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Sammanfattning  

 
Det finns ett stort utbud av revisionsbyråer världen över och det ställs höga krav på den 

som vill ansöka om att bli revisor i Sverige. Det är därför viktigt att det finns en 

fungerande tillsyn och kvalitetskontroll av revisorer. Trots denna tillsyn förekommer 

revisionsmisslyckanden och för att förstå dessa och hur de kan uppstå krävs även en 

förståelse för såväl generell kvalitet som revisionskvalitet. Detta eftersom 

revisionskvaliteten i slutändan avgör huruvida ett revisionsmisslyckande ägt rum eller 

inte. I Sverige utfärdar Revisorsnämnden årligen ungefär 60 disciplinära åtgärder mot 

revisorer till följd av deras bristande arbete. Få tidigare studier finns som undersöker 

vad revisorer brister i vid revisionsmisslyckanden, i synnerhet utförda i den svenska 

kontexten.  

 

Syftet med studien är således att belysa och redogöra för de brister som identifieras av 

Revisorsnämnden vid revisionsmisslyckanden. Vidare ämnar studiens delsyfte att 

ingående beskriva ärenden där en revisor åsidosätter sina skyldigheter i den egna 

verksamheten.  

 

I studien har en kvalitativ innehållsanalys applicerats på Revisorsnämndens 

disciplinärenden mellan år 2009 till 2014 och utgångspunkten har varit en induktiv 

ansats. Urvalet har bestått av 267 disciplinärenden, vilket utgör ett totalurval för den 

valda tidsperioden. Med hjälp av den kvalitativa innehållsanalysen har studiens syften 

kunnat besvaras.  

 

Studiens teoretiska referensram inleds med en redogörelse för revisorns roll och 

revision som professionell tjänst. Vidare följer en genomgång av såväl generell kvalitet 

som revisionskvalitet. Kapitlet avslutas med en diskussion om den publika tillsynen 

samt tidigare forskning om revisionsmisslyckanden.  

 

Denna studie konkluderar att det finns 7 olika kategorier av brister som kan förekomma 

vid revisionsmisslyckanden. Dessa brister är dokumentation, granskning, godtagit 

felaktigheter, underlåtit att, formella brister, jäv/oberoende samt övrigt. De två mest 

frekvent förekommande bristerna är granskning och underlåtelse. Studien påvisar även 

att revisorns brister som rör den egna verksamheten är systematiska och leder till 

stränga påföljder samt i stor utsträckning påverkar förtroendet för revisorn och dennes 

verksamhet. 
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1 Inledning  
 

1.1 Problembakgrund och diskussion 
Det globala utbudet av revisionsbyråer är stort (Eilifsen et. al., 2010, s. 55) och därför är 

det av stor vikt att det finns en fungerande kvalitetskontroll och tillsyn av revisorer. 

Trots att myndigheter utövar denna tillsyn händer det att revisorer misslyckas med sitt 

arbete. Tackett et. al. (2004, s. 341) definierar ett revisionsmisslyckande som: 

 

“Audit failure occurs when there is a serious distortion of the financial statement that is 

not reflected in the audit report, and the auditor has made a serious error in the 

conduct of the audit”. 

  

Tackett et. al. (2004, s. 341) menar att så länge en revisor följer de gällande regelverken 

uppstår inga revisionsmisslyckanden. Däremot behöver inte en väl genomförd revision 

garantera att några stora förvrängningar av årsredovisningen inte gjorts, men så länge 

revisionen är väl utförd är dessa förvrängningar mindre troliga (Tackett et. al., 2004, s. 

341). Francis (2004, s. 346) anser att revisionsmisslyckanden kan uppstå under två olika 

omständigheter. Den första omständigheten är när revisorn inte säkerställer att en klient 

följer Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), vilket överrensstämmer med 

Tackett et. al. (2004) syn om att efterfölja regelverken. Den andra omständigheten under 

vilken ett revisionsmisslyckande kan uppstå är när revisorn låter bli att lämna en oren 

revisionsberättelse när det egentligen krävs (Francis, 2004, s. 346).   

