någon annan på grund av dess risk svarade han: 
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”Man kan säga så här att det finns en del uppdrag där man är mer 

uppmärksam och mer noggrann innan man tar på sig ett uppdrag. 

Man undersöker förutsättningarna mera.”  

 

Vad gäller storleken på klienten menar RM C att i ett stort bolag så handlar det om 

större risker räknat i pengar och värden men revisionsrisken, alltså risken att lämna en 

felaktig revisionsberättelse, är större i mindre bolag. Detta då dessa inte har en lika 

tydlig organisation och därför kanske inte alla händelser fångas upp av revisionen.  

Ägarstrukturen har betydelse på så sätt att ledningens historia beaktas vid 

bedömningen. Även företagsledningens inställning till etiska frågor och vårt regelverk 

ser RM C som en viktig påverkansfaktor.   

6.3.6 Uppföljning och utvärdering av accepterade klienter 

 

I varje slutrevision och minst en gång per år sker en utvärdering av klienten, 

kundansvarig/revisorn funderar då igenom om denne ska fortsätta på uppdraget. Det 

är viktigt att genomföra en uppföljning för att på så sätt kunna rätta till de 

felbedömningar som gjorts. Det kan tillkomma risker man inte tidigare haft kunskap 

om eller reflekterat över, till exempel beroende på utvecklingen i samhället.  

 

”Detta är ett krav som vi har på oss men det har inte varit 

formaliserat tidigare men numera så har vi också en intern 

dokumentation över att dessa prövningarna görs och att de finns 

dokumenterade.”  

 

”Sen är det väl så att dessvärre så kan man ju år två eller år tre 

upptäcka att man gjort en felaktig riskbedömning år ett men 

förhoppningsvis har ingen skada skett, man får rätta till det 

kommande år.” 

 

RM C berättar att antalet anmälningar till Revisorsnämnden avseende byråns 

medarbetare är väldigt få och att det inte skett någon förändring i antalet varför han 

inte kan uttala sig om arbetet med Risk Management lett till ett minskat antal 

anmälningar. 
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6.4 Anställd hos Revisorsnämnden 

 

RN D poängterar att det är hans personliga åsikter som vi erhåller under intervju och 

att dessa inte är att se som generella åsikter från Revisorsnämnden. RN D beskriver 

sitt arbete hos Revisorsnämnden (RN) utifrån två områden, dels uppsökande tillsyn 

och dels deltagande i utredning och bedömning av de disciplinärenden som kommer 

Revisorsnämnden tillhanda. Den uppsökande tillsynen beskrivs av RN D som när RN 

själva uppsöker revisorer för att kontrollera deras verksamhet medan de 

disciplinärenden som kommer till Revisorsnämnden kommer in via någon tredje part. 

Det är ungefär lika fördelning mellan disciplinärenden och uppsökande tillsyn enligt 

RN D. Vad gäller den uppsökande tillsynen riktas fokus mest mot mindre 

revisionsbyråer men även de större byråerna kontrolleras. vid uppsökande tillsyn hos 

byråerna ställer Revisorsnämnden frågor gällande byråernas system för 

kvalitetskontroll, revisionssystem samt byråernas arbete. RN väljer sedan ut ett antal 

uppdrag för att kontrollera att byråerna agerar som angivits och att arbetet håller 

acceptabel nivå. Denna typ av utredningar leder förhållandevis sällan till någon form 

av disciplinärenden.  

 

Vid disciplinärenden är det i regel ett team bestående av en jurist och en av RN:s 

revisorer som handlägger utredningen av den anmälde revisorns arbete. I ungefär 60 

procent av fallen blir ärendet avskrivet och i de övriga 40 procenten leder utredningen 

till någon form av disciplinär åtgärd. 

 

”Utredningarna går till så att vi tar in material och tittar hur de har 

bedrivit revisionen och så ställer vi frågor och bedömer om vi 

tycker att dom har följt god revisionssed i sitt arbete, det är i det 

avseendet samma sak som med SUT.”  

 

RN D beskriver risk som: 

 

”Risk är en osäker händelse på något sätt som leder till någonting 

som man inte gillar, eller hur? Man säger ungefär så att det är en 

osäker händelse som hotar möjligheten att nå det mål som man har 

satt upp för sig. Och målet för en revisor det är ju att avge en 

korrekt revisionsberättelse, eller hur? Det är målet med revision … 

… Och revisionsrisken är ju risken att man avger en felaktig 

revisionsberättelse, i princip.” 

 

”…och eftersom revisorns mål är att avge en korrekt 

revisionsberättelse så kan man säga att hans riskhantering måste 

syfta till att han ska kontrollera de här riskerna.” 

 

RN D anser att man aldrig helt kan eliminera de risker revisorn utsätts för utan en viss 

mängd av risk kommer alltid att finnas i verksamheten och den risken ska byrån 

känna till, analysera och kontrollera. Det är detta som RN D beskriver att Risk 

Management går ut på. 
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”…men revisorns risk när han avger en felaktig revisionsberättelse 

det är ju egentligen att han kan förlora sitt anseende och på sikt 

leder det ju då till minskade intäkter.” 

 

RN D menar att byråns grund för Risk Management börjar redan på kulturnivå, det 

gäller att bygga en kvalitetskultur, att rekrytera kvalitetsmedarbetare samt att välja 

bort dåliga klienter. 

 

Enligt RN D:s uppfattning är arbetet med Risk Management hos större 

revisionsbyråerna oerhört omfattande och i synnerhet efter Enronskandalen men även 

till viss grad innan. De större byråerna har möjlighet att hålla sig med mer omfattande 

resurser för hantering av risk medan de mindre inte har den möjligheten menar RN D. 

Risk Management finns dock till viss del även inkluderat i de mindre 

revisionsbyråernas revisionsmetodik. Framför allt hos dem som i sitt arbete använder 

något av de standardsystem för planering och dokumentation av revisionsarbetet som 

säljs av till exempel Nordstedts och Hoogia.  

 

”Så vår uppfattning är att revisionsbyråerna numera är mycket 

riskmedvetna och utvecklar tekniker.”  

 

På frågan om arbetet med Risk Management sker i den omfattning som RN D önskar 

och rekommenderar svarar RN D att det lilla antalet anmälningar som görs i 

förhållande till antalet verksamma revisorer är ett tecken på att revisorerna gör ett bra 

jobb och att de är medvetna om att de ska hantera risker i sitt arbete.  

 

Det finns dock ett antal områden där RN D skulle vilja se ett utökat arbete med Risk 

Management exempel på dessa är: 

 

”… förnyelse av uppdrag därför att även om man har system och 

rutiner för det så går det fortfarande att manipulera, inget system 

blir ju bättre än den som ska hantera det, eller hur? Och i synnerhet 

i de små byråerna så skulle man kanske önska ett mer konsekvent 

och mer genomarbetat arbete med förnyelse av uppdrag och 

antagande av uppdrag… det är lite nytt för revisorer det här med 

antagande av uppdrag och förnyelse av uppdrag på det här 

systematiserade sättet att bete sig och där finns det fortfarande en 

hel del att göra.”  