 

Revisionsmisslyckanden har funnits lika länge som den moderna publika redovisningen 

som kan dateras till cirka år 1850 (Carrington, 2007, s. 17). För att förstå 

revisionsmisslyckanden är det viktigt att dels ha en förståelse för såväl generell kvalitet 

som revisionskvalitet, eftersom definitionen av revisionskvalitet i slutändan avgör 

huruvida en revision anses som lyckad eller inte. Francis (2011, s. 127) menar att 

revisionskvalitet är ett komplext koncept som är svårdefinierat. Vidare framhåller han 

att det bör betraktas som ett kontinuum från hög till låg kvalitet (Francis, 2011, s. 127). 

Revisionsmisslyckanden klassas som revisioner av låg kvalitet och dessa befinner sig 

således i den ena änden av kontinuumet (Francis, 2004, s. 346). Även Wicks och 

Roethlein (2009, s. 82) framhåller att det inte finns någon enhetlig definition av kvalitet. 

Sahney et. al. (2004, s. 145) framhåller likaså kvalitet som ett svårhanterligt koncept 

och att uppfattningen av kvalitet är subjektiv.  

 

I Sverige är det Revisorsnämnden som verkar som statens myndighet för revisorsfrågor 

(Revisorsnämnden, 2015b) och myndigheten bildades år 1995 (Revisorsnämnden, 

2015a). Nämnden granskar revisorer och om de finner att revisorns skyldigheter har 

åsidosatts kan en disciplinär åtgärd mot denne beslutas om. De disciplinära åtgärderna 

nämnden kan besluta om är erinran, varning eller upphävande av godkännandet, 

auktorisationen eller registreringen (Revisorsnämnden, 2015b). Revisorslag (SFS 

2001:883) reglerar de disciplinära åtgärderna. 

 

Den 1 januari år 2013 fanns i Sverige 3920 godkända och auktoriserade revisorer 

(Revisorsnämnden Årsredovisning 2013, s. 10) och under år 2013 avgjordes 139 

disciplinärenden (Revisorsnämnden Årsredovisning 2013, s. 14), år 2012 avgjordes 106 

ärenden (Revisorsnämnden Årsredovisning 2012, s. 12) och år 2011 avgjordes 108 

ärenden (Revisorsnämnden Årsredovisning 2011, s. 12) och av dessa utfärdas årligen 
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cirka 60 disciplinära åtgärder (Revisorsnämnden, 2015b). Tabell 1 visar antalet ärenden 

som lett till en disciplinär åtgärd per år samt fördelningen mellan de olika påföljderna.  

 
Tabell 1 – Antal ärenden och fördelning av påföljd 

År Erinran Varning Upphävande Totalt 

2009 13 30 6 49 

2010 17 23 5 45 

2011 7 26 4 37 

2012 16 25 7 48 

2013 10 33 4 47 

2014 7 29 5 41 

Totalt 70 166 31 267 

 

Tabell 1 visar exempelvis att endast 47 av 139 disciplinärenden ledde till att en 

disciplinär åtgärd utfärdades år 2013. Utifrån de ärenden Revisorsnämnden identifierat 

som misslyckanden kan graden av revisionsmisslyckande i Sverige anses vara låg. 

Samma låga antal av disciplinärenden går även att utläsa för övriga år. Även Francis 

(2004, s. 345) menar att revisionsmisslyckanden är sällsynta och att dessa klart 

understiger 1 % i USA årligen. Läsaren bör dock ha i åtanke att dessa siffror endast 

utgörs av ärenden som har upptäckts av tillsynsmyndigheter och att det kan förekomma 

fall av revisionsmisslyckanden som inte upptäcks. Hur fördelningen mellan de ärenden 

som upptäcks och de som inte gör det är dock omöjlig att uttala sig om. Trots att graden 

av misslyckanden är låg är det ett förekommande problem i såväl Sverige som 

internationellt. Detta gör att det är nödvändigt att förstå orsakerna bakom 

revisionsmisslyckanden.  