 

”…det finns alltså uppdrag som man kan säga har förhöjd risk och 

där kunde man tycka att en mer aktiv interkontroll inom byråerna 

av de här uppdragen som bör klassas som förhöjd risk, skulle vara 

bra.” 

 

… det handlar om att man i uppdrag som är komplicerade bör 

komplettera teamet med någon revisor som inte jobbar med 

uppdraget, alltså det som kallas oberoende revisor eller concurring 

review partner, kompletterande granskning…Det går ut på att man 

till teamet knyter en revisor som inte jobbar i själva uppdraget men 

som har en sorts bollplanksfunktion som ska tycka till om 

planeringen, bemanningen och sen när det kommer till slutförandet 
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av revisionen ska följa upp att teamet knyter ihop säcken på ett bra 

sätt.”  

 

…sen specialisering alltså, det finns många branscher där det lönar 

sig mycket att specialisera sig, det där att vara Jack of all trades är 

bra, det ska en revisor vara, det ligger i kraven på yrket att man ska 

behärska många företagstyper och situationer men att specialisera 

sig… det är väldigt bra därför att specialisering ger ökad säkerhet i 

jobbet. Så att det är en grej som man varmt kan rekommendera… 

Specialisering är alltså en sådan punkt där jag tycker att Risk 

Management kan förbättras.”  

 

Möjligheten till att erhålla förhandsbesked hos Revisorsnämnden utnyttjas inte i så 

stor omfattning, detta tror RN D beror på att de stora byråerna har expertstaber som 

arbetar med oberoende frågor vilket förhandsbesked oftast berör.  

 

På frågan om Risk Management arbetet har lett till ett minskat antal disciplinärenden 

svarar RN D att han inte kan basera det på fakta men att det förefaller som självklart. 

Han konstaterar att antalet anmälningar till Revisorsnämnden minskat under de 

senaste två åren så det får anses tyda på att ett effektivt arbete med Risk Management 

leder till resultat. Han poängterar dock att vi inte vet hur det skulle se ut om det inte 

detta synsätt fanns. 

 

I årsredovisningen (Se teoretisk referensram 4.10) redogörs för antalet öppnade 

ärenden hos Revisorsnämnden, vi frågade om dessa möjligen kunnat undvikas med 

aktivt arbete med Risk Management. RN D svarar att dessa sannolikt skulle kunna ha 

undvikits, men då genom att inte anta klienterna. Många av dem som blivit anmälda 

är till exempel verksamma i kontantbranschen.  

 

”… en revisor kan inte stå bredvid kassaapparaten hela dagarna så 

att man kan säga att enda möjligheten att undvika problem det är 

att undvika klienterna i många fall…” 

 

”…alltså kontantbranschen, det beror ju på att Skatteverket och 

Ekobrottsmyndigheten jagar företag inom kontantbranschen för att 

komma åt skattefusk och revisorerna åker med av farten många 

gånger och den generella kritikern mot revisorn är att han inte är 

tillräcklig omfattning har granskat kassaregister …  det har 

FAR/SRS kommit med ett särskilt uttalande om för att ge 

vägledning.”    

 

”Sen är det så här att vi har revisionsplikt i Sverige och det betyder 

att alla bolag måste ha en revisor men inom vissa byråer som jag 

känner till så har man policymässigt sagt att vi ska inte åta oss 

revisionsuppdrag i den eller den branschen och vi ska vara väldigt 

restriktiva när vi går in i kontantbranschen…. ” 
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 7 ANALYS OCH DISKUSSION 

 
I följande kapitel avser vi att koppla samman vårt empiriska material med vår 

teoretiska referensram samt redogöra för våra slutsatser. Vi kommer att belysa och 

diskutera de likheter och skillnader vi funnit mellan våra primära och sekundära data 

men även respondenterna emellan. Vi avser även, under den avslutande rubriken, 

besvara den sedan tidigare uppställda problemformuleringen. Vi kommer till största 

delen att använda oss av samma rubriksättning som i den teoretiska referensramen 

men vissa rubriker kommer att tillföras medan andra har sammanförts, detta anser vi 

falla sig naturligt med hänsyn till intervjuernas karaktär.   

 

7.1 Inledande frågor 

 

Inledande under intervjuerna frågade vi respondenterna hur de definierade risk samt 

Risk Management. Detta för att klargöra att de begrepp som användes genom 

intervjun hade en samstämmig lydelse. För att kunna göra jämförelser mellan våra 

respondenters olika svar ansåg vi det viktigt att detta var tydliggjort på ett tidigt 

stadium av intervjun då dessa begrepp är väldigt centrala i uppsatsen. Om så inte varit 

fallet anser vi att respondenternas olika associationer till begreppen hade varit av stor 

vikt för oss att beakta. Detta som ett led i att undvika missförstånd.  

 

Respondenternas riskperspektiv visade sig vara varierande men har liknande drag, 

vilket avspeglar sig i deras definitioner av begreppet risk. Revisor A intar ett 

byråperspektiv och ser ekonomisk risk, i form av uteblivna arvoden, men även en risk 

att byrån ställs i dålig dager. Revisor B däremot utgår från två olika perspektiv. Hon 

ser faran för sin egen del som risken att förlora sin auktorisation, detta genom att inte 

upptäcka väsentliga fel. Vad gäller byråns risk ser hon både en affärsrisk samt att 

byrån ska få dåligt renommé. Med andra ord överrensstämmer byråperspektivet 

gällande risk mellan Revisor A och Revisor B. RM C diskuterar även han kring risk 

utifrån olika perspektiv. Han ser sin egen risk i att något går fel som resulterar i en 

missnöjd kund. Liksom de föregående två ser även han risk för byrån i form av att 

varumärket blir skadat eller att byrån blir ekonomiskt lidande. RM C ser dessutom på 

risk utifrån ett ytterligare perspektiv, nämligen tredje mans. Han menar att genom att 

något går fel i revisionen kan även tredje man komma till ekonomisk skada. RN D 

diskuterar kring risk utifrån ett mer allmänt perspektiv för att sedan koppla till 

revisorns risk: 

 

”Risk är en osäker händelse på något sätt som leder till någonting 

som man inte gillar, eller hur? Man säger ungefär så att det är en 

osäker händelse som hotar möjligheten att nå det mål som man har 

satt upp för sig. Och målet för en revisor det är ju att avge en 

korrekt revisionsberättelse, eller hur? Det är målet med revision … 

… Och revisionsrisken är ju risken att man avger en felaktig 

revisionsberättelse, i princip.”
80

 

 

                                                 
80 RN D. 
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Den definition vi använt oss av under studien är den som finns att läsa i 

Nationalencyklopedin med följande lydelse:  

 

”Möjlighet att något oönskat skall inträffa”   

 

Vi ser detta som den gängse definitionen hos både oss och respondenterna. Dock har 

dessa uttryckt risk utifrån deras situation, det vill säga revisionsbranschens, och kan 

därför inte helt förväntas definiera begreppet lika. Vi avser dock att tolka 

respondenternas definitioner på det sätt så att den i Nationalencyklopedin redovisade 

definitionen kan anses som gemensam för både oss och våra respondenter. 

 

Vidare diskuterar respondenterna kring Risk Management utifrån att man aldrig helt 

kan eliminera risker utan att Risk Management snarare syftar till att identifiera och 

hantera de risker som uppdrag medför. Revisorernas uppfattning speglas tydligt i 

följande citat:  

 

”Risk Management handlar om att noggrant identifiera och bedöma 

affärsrisker innan ett uppdrag accepteras, avböja all oacceptabel 

risk, samt avtala om och genomföra de uppdrag vi accepterar på ett 

sådant sätt att vi kontrollerar och minimerar de risker som 

sammanhänger med uppdraget.”
81

 

 

”Risk Management, då är det ju naturligtvis våra metoder för att 

hantera risken dels att identifiera risken, metoder för identifiera 

risken och metoder för att göra motåtgärder, vad gör vi för att 

minimera riskerna för mig, för kund och för byrån?” 
82

 

 

Detta visar att respondenterna har likartad uppfattning kring dessa begrepp, varför vi 

anser respondenternas svar möjliga att jämföra.  

 

Vad gäller diskussionerna kring att risker ej helt kan elimineras anser vi att 

litteraturen har en annan utgångspunkt för detta, det framställs som att det finns 

möjligheter att helt eliminera risker till exempel genom att inte acceptera ett uppdrag. 

Vi instämmer i att helt avstå från att anta uppdraget kan anses som att eliminera risk. 

Om innebörden av eliminering istället anses innebära att man i uppdraget helt lyckas 

utmanövrera de risker som finns kan respondenternas resonemang vara förståeligt. Vi 

förstår att våra respondenter anser att risk inte helt kan elimineras från ett accepterat 

uppdrag. Vi tror att de stora byråerna har så pass omfattande resurser att de har 

möjligheten att upptäcka de risker som finns, kartlägga samt hantera dessa snarare än 

att totalt eliminera riskerna genom att inte acceptera klienten. 

 

Vi anser att de förändringar som skett inom Risk Management till viss grad är en 

etikettsättning snarare än en tankerevolution. Detta styrks av vad som framkommit 

under intervjuerna, Risk Management har funnits tidigare men kanske inte alltid lika 

uttalat. Den stora förändringen vi uppfattat gällande revision och Risk Management är 

kravet på ökad dokumentation. Att kraven skärpts tror vi liksom våra respondenter 

vara en effekt av de skandaler som drabbat revisionsbranschen. Detta precis som en 

                                                 
81

 Revisor A. 
82

 Revisor B. 
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av våra revisorer påpekade kan vara sättet att gardera sig mot eventuella trångmål, att 

revisorn kan styrka sitt handlande med dokument.  Enronskandalen kan ses som en 

vändpunkt då Risk Management blev ett begrepp i hela revisionsbranschen.  

7.2 Revisionsprocessen 

 

Vi hade en positiv föreställning att samtliga större byråer aktivt arbetar med Risk 

Management och att detta leder till ett önskvärt resultat. Vi anser att denna 

uppfattning så här i efterhand var befogad samt att vi har kunnat stärka den i och med 

respondenter tydliga svar – det finns en uttalad organisation kring Risk Management 

inom de större revisionsbyråerna.  

 

För att få en djupare insikt om var i processen våra respondenter ser risk mest uttalat 

valde vi att undersöka detta. Processen beskrivs ungefär lika av samtliga respondenter 

och överensstämmer med vår presentation av revisionsprocessen i Figur 1. Som ett 

led i den förändring som tidigare skandaler kan ha medfört ser vi till exempel att det 

nu kan behövas identitetskontroll på blivande klienter. Det kan inte längre ses som 

självklart att en person är den han eller hon utger sig för att vara. Att byråerna inte 

kan gardera sig för mycket ser vi även i den ökade dokumenteringen. Genom att i 

princip allt finns dokumenterat kan byrån vid en meningsskiljaktighet referera till 

dessa dokument för att bevisa sin oskuld. Revisor B säger att: 

 

”…när någon vill hänga oss, så ska vi kunna säga, ja titta vad 

duktig jag har varit, jag har minsann tittat på alla de här sakerna. 

Sen kan man göra felbedömningar ändå på vägen men jag kan visa 

att jag gjort någonting, det är mycket det det handlar om nu, så det 

är väl det som har blivit de sista åren, mycket papper.” 
83

 

 

Vad gäller Risk Managementinslagen i de olika delarna av processen ger 

respondenterna oss uppfattningen det finnas med i samtliga delar men att de uppträder 

i olika form och i olika omfattning. Dock kan påpekas att det, precis som vi förväntat, 

ligger en viss tyngdpunkt på Risk Management under de tidiga delarna av processen, 

det vill säga acceptering och planering. Vi tror att detta beror på att det främst är i 

klientaccepteringsfasen avgörandet ligger huruvida klientens risk är på en acceptabel 

nivå. Det är även under de inledande faserna som vi tror att byråerna utvärderar och 

drar upp riktlinjer kring hur de skall bemöta dessa risker. Byrån ska här ta ställning 

till om den kompetens som krävs för att hantera risken finns tillgänglig inom byrån. 

Risk Management är något som genomsyrar hela verksamheten och ska så också göra. 

Vi anser att man inte kan vara nog vaksam när det gäller att genomskåda de risker och 

de fallgropar revisorer ställs inför. Vi förstår även att detta i det långa loppet kan bli 

en kostnadsfråga och att avvägning därför måste ske för att kostnaden inte ska 

överstiga nyttan.    

 

”Risk Managementdelen i revisionsprocessen finns med hela tiden i 

arbetet och det syftar till att kvalitetssäkra revisionen innan 

leverans. Detta gör ju i första hand påskrivande revisor i samband 

men att han går igenom arbetet och ser efter att det är genomfört i 
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enighet med våra krav och våra rutiner, vilket är en form av 

kvalitetssäkring.”
84

  

7.3 Klientaccepterande och påverkansfaktorer 

 

Att döma av de svar vi fått från respondenterna rörande beslutet om en klient ska 

accepteras finns det en rad faktorer som påverkar detta beslut. Revisor A påpekar, 

överensstämmande med vad studien av Johnstone
85

 visar, att hänsyn tas till företagets 

styrelse och ledning till exempel om dessa är kända av byrån sedan tidigare. Studien 

av Johnstone är gjord kring olika risker vid accepterande av klienter fick 

respondenterna förutom de givna alternativen även nämna andra faktorer som ansågs 

vara av stor vikt vid avgörandet om en klient ska accepteras. Här var de mest frekvent 

förekomna faktorn information kring företagets ledning.  