 

Eilifsen et. al. (2010, s. 41) konstaterar att revisionsmisslyckanden i modern historia har 

drabbat såväl Europa som USA och resten av världen. Globala företagsgiganter och 

flera stora revisionsbyråer har varit inblandade, vilka har innefattat finansiella skandaler 

och redovisningsbedrägerier. Dessa skandaler har lett till att integriteten och 

självständigheten hos revisorer har ifrågasatts, vilket har resulterat i ett 

världsomspännande problem. Den mest omtalade skandalen i modern historia 

involverar energiföretaget Enron med bas i Houston och företagets revisionsbyrå Arthur 

Andersen, som vid tillfället var en av de största revisionsbyråerna i världen. Fallet fick 

stort utrymme i media och upprörde allt från investerare till politiker. I utredningen av 

fallet stod det klart att Enron under flera års tid hade begått finansiellt bedrägeri och att 

Andersen avstod från att rapportera om Enrons oegentligheter. Många har argumenterat 

för att Andersens revisionsmisslyckande var nära förknippat med det höga arvode Enron 

betalade dem. Detta resulterade i att allmänhetens förtroende för revisionsbyrån 

försvann och knappt ett år efter att skandalen uppdagades började Andersen att avveckla 

företaget (Eilifsen et. al., 2010, s. 41). 

 

Även i Sverige har det skett skandaler med revisorer inblandade. Ett exempel är it-

bolaget Prosolvia och revisionsbyrån PwC, där Hovrätten slog fast att PwC:s 

undermåliga revision orsakade Prosolvias konkurs. När Prosolvia år 1998 gick i 

konkurs åtalades ägarna för grovt bokföringsbrott samt grovt svindleri, men de friades 

av Tingsrätten år 2005 (Forsberg, 2013). Olsson (2013) förklarar att Hovrätten fastslog 

att PwC skulle betala ett skadestånd till Prosolvia på 2 miljarder kronor, vilket PwC 

överklagade till Högsta domstolen. Parterna förlikades dock och överklagan drogs 
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tillbaka. PwC skulle slutligen betala 742,5 miljoner kronor till Prosolvias konkursbo 

(Olsson, 2013).  

 

Ett annat exempel på revisionsmisslyckande i Sverige rör HQ Bank och revisionsbyrån 

KPMG. Stiernstedt (2010) konstaterar att Finansinspektionens utredning visade att HQ 

Bank lämnade felaktiga uppgifter i sin redovisning, vilket ledde till att årsredovisningar 

gav en missvisande bild. År 2010 kraschade HQ Bank och företagets högt uppsatta 

chefer anklagades för att ligga bakom kraschen, vilket ledde till åtal för grovt svindleri 

och bokföringsbrott. Den ansvarige revisorn från KPMG anklagades dessutom för 

medhjälp till grovt svindleri (SvD Näringsliv, 2015). Revisorsnämnden meddelande en 

disciplinär åtgärd i fallet i form av en erinran som baseras på revisorns bristande 

dokumentation av överväganden samt åtgärder (Revisorsnämnden, 2015c).    

 

Efter att skandalerna ägt rum växte ett behov av förändring i kontroll- och 

tillsynssystemet fram. Eilifsen et. al. (2010, s. 42) förklarar att detta resulterade i 

starkare publik tillsyn samt en mer strikt lagstiftning, eftersom marknaden tidigare varit 

självreglerad. EU har till följd av detta antagit ett åttonde direktiv rörande lagstadgade 

revisioner, vilket åtstramade den publika tillsynen och lagstiftningen som reglerar 

revisionsmarknaden för EU-medlemsstater (Eilifsen et al., 2010, s. 42). För att 

återskapa samhällets förtroende för revisionsyrket och revisorerna skapades även 

Sarbanes-Oxley act år 2002 i USA. Införandet av lagen resulterade i att publika bolag 