 

Vidare berättar Revisor A att dokumentation är viktigt genom hela accepteringsfasen, 

återigen visar sig vikten av dokumentation och att allt finns nedskrivet.  

 

Vad gäller kontakt med externa parter har det i ett par studier, bland annat av 

Gendron
86

 samt av Johnstone
87

, visat sig att detta förekommer frekvent. Dessa studier 

menar att kontakt tas med tidigare revisorer, banker, juridiska ombud eller andra 

affärsförbindelser. Detta stämmer inte överens med de svar vi fått från våra 

respondenter, de förklarar att de ej kontaktar externa parter i någon nämnvärd 

utsträckning. Dock kan Revisor A tänka sig att kontakt kan tas med dem som sköter 

den potentielle klientens redovisning. Revisor B förklarar att tidigare revisorer i vissa 

fall kan konsulteras för ett andra utlåtande men att kontakter med banker eller andra 

externa parter däremot ej sker. Vår uppfattning är att kontakt ej tas med externa parter 

i den utsträckning som litteraturen antyder. Vi tror att detta kan bero på att de större 

byråerna har väl utarbetade rutiner för att upptäcka och kartlägga riskerna på egen 

hand och därför inte behöver ett externt utlåtande i samma utsträckning. Vad som inte 

redogörs för i studierna är storleken på klienterna för vilka ett externt utlåtande 

inhämtas. Vi kan tänka oss att studierna baseras på större klienter med mer 

omfattande revisionsuppdrag varför en utförligare genomgång av klienten kanske sker 

innan de accepteras. Detta då det står mer på spel gällande byråns renommé och det 

faktum att klientens högre arvode representerar en större del av byråns totala intäkter. 

 

Rädslan för att skriva en oren revisionsberättelse har inte funnits hos våra revisorer, 

Revisor A förklarar att det snarare är anledningen till den orena revisionsberättelsen 

som skulle kunna leda till att en klient inte accepteras och Revisor B uttrycker att:   

 

”Inte för att slippa skriva en oren det är ganska fegt tycker jag, utan 

varför vi inte tar en kund i så fall, så beror det på att vi tror inte på 

deras ärlighet helt enkelt.” 
88
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Det som revisorerna istället ser som en riskfaktor vid klientaccepterandet är den 

ekonomiska risken, risken att inte få betalt för sin arbetsinsats.  

 

”…är det en kund som man vet inte kommer att betala så påverkar 

ju det självklart.  Måste ju liksom få betalt för den högre risk som 

det innebär.” 
89

 

 

Ofta förekommande under intervjuerna är diskussionen kring kontantbranschen och 

de svårigheter för revisorn och byrån som är förknippade med denna bransch. De två 

revisorerna berättar entydigt att bransch är en faktor som en revisor bör beakta vid 

accepterande av klienter. De berättar vidare att det är omfattningen av eventuell 

svarthandel som medför att det i kontantbranschen är svårare att känna säkerhet och 

därmed ökar risken.   

 

RM C svarar mer allmänt på frågan om det finns branscher som undviks i större 

utsträckning än andra: 

 

”Man kan säga så här att det finns en del uppdrag där man är mer 

uppmärksam och mer noggrann innan man tar på sig ett uppdrag. 

Man undersöker förutsättningarna mera.” 
90

 

 

Enligt Hayes, Dassen, Schilder och Wallage
91

 väljer byråer ibland att avstå från att 

acceptera klienter i vissa branscher. Detta var inte fallet enligt våra revisorer, de 

avstår inte helt från att acceptera klienter från kontantbranschen men högre gardering 

kan komma att vidtas för att kompensera för den högre risken. Detta ser vi som en 

form av riskbehandling och den diskussion som förs av Prakash
92

 gällande att hantera 

risken genom att reducera den i största möjliga utsträckning. Vi kan även se 

kopplingen att byråerna accepterar att det finns en viss risk och väljer att anpassa sitt 

tillvägagångssätt gentemot risken, vilket också diskuteras av Prakash.  

 

Branschen som påverkansfaktor är något som inte i en vid utsträckning diskuteras i 

litteraturen men något som framkommit som viktig under intervjuerna med våra 

respondenter. Vi väljer därför att lyfta fram branschen som en viktig påverkansfaktor 

eftersom vi liksom respondenterna anser att branschen är ett inslag i beslutet kring 

accepterandet av nya klienter.  

 

Vad gäller storleken på klienten anser Revisor A att beslutet om en klient ska 

accepteras påverkas av klientens storlek på det sättet att det är ett mer omfattande 

beslut i ett större bolag. Både på grund av att det är ett större allmänintresse samt att 

dessa bolag exponeras i en större omfattning. Revisor B anser inte att storleken på 

klienten har någon påverkan på bedömningen utan bolagen bedöms ett och ett.  RM C 

förklarar att det främst är olika risker i olika storlekar av klienter. I större bolag är 

risken mer omfattande räknat i pengar medan i mindre bolag är risken att lämna en 

felaktig revisionsberättelse större.  
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Ägarstrukturen tycker inte Revisor A generellt är av vikt att beakta vid 

riskbedömningen och accepterandet av en klient, om den i något fall skulle påverka så 

är det om det finns allmännyttiga ägare. Revisor B däremot anser att klientens ledning 

och styrelse är av stor betydelse vid en riskbedömning. Hon berättar att om det är en 

extern professionell styrelse som inte har samma egenintresse som en intern och som 

dessutom har ett styrelseansvar finns det inte bland dem samma incitament att 

manipulera siffrorna. Även RM C anser att ägarstrukturen har betydelse, detta genom 

att revisorn bör beakta ledningens historia vid riskbedömningen av en klient. Han 

påpekar även att den inställning som finns bland företagsledningen till vårt regelverk 

samt till etiska frågor är en viktig påverkansfaktor. Vikten av styrelsens och 

ledningens inställning belyses av Knechel och Willekens
93

 i deras studie där ett 

samband mellan revision och ledning/styrning diskuteras.  Även Hayes, Dassen, 

Schilder och Wallage
94

 beskriver denna påverkansfaktor. De talar om faktorer som 

ledningens riskbenägenhet, inställning till övervakning av affärsriskerna men även 

fördelningen av ansvarsområden och befogenheter som viktiga att beakta när ett 

accepteringsbeslut ska fattas rörande en klient.  

 

En vetskap om företagsledningens inställning gentemot revision och kontroller tror vi 

kan ge revisorn indikationer om på vilken nivå granskningen ska utföras samt 

indikationer på om oegentligheter är att förvänta.     

 

Slutsats kan dras att framförallt bransch och ägarstruktur/ledning anses påverka vid ett 

beslut kring accepterande av en klient. Bransch i form av att vissa branscher är att 

anse som mer riskfyllda än andra. Tre av våra fyra respondenter nämner 

kontantbranschen som den största riskbranschen. Ledningens betydelse har belysts i 

uppsatsen under ett flertal rubriker i både den teoretiska referensramen och i det 

empiriska materialet. Ledningens betydelse anser vi bäst kunna sammanfattas i ett 

citat från Revisor B: 

 

”…andra risker i bransch och i affärer det kan man hantera men 

när man har en oärlig företagsledning och styrelse det går inte 

riktigt att hantera.” 
95

 

7.4 Utvärdering och hantering av risk samt Riskkartläggning 

 

Som vi kan se det är det tre perspektiv på risker som revisionsbyråerna avser att 

undvika i och med ett aktivt arbete med Risk Management, byråns risk vilken 

inkluderar ett ekonomiskt risktagande, revisorns risk samt risken för tredje man.  

 

En av de största riskerna är att förlora byråns anseende, att dra bolagets namn i 

smutsen. Detta har tydligt visat sig under de intervjuer som genomförts och varit 

återkommande under samtliga intervjuer med representanter från revisionsbyråer. Det 

avspeglas även under rubriken Varumärkespositionering där diskussioner förs kring 
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det faktum att varumärket är en viktig tillgång för företaget. Den personliga aspekten 

gällande risk för en revisor är att förlora sin auktorisation vilket även påpekats av en 

av våra respondenter. Detta sker dock väldigt sällan enligt den statistik vi tagit del av 

på revisorsnämndens hemsida. Den ekonomiska aspekten på byrårisken är att inte få 

betalt för det arbete byrån genomfört. Att klienten helt enkelt inte har möjlighet att 

betala arvodet. Perspektivet med tredje man belystes endast av en av våra 

respondenter men vi anser det värt att lyfta fram eftersom att det är av stor vikt att 

tredje man kan förlita sig på det material en revisor går i god för. Vi anser att tredje 

man till viss del är beroende av en bra revision då denne själv inte har möjlighet att 

själv ta del av det bakomliggande materialet.   

 

De risker som diskuterats av Johnstone
96

 var revisionsrisk, klientaffärsrisk, och 

revisorsaffärsrisk. Vi anser oss kunna koppla dessa till de tre riskområden våra 

respondenter nämnt. Revisionsrisk kopplar vi till den personliga aspekten i form av att 

revisorn ej upptäcker omfattande fel och oegentligheter i klientens finansiella 

rapporter vilket i värsta fall kan leda till att revisorn förlorar sin auktorisation. 

Klientaffärsrisken kan anses applicerbar på risken för tredjeman. Fortsatt driftproblem 

är ett exempel på problem som bör komma tredje man till känna vid eventuell 

investering. En missad granskning av detta kan leda till förödande ekonomiska 

förluster för tredje man. Revisorsaffärsrisken kan anses överensstämma men det som 

våra respondenter menade med byråns risk, det vill säga den ekonomiska aspekten 

samt risken att förlora sitt anseende som byrå.   

7.5 Risk Managementstrategier 

 

I samtliga bolag finns principen att besluten kring huruvida en klient skall accepteras 

sker högre upp i organisationen desto högre risk klienten anses föra med sig. För de 

bolag med den högsta risken sker besluten på den nivå där Risk 

Managementspecialister verkar.  

 

En åsikt som presenterades för oss av RN D innebar att arbetet med Risk 

Management sker på kulturnivå. Han anser att byråerna bör rekrytera medarbetare 

med hög kvalitet och avstå från dåliga klienter, detta för att bygga en kvalitetskultur. 

Vi ser kopplingen i det han presenterar med den diskussion som förs kring 

varumärkespositionering och vikten av att det finnas en företagskultur där de anställda 

representerar företagets värderingar. Detta anser vi vara mycket viktigt då ett 

varumärke med bra associationer ytterligare stärker den kvalitetssäkring 

undertecknandet av en revisionsberättelse medför.  

 

Samtliga respondenter från revisionsbyråer talar om extern kompetens och vi har fått 

uppfattningen att detta är något som de frekvent använder som hjälp. Bland annat 

berättar Revisor A att de ibland tar in IT-specialister för att granska vissa system. 

Likaså berättar Revisor B att de då de själva inte besitter kunskapen kan ta hjälp av 

extern part för exempelvis teknisk expertis. Hon berättar även att de inom byrån kan 

finna hjälpen, detta genom att rådfråga någon annan inom byrån med mer kunskap 

inom den aktuella branschen. Hon berättar också att de så långt som det går försöker 

hjälpa klienten att själv finna en väg att hantera orsaken till att en risk uppstår.  
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Den Risk Managementstrategi som innebär att ett högre revisorsarvode för att 

kompensera för den ökade risk en klient medför var inte helt i paritet med den 

koppling våra respondenter förmedlade. Att arvodet för en mer riskfylld klient ökar 

har vi förstått vara ett resultat av att arbetsinsatsen i dessa bolag ökar och inte på 

grund av att byråerna använder sig av någon riskpremie. Dock talar Revisor A om att 

de på byrån strävar efter att ta betalt för tjänsten som helhet och inte tiden. Revisor B 

kan även tänka sig att vissa riskfyllda klienter faller bort genom att byrån lämnar ett 

anbud som är så högt att klienten ej accepterar byråns anbud. 

 

Vi funderar kring om detta kan vara framtidens sätt att arvodera revision. Det vill säga 

mer baserat på uppdrag än på antal nedlagda arbetstimmar. Klienten köper en 

färdigpaketerad tjänst där priset exempelvis är baserat på klientens risk, storlek, 

ägarstruktur och bransch. Dessa anbud matchas sedan med vad klienten är beredd 

betala.   

7.6 Uppföljning och utvärdering av accepterade klienter 

 

Huruvida det sker någon utvärdering av accepterade klienter och den riskbedömning 

som är gjord skiljer sig mellan de olika byråerna. Revisor A berättar att de 

förändringar och risker som uppkommer varje år dokumenteras och revisorn tar 

ställning till om han eller hon ska fortsätta på uppdraget. Riskbedömningen är dock 

inget som utvärderas i efterhand utan den förutsätts vara korrekt i första skedet. 

Revisor B berättar att de på byrån gör en uppföljning av befintliga klienter mellan 

åren och att ett nytt inslag är att dessa uppföljningar nu dokumenteras. I denna 

utvärdering beaktas hur väl samarbetet har fungerat samt om det finns en bra dialog 

mellan klienten och revisorn och utifrån denna avgör sedan revisorn om denne ska 

ställa upp igen nästa år. Även RM C förklarar att det på byrån minst en gång per år 

sker en utvärdering av de befintliga klienterna och att revisorn då funderar kring om 

han eller hon ska fortsätta på uppdraget.  