måste följa en rad nya standarder som reglerar bland annat vad styrelsen måste göra för 

att säkerställa revisorernas oberoende (Independent Sector, 2003). Benston och 

Hartgraves (2002, s. 124) menar att efterfrågan på en oberoende och statlig myndighet 

som kan granska revisorer ökade till följd av skandalerna som ägt rum. Även efterfrågan 

på fler lagar som reglerar området ökade, exempelvis en lag som innebär att revisorer 

inte får erbjuda klienterna andra finansiella tjänster, såsom intern revision och 

skattetjänster, utöver revisionen (Benston & Hartgraves, 2002, s. 124). Eilifsen et. al. 

(2010, s. 42) förklarar att händelserna har resulterat i att revisionsstandarder, såsom 

International Standards of Auditing (ISA), idag är mer omfattande och globala. Vidare 

sammanfattas situationen med att konstatera att ett klart skifte har skett från en mer 

självreglerad marknad till att tillsynen har ökat och görs av publika, oberoende 

myndigheter (Eilifsen et. al., 2010, s. 42).  

 

Fallen med Enron, HQ Bank och Prosolvia är endast ett fåtal exempel av flera 

revisionsmisslyckanden i modern historia. Dessa fall påvisar att revisionsmisslyckanden 

är ett förekommande problem i såväl Sverige som internationellt, samtidigt som det 

visar att misslyckanden kan ha olika omfattning och konsekvenser och att påföljderna 

kan skilja sig mellan olika fall. För att ytterligare minimera antalet 

revisionsmisslyckanden är det av stor vikt att ha en förståelse för i vilka situationer detta 

förekommer samt vad som kan förklara orsakerna till att ett misslyckande uppstår. En 

ökad förståelse kring detta kan på sikt möjliggöra ett bättre förebyggande och 

förhindrande arbete av företeelsen. 

 

Tidigare forskning på området har visat att det finns en rad olika sätt på vilka en revisor 

kan misslyckas, vilka även kan leda till att en disciplinär åtgärd åläggs. Brown och 

Calderon (1993, s. 54) har studerat utlåtanden från Securities and Exchange 

Commissions (SEC) som rör disciplinära åtgärder mot revisorer i USA. I studien 

delades revisorernas felaktigheter in i två kategorier, en relaterad till revision och en till 

redovisning och de mest förekommande felaktigheterna relaterade till revision 
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kategoriserades antingen som avsaknad av professionell skepticism, avsaknad av 

självständighet, avsaknad av tillräckliga bevis eller för mycket tillit till ledningen 

(Brown & Calderon, 1993, s. 55). Mak et. al. (2005, s. 105) framhäver i sin studie från 

Australien att revisorer även kan misslyckas genom att förlita sig i för stor utsträckning 

på ledningens påståenden, men poängterar samtidigt vikten av att en revisor är 

oberoende. Även Erickson et. al. (2000) har analyserat revisionsmisslyckanden. I 

studien undersöktes orsakerna till varför revisionsbyrån Arthur Young & Co 

misslyckades med revisionen av företaget Lincoln Savings and Loan (LSL). I studien 

konkluderades att främsta orsaken var att revisionsbyrån underlåtit inhämta nödvändig 

information och relevant kunskap om LSL:s verksamhet, om industrin i stort och de 

ekonomiska faktorerna som påverkar industrin och företagets verksamhet (Erickson et. 