 

Svaret från Revisor A på frågan om det sker någon uppföljning av den riskbedömning 

som genomförts när en klient accepteras var något förvånande för vår del. Vi hade 

nog förutsatt att ett utförligt arbete med en bedömning på något sätt skulle följas upp.  

Vi anser uppföljning vara en viktig del i det arbete som görs vid utformningen av 

rutiner kring bedömningar för att på något sätt kunna korrigera för eventuella misstag 

och att undvika att de upprepas.  Det bör poängteras att om revisorn lägger ner så stor 

ansträngning på en bedömning bör denna enligt oss följas upp och det säkerställa att 

den ger resultat. Detta är dock något som genomförs och poängteras enligt Revisor B 

och RM C. 

7.7 Disciplinärenden 

 

Båda revisorerna har angett att de ej använder sig i någon större utsträckning av 

Revisorsnämnden. Detta har även RN D reflekterat över, då han skulle vilja att deras 

tjänster utnyttjades i större omfattning än nu görs. Detta för att undvika att 

Revisorsnämnden kommer in i ett senare stadium och då i form av en disciplinåtgärd 

Vi tror dock att vetskapen om att Revisorsnämnden gör uppsökande tillsyn kan 

påverka revisorernas beteende preventivt. Vi tror även som en av våra respondenter 

påpekat att förklaringen till att Revisorsnämnden inte används i större omfattning, 
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exempelvis för förhandsbesked, kan förklaras genom att de stora byråerna har 

expertstaber som arbetar med oberoende frågor vilket förhandsbesked oftast berör.  

 

Vi bad även respondenterna uppskatta om de tror att anmälningarna till 

Revisorsnämnden har minskat i och med arbetet med Risk Management. Enligt RM C 

är antalet anmälningar från byrån väldigt får och att det inte skett någon förändring i 

detta antal. Han anser sig därför inte kunna uttala sig kring om arbetet lett till någon 

minskning. Revisor A anser att detta är svårt att uppskatta men säger att det är klart att 

ett arbetet med Risk Management borde minska riskerna för felaktiga beslut. Revisor 

A påpekar att det från hennes kontor ej finns några ärenden i disciplinnämnden men 

förklarar att hon ej annars är insatt i statistiken kring disciplinärenden. 

 

Vi tror att det arbete som bedrivs ger resultat, dock eftersom antalet anmälningar i 

förhållandet till antalet revisorer är så litet kanske inte arbetet med Risk Management 

avspeglar detta på ett korrekt sätt. Vi vet inte heller hur situationen skulle ha sett ut 

om inte arbetet fanns. Vi antar att mängden företag i samhället ökar varför antalet 

revisionsuppdrag således också borde göra det och trots detta har inte antalet 

anmälningar ökat. Detta borde kunna ses som att ett effektivt arbete med Risk 

Management hos revisionsbyråerna har genomförts.  

7.8 Utökat arbete med Risk Management 

 

Trots att revisionsbyråerna bedriver ett aktivt arbete med Risk Management finns det 

mer att göra. Detta illustreras tydligt med de kommentarer vi fått under intervjun med 

den anställde på Revisorsnämnden. Detta visar att det finns många punkter där arbetet 

med Risk Management kan förbättras och att det finns ett stort utrymme för 

utveckling. Vi lever i en föränderlig värld och detta gäller även de risker revisorn 

möter. Det vore därför en stor risk att slå sig till ro när det gäller Risk Management, 

detta bör utvecklas i takt med förändringen i risken.  

7.9 Slutsatser 

 

Vi vill kortfattat i punktform redogöra för de slutsatser vi dragit ur denna studie och 

avser att på det sättet besvara uppsatsens problemformulering.  

 

Vilka risker vill revisionsbyråerna undvika genom sitt arbete med Risk Management 

vid accepterade av klienter samt hur hanterar byråerna de risker de väljer att 

bemöta? 

 

 De större byråerna har ett uttalat aktivt arbete med Risk Management. 

 Arbetet med Risk Management sker löpande genom hela processen med 

revision med det finns en viss fokusering vid klientaccepteringsfasen.  

 De risker som byråerna främst avser att undvika i och med arbetet med Risk 

Management är byråns risk, revisorns risk samt risk för tredje man.  

 Ägarstrukturen samt ledningens inställning och historik är faktorer som anses 

viktiga vid avgörandet om accepterande av en klient. 

 Även branschen är en faktor som hänsyn tas till vid accepterandet av en klient.  

 Byråerna hanterar riskerna genom att anlita extern likaväl som intern 

specialistkompetens men även möjligheten att vara fler på ett uppdrag anses 

reducera risken.  
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 Arvodet ökar inte via någon form av riskpremie vid en riskfylld klient utan 

som en indirekt följd av den ökade arbetsinsats klienten medför. 

 Huruvida arbetet med Risk Management har lett till färre anmälningar kan vi 

inte dra någon signifikant slutsats kring, men vi anser att det bör leda till ett 

positivt resultat.  
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8 STUDIENS TROVÄRDIGHET 

 
Vi kommer i detta kapitel att diskutera kring de sätt vi valt att genomföra vår studie 

på, detta för att läsaren ska kunna avgöra huruvida denne anser att studien är 

trovärdig. Kapitlet avslutas med att vi ger förslag till vad vi anser intressant att 

vidare studera inom detta ämne.  

 
 

När studien planerades och vi diskuterade kring valet av respondenter ansåg vi att 

fem-sex intervjuer skulle vara ett lämpligt antal. Vi ansåg att det skulle ge den mängd 

data som kändes rimlig att hantera under uppsatsens utsatta tid och vi skulle även få 

tillräckligt många respondenters åsikter för att kunna dra rimliga slutsatser. Vi bokade 

inledningsvis fem intervjuer och med tanke på respondenternas positioner och 

arbetsuppgifter var vi mycket nöjda med detta. Omständigheter inträffade dock som 

medförde att en intervju föll bort och fyra intervjuer genomfördes. Så här i efterhand 

anser vi att vi haft en omfattande och tillräcklig mängd data att arbeta med och att all 

insamlad information inte rymdes inom uppsatsens ramar. Vi har därför valt ut de 

delar som vi ansett mest relevanta utifrån vår teoretiska referensram men även utifrån 

våra personliga åsikter. Mycket av det som respondenterna sagt stämmer överens med 

varandra och vi anser att vi för denna uppsats nått en tillfredställande mängd data. 

Vårt syfte har aldrig varit att med statistisk säkerhet kunna dra generella slutsatser 

varför vi för det första valt att göra en intervjustudie och för det andra fokuserat på att 

få mycket och relevant information från ett litet antal respondenter.  

 

Vi anser som nämnt ovan att vi fått mycket information från våra respondenter och att 

dessa väl besvarat våra frågor. Respondenterna talade öppet kring frågorna och vi 

upplevde dem inte återhållsamma eller restriktiva. Detta sammantaget med att 

samtliga respondenter besitter god kunskap och har omfattande erfarenhet från 

branschen anser vi ge god tillförlitlighet till vårt insamlade material.  

 

Vi är medvetna om att det under en intervjusituation och vid tolkning av materialet 

kan uppstå missförstånd och att vi kan missuppfatta våra respondenters svar. För att 

minimera denna risk har vi bandat samtliga intervjuer för att sedan ordagrant 

transkribera dessa. Då transkriberingen var genomförd funderade vi kring i vilken 

form vi skulle skicka de nedskrivna intervjuerna till våra respondenter. Vi kom fram 

till att missuppfattningar mest troligt skulle kunna ske i tolkningen av de svar som vi 

fått. Av den anledningen tolkade, sammanfattade och sammanställde vi intervjuerna 

på det sätt vi avsåg att presentera dem i empirin för att sedan skicka detta till 

respektive respondent. De fick då chansen att läsa igenom vad vi skrivit samt ge 

kommentarer om de ansåg att vi uppfattat något fel. Respondenterna skickade sedan 

tillbaka texterna med några mindre justeringar vilka vi sedan korrigerade för och 

sammanställde empirin.  

 

Då någon av våra respondenter har haft en önskan att vara anonym har vi valt att 

anonymisera samtliga respondenter. Vi är medvetna om att detta kan medföra att 

studiens trovärdighet kan minska men vi anser att detta vägs upp då det ökar 

tillgängligheten för svar.  
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Vi diskuterade även innan intervjuerna kring missförstånd som skulle kunna uppstå 

rörande de begrepp som frekvent förekommer i våra frågor, det vill säga risk och Risk 

Management. För att vi både genom intervjuerna och när dessa sedan skulle 

behandlas skulle ha en klar bild av respondenternas uppfattning av dessa begrepp bad 

vi dem under intervjuernas inledande fas att definiera risk och Risk Management.     

 

Vi har inte haft som ambition med denna uppsats att producera någon Risk 

Managementmanual men vi anser att vår uppsats ger en bra bild av ämnet och visa på 

att Risk Management är något som revisionsbranschen anammat. Vi anser också att 

uppsatsen ger läsaren en bra presentation av de risker som revisionsbyråerna främst 

avser att undvika med detta arbete. En ökad förståelse för risk och Risk Management 

anser vi kan vara av nytta för såväl de studenter som är på väg ut i arbetslivet som de 

personer som arbetar i någon form inom revisionsbranschen men även inom andra 

branscher. Vi önskar att denna uppsats kan vara med och bidra till denna förståelse.  

 

Något som vi funderat på under uppsatsens gång är vad som händer med de klienter 

som inte accepteras, vem åtar sig dem? Det finns en revisionsplikt i Sverige så någon 

måste ju genomföra revision även i dessa bolag. Hur kommer det att se ut om 

revisionsplikten tas bort för de mindre bolagen men de ändå vill genomföra revision? 

Detta anser vi vara en fråga värd att studera.  

 

Vi har i denna uppsats studerat Risk Management utifrån revisionsbranschens 

perspektiv men självklart är detta något som kan gynna alla branscher. Vi anser att det 

skulle vara intressant att studera hur arbetet med Risk Management ser ut i någon 

annan bransch och då framför allt vad gäller tillverkande företag.  
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FRÅGEGUIDE, Revisorer 
 

Allmänna frågor 

 

1. Titel/Befattning 

2. Antalet yrkesverksamma år 

3. Får ni genom byrån någon utbildning inom Risk Management 

 

Inledande frågor 

 

1. Hur definierar du risk och vad är risk för dig? 

2. Hur definierar du Risk Management och vad innebär Risk Management för 

dig?  

3. Finns det en uttalad Risk Management policy inom byrån?  

4. Finns det en central organisation kring Risk Management inom byrån?   

 

Revisionsprocessen 

 

1. Beskriv övergripande processen med revision.  

2. Hur fördelas arbetet över de olika delarna inom revisionsprocessen? 

(Klientaccepterande, Planering, Test och revisionsbevis och Utvärdering och 

rapportering) 

3. Vilka risker ser du i de olika delarna i revisionsprocessen? 

4. Inom vilken del av revisionsprocessen är arbetet med Risk Management mest 

tydligt? 

 

Klientaccepterande 

 

1. Beskriv rutinerna hur det går till vid ett beslut om accepterande eller 

avvisande av en klient. 

2. Händer det att ni tar kontakt för ett andra utlåtande, till exempel rådfråga 

andra affärskontakter (Bank, tidigare revisorer, intressenter) hos klienten, för 

att få svar på frågor, i så fall med vilka och i vilken situation? 

3. Händer det att ni avstår från att acceptera en klient för att slippa skriva en oren 

revisionsberättelse? 

4. Vägs revisionsarvodet in som en riskfaktor? 

5. Kan du exemplifiera ett avvisande av en klient?  

 

Utvärdering av risk/Riskkartläggning 

 

1. Vilka risker är det ni främst vill undvika i och med arbetet med Risk 

Management? 

2. Hur identifieras riskerna, genomförs någon typ av kartläggning för de risker 

som förknippas med en klient? 

3. Klassificeras riskerna inom någon typ av policy och finns speciella 

åtgärdsplaner för respektive riskgrupp? 

4. Väljer man att avstå från klienter istället för att bearbeta eller på annat sätt 

hantera risken? 

5. Väljer ni att i vissa fall acceptera risker för att vinna en klient? 

 



 

Risk Management strategier 

 

1. Vem fattar de avgörande accepteringsbesluten? 

2. Finns det metoder för att kompensera för risken som uppkommer? 

3. Använder ni er av specialistkompetens för att balansera risken? 

4. Ökar arvodet för en mer riskfylld klient och då på vilka grunder, ökad tid eller 

enbart för att kompensera för byråns risktagande (riskpremie)? 

 

 

Påverkansfaktorer 

 

1. Behöver inte vara specifikt, men finns det branscher som undviks i större 

utsträckning än andra på grund av en ökad risk inom denna bransch? 

2. Storleken på bolaget, har det någon betydelse i avgörandet av hur mycket risk 

som accepteras samt vid avgörandet om en klient ska accepteras? 

3. Vilken påverkan har ägarstrukturen vid riskbedömning och klientacceptering? 

 

Uppföljning och utvärdering av accepterade klienter 

 

1. Sker det en utvärdering av befintliga klienter mellan åren, och i så fall i vilken 

omfattning och på vilket sätt? 