al., 2000). Forskningsfältet består av studier som undersökt vad en revisor kan brista i, 

som i sin tur kan leda till revisionsmisslyckanden. Det finns få studier på området och 

de befintliga studierna har utförts i bland annat USA och Australien, men även i den 

svenska kontexten. Detta tyder på bristande kunskap gällande vad revisorer brister i vid 

ett revisionsmisslyckande i Sverige och motiverar vidare forskning på området med 

tanke på att länderna skiljer sig åt. Syftet med denna studie är således att redogöra för 

och belysa vilka typer av brister som identifieras av Revisorsnämnden vid 

revisionsmisslyckanden. Detta görs genom att studera nämndens utlåtanden som lett till 

disciplinära åtgärder. Bristerna kommer att redogöras för och belysas genom att de 

kodas och kategoriseras. Kategoriseringen utgör med andra ord studiens främsta bidrag, 

men förekomst kommer även att beräknas. Det saknas utförda studier med liknande 

angreppssätt som denna studies, vilket ytterligare motiverar relevansen av denna studie. 

Detta angreppssätt innebär att tillsynsmyndighetens syn på revisionskvalitet ligger till 

grund för avgörandet om huruvida ett revisionsmisslyckande föreligger eller inte. Denna 

studie fångar således ett perspektiv av kvalitet. 

 

Det finns krav på de som ansöker om att bli auktoriserad revisor i Sverige. Enligt 

Revisorsnämnden (2015k) måste bland annat den sökande ha avlagt en revisorsexamen, 

vara bosatt i Sverige samt anses vara redbar och lämpad att bedriva sådan verksamhet. 

Enligt Gulden (2009) finns även liknande krav i Norge. I Sverige ställs det även krav på 

utbildningens längd, den teoretiska och den praktiska utbildningen ska sammanlagt 

uppgå till 8 år (Revisorsnämnden, 2015l). Vidare reglerar Revisorslag (SFS 2001:883) 

en revisors skyldigheter i arbetet. En revisor ska iaktta god revisorssed, vara opartisk 

och självständig samt objektiv i ställningstaganden. För varje uppdrag måste en revisor 

pröva eventuella omständigheter som kan påverka revisorns förtroende eller opartiskhet. 

Ett sådant uppdrag måste avsägas om någon eller några av angivna kriterier är 

uppfyllda. En revisor har även en tystnadsplikt, men även ett dokumentationskrav som 

innebär att opartiskhet i arbetet ska kunna bedömas i efterhand. En oberoende 

kvalitetskontroll av revisorns arbete ska dessutom utföras minst vart sjätte år 

(Revisorslag SFS 2001:883). Om dessa krav och skyldigheter inte fullgörs kan det leda 

till revisionsmisslyckanden och att förtroendet för revisorn och dennes verksamhet 

ifrågasätts. Det kan därför vara speciellt intressant att studera ärenden när revisorer 

åsidosätter skyldigheter i den egna verksamheten som lett till en disciplinär åtgärd, 

eftersom det kan påverka förtroendet för revisorn i hög grad. Detta kommer att 

analyseras i studien och delsyftet är således att ingående beskriva ärenden där en revisor 

åsidosätter sina skyldigheter i den egna verksamheten. Delsyftet utgör en fördjupning i 

studien och disciplinärenden där en revisor brustit i den egna verksamheten kommer 

därför att analyseras mer ingående än ärendena som ingår i det totala datamaterialet och 

som syftar till att besvara studiens övergripande syfte.  
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Den bristande kunskapen på området visar på studiens vetenskapliga nytta. Studien 

kommer att kunna fylla ett nu befintligt kunskapsglapp på området. Den praktiska 

nyttan kommer i första hand att gynna den enskilde revisorn samt revisionsbyråerna. 