2. Sker det någon utvärdering på accepterade klienter i efterhand, uppföljning av 

uppdraget, stämde den på förhand gjorda riskbedömningen med verkligheten? 

3. Följs klienten upp för att utvärdera det arbete som gjorts med Risk 

Management och vad detta har resulterat i? 

 

Revisorsnämnden 

 

1. Används revisorsnämnden i stor utsträckning för att få ett förhandsbesked om 

en viss situation, gällande klientaccepterande? 

2. Upplever du att byråns arbete har lett till ett minskat antal disciplinärenden 

hos revisorsnämnden? 

 

 

 



 

FRÅGEGUIDE, Risk Managementspecialist  
 

Allmänna frågor 

 

4. Titel/Befattning 

5. Antalet yrkesverksamma år 

6. Tidigare erfarenheter inom branschen 

7. Eventuell vidareutbildning inom Risk Management 

 

Inledande frågor 

 

5. Hur definierar du risk och vad är risk för dig? 

6. Hur definierar du Risk Management och vad innebär Risk Management för 

dig? 

7. Kan du övergripande beskriva hur arbetet med Risk Management ser ut hor er. 

8. Vilken är din roll i arbetet med Risk Management. 

9. När i processen kopplas du vanligtvis in? 

10. Beskriv hur utveckling av Risk Management har sett ut. 

11. När startade fokuseringen på Risk Management? (Kan denna syn på risker ha 

förekommit tidigare men inte haft benämningen Risk Management) 

 

Revisionsprocessen 

 

1. I vilken del av revisionsprocessen lägger ni mest fokus när det gäller 

utveckling och applicering av Risk Management? (Klientaccepterande, 

Planering, Test och revisionsbevis och Utvärdering och rapportering) 

2. Vilka risker ser du i de olika delarna i revisionsprocessen? 

 

Klientaccepterande 

 

6. Beskriv rutinerna hur det bör gå till vid ett beslut om accepterande eller 

avvisande av en klient. Från början till slutet. 

7. Rekommenderar ni att revisorerna tar kontakt för ett andra utlåtande, till 

exempel rådfråga andra affärskontakter (Bank, tidigare revisorer, intressenter) 

hos klienten, för att få svar på frågor, i så fall med vilka och i vilken situation? 

8. Vem fattar de avgörande accepteringsbesluten? 

 

Utvärdering av risk/Riskkartläggning 

 

6. Vilka risker är det ni främst vill undvika i och med arbetet med Risk 

Management? 

7. Hur identifieras riskerna, genomförs någon typ av kartläggning för de risker 

som förknippas med en klient? 

8. Klassificeras riskerna inom någon typ av policy och finns speciella 

åtgärdsplaner för respektive riskgrupp? 

9. Väljer man att avstå från klienter istället för att bearbeta eller på annat sätt 

hantera risken? 

10. Väljer ni att i vissa fall acceptera risker för att vinna en klient? 

 

 



 

 

 

Risk Management strategier 

 

5. Finns det en uttalad Risk Management policy inom byrån? 

6. Hur utarbetas Risk Management policyn inom byrån? 

7. Finns det en central organisation kring Risk Management inom byrån?   

8. Händer det att revisorer tar kontakt med dig inför ett beslut, eller vilken roll 

har du gentemot dina kollegor? 

9. Finns det metoder för att kompensera för risken som uppkommer, och i så fall 

hur ser de ut? 

10. Ökar arvodet för en mer riskfylld klient och då på vilka grunder, baserad på 

arbetstid och/eller enbart för att kompensera för byråns risktagande? 

(riskpremie) 

 

Påverkansfaktorer 

 

4. Behöver inte vara specifikt, men finns det branscher som undviks i större 

utsträckning än andra på grund av en ökad risk inom denna bransch? 

5. Storleken på bolaget, har det någon betydelse i avgörandet av hur mycket risk 

som accepteras samt vid avgörandet om en klient ska accepteras? 

6. Ägarstrukturen vilken påverkan har den vid risk och klientaccepterande? 

 

Uppföljning och utvärdering av accepterade klienter 

 

4. Sker det en utvärdering av befintliga klienter mellan åren, och i så fall i vilken 

omfattning och på vilket sätt? 

5. Sker det någon utvärdering på accepterade klienter i efterhand, uppföljning av 

uppdraget, stämde den på förhand gjorda riskbedömningen med verkligheten? 

6. Följs klienten upp för att utvärdera det arbete som gjorts med Risk 

Management och vad detta har resulterat i? 

 

Revisorsnämnden 

 

3. Används revisorsnämnden i stor utsträckning för att få ett förhandsbesked om 

en viss situation, gällande till exempel klientaccepterande? 

4. Upplever du att byråns arbete har lett till ett minskat antal disciplinärenden 

hos revisorsnämnden? 

 

 



 

FRÅGEGUIDE, Anställd hos Revisorsnämnden  
 

Allmänna frågor 

 

8. Titel/Befattning 

9. Antalet yrkesverksamma år 

10. Tidigare erfarenheter inom branschen 

11. Hur går arbetet till på revisorsnämnden? 

12. Vad är syftet/målet med ert arbete? 

 

Inledande frågor 

 

12. Hur definierar du risk och vad är risk för dig? 

13. Hur definierar du Risk Management och vad innebär Risk Management för 

dig? 

14. Hur omfattande uppfattar du att revisionsbyråerna arbetar med Risk 

Management?  

15. Sker arbetet i den omfattning som ni önskar eller rekommenderar? 

 

Revisionsprocessen 

 

3. I vilken del av revisionsprocessen tror du att mest fokus läggs när det gäller 

utveckling och applicering av Risk Management? (Klientaccepterande, 

Planering, Test och revisionsbevis och Utvärdering och rapportering) 

4. Vilka risker ser du i de olika delarna i revisionsprocessen? 

 

Klientaccepterande 

 

9. Rekommenderar ni att revisorerna tar kontakt för ett andra utlåtande, till 

exempel rådfråga andra affärskontakter (Bank, tidigare revisorer, intressenter) 

hos klienten, för att få svar på frågor, i så fall med vilka och i vilken situation? 

 

Utvärdering av risk/Riskkartläggning 

 

11. Vilka risker anser du främst att byråerna undviker i och med arbetet med Risk 

Management? 

12. Används revisorsnämnden i stor utsträckning för att få ett förhandsbesked om 

en viss situation? 

13. Upplever du att byråernas arbete har lett till ett minskat antal disciplinärenden 

hos revisorsnämnden? 

14. Vilka är de främsta orsakerna till att ärenden kommer till er? 

15. Kunde dessa ha undvikts genom ett mer aktivt arbete med Risk Management? 

16. Hur många av ärendena leder till disciplinåtgärd? 

17. Anser du att det är någon bransch som är överrepresenterad när det gäller att 

anmäla revisorer? 
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