Med en ökad förståelse för vad revisorer brister i vid revisionsmisslyckanden kan den 

enskilde revisorn planera och utföra sitt arbete på ett bättre sätt samt höja kvaliteten på 

revisionen. Detta kommer i längden även att kunna bidra till att revisionsbyråer kan 

förebygga och förhindra att revisionsmisslyckanden sker i samma utsträckning. I sin tur 

resulterar detta i en sekundär nytta hos samhället i stort, eftersom kostnader för 

revisionsmisslyckanden kan vara fatala som i fallet med Enron. Vidare uppstår en 

sekundär nytta för revisionsbyråernas klienter genom att revisorer kan tillhandahålla 

tjänster av högre kvalitet. Detta är av särskild vikt med tanke på att revision är en 

professionell tjänst som är svår att utvärdera på grund av sina särskilda attribut (Darby 

& Karni, 1973, s. 69). Tidigare studier har haft fokus på att undersöka vilka faktorer 

som påverkar revisionskvalitet. Få studier finns dock som fokuserar på att undersöka 

revisionsmisslyckanden. Tidigare studier kring revisionsmisslyckanden har utförts i 

kontexter som skiljer sig från den svenska samt med andra metoder och angreppssätt. 

Denna studie blir således unik i sitt slag och kan på detta vis bidra till att minska det 

befintliga kunskapsglappet på området. 

 

1.2 Problemformulering 
 

Vad brister revisorer i vid revisionsmisslyckanden? 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att belysa och redogöra för de brister som identifieras av 

Revisorsnämnden vid revisionsmisslyckanden.  

 

Delsyftet med studien är att ingående beskriva disciplinärenden där en revisor 

åsidosätter sina skyldigheter i den egna verksamheten.  
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2 Revisorsnämnden som tillsynsmyndighet 

 

I Sverige är det Revisorsnämnden som verkar som statens myndighet för revisorsfrågor 

(Revisorsnämnden, 2015b). Revisorsnämnden bildades samtidigt som 1995 års 

Revisorslag trädde i kraft. Skapandet av en självständig myndighet markerade tydligt 

verksamhetens betydelse för samhället samt revisionens viktiga roll vid bekämpandet av 

ekonomisk brottslighet (Revisorsnämnden, 2015a). Enligt Revisorsnämnden (2015b) 

har nämnden två huvuduppgifter. Den första är att utöva tillsyn över revisorer och se till 

att normer, såsom god revisionssed och revisorssed, utvecklas och efterlevs. Besluten 

om disciplinära åtgärder är det främsta verktyget Revisorsnämnden har för detta 

ändamål. Den andra huvuduppgiften är att säkerställa att kvalificerade revisorer 

tillfredställer näringslivets behov. Nämnden ska exempelvis se till att det finns revisorer 

som reviderar banker, aktiebolag och stiftelser. Revisorsnämnden beslutar om såväl 

auktorisation, genom att arrangera examensprov, som registrering och auktorisation av 

revisionsbolag (Revisorsnämnden, 2015b).  

 

Det finns ett antal lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar Revisorsnämndens 

arbete.  Revisorslag (SFS 2001:883) reglerar Revisorsnämndens uppgifter, vilka bland 

annat är att pröva frågor om disciplinära åtgärder mot revisorer. I lagen framgår även de 

grundläggande bestämmelserna om auktoriserade och godkända revisorer samt 

registrerade revisionsbolag. Bestämmelser om revision finns i bland annat 

Aktiebolagslagen (SFS 2005:551).  

 

Enligt Revisorsnämndens Årsredovisning (2014, s. 2) är verksamheten indelad i fyra 

områden: ansökningsärenden gällande auktorisation, godkännande och registrering, 

examination, tillsyn samt internationellt arbete. Det är huvudsakligen tillsyn som 

Revisorsnämnden ägnar sig åt och år 2014 utgjorde tillsynen 85 % av nämndens totala 

verksamhet (Revisorsnämnden Årsredovisning 2014, s. 2). Tillsynen syftar till att 

ingripa mot revisorer som riskerar sitt oberoende, handlar oredligt, utför ett undermåligt 

arbete eller som på annat sätt inte är lämpade att utföra revisionsverksamhet. 

Revisorsnämndens arbete eftersträvar att bevara förtroende för såväl 

auktorisationssystemet som revisorsverksamheten (Revisorsnämnden, 2015h). Tillsynen 

innefattar systematisk och uppsökande tillsyn (SUT), periodiskt återkommande 

kvalitetskontroller, förhandsbesked samt disciplinärenden (Revisorsnämnden 

Årsredovisning 2014, s. 2).  

 

Revisorsnämnden (2015b) förklarar att nämnden, för att kunna fullgöra tillsynen, bland 

annat har en uppsökande verksamhet som går ut på att fastställa huruvida revisionen 

håller hög kvalitet. Enligt Revisorsnämnden (2015e) utförs den systematiska och 

uppsökande tillsynen när exempelvis en revisor har ett flertal revisionsuppdrag, när 

revisorer inte underkastat sig FAR:s kvalitetskontroll, när revisionsbyrån i fråga är till 

storleken stor samt när det rör revisorer i marknadsnoterade bolag. Om allvarligare 

brister framkommer vid en SUT-utredning startas ett disciplinärende för att pröva om en 

disciplinär åtgärd ska vidtas. Vidare ska Revisorsnämnden säkerställa att en 

kvalitetskontroll regelbundet genomgås av alla revisorer. FAR utför själva 

kvalitetskontrollen över sina medlemmar och denna kontroll kvalitetssäkras av 

Revisorsnämnden genom stickprov på genomförda kontroller, men FAR underrättar 

även Revisorsnämnden om brister som framkommit vid kontroller. Revisorsnämnden 

utför kvalitetskontroller av de revisorer som inte är medlemmar i FAR. Om allvarligare 

brister framkommer vid en kvalitetskontroll öppnas ett disciplinärende för att vidare 
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undersöka eventuell disciplinär åtgärd (Revisorsnämnden, 2015e). Förhandsbesked kan 

utfärdas när Revisorsnämnden tar ställning till oberoendet hos en revisor eller ett 

registrerat revisionsbolag. Detta kan innefatta att både behandla frågor som berör 

huruvida en revisor kan utöva sidoverksamhet, men även huruvida en revisor eller ett 

revisionsbolag kan anta ett visst revisionsuppdrag (Revisorsnämnden, 2015g).  

 

Revisorsnämnden tar även emot och prövar anmälningar mot kvalificerade revisorer 

från såväl konkursförvaltare som myndigheter och klienter. Granskningsärenden kan 

även härröra från medier eller uppgifter i pressen (Revisorsnämnden, 2015b). Oavsett 

vem som initierar ett disciplinärende kommer Revisorsnämnden (2015d), om de finner 

anledning att ifrågasätta kvaliteten på revisionen, att inleda ett disciplinärende. För att 

Revisorsnämnden ska öppna ett ärende krävs det att omständigheterna som ska prövas 

inte förekommit mer än fem år tillbaka i tiden. Processen inleds med att disciplinärendet 

öppnas och handlingar skickas till den berörda revisorn för yttrande. Enligt Revisorslag 

(SFS 2001:883) ska revisorn alltid ges tillfälle att yttra sig om det som anförts i ärendet 

genom en skriftlig underrättelse. När Revisorsnämnden mottagit revisorns yttrande tar 

nämnden ställning till om vidare utredning är nödvändig eller inte. Ärenden avskrivs om 

det inte kan ställas utom rimligt tvivel att revisorn har åsidosatt sina skyldigheter 

(Revisorsnämnden, 2015d). Om granskningen av något ärende däremot visar att 

skyldigheterna har åsidosatts av en kvalificerad revisor kan en disciplinär åtgärd mot 

denne beslutas om (Revisorsnämnden, 2015b), vilket också utgörs processens 

avslutande. Det är viktigt att läsaren har förståelse för hur tillsynen av revisorer i 

Sverige fungerar, eftersom det är Revisorsnämndens perspektiv som denna studie utgår 

från. Det är med andra Revisorsnämnden som avgör när ett revisionsmisslyckande ägt 

rum.  

 

Det finns en särskild nämnd, Tillsynsnämnden, som fattar beslut om såväl disciplinära 

åtgärder som förhandsbesked å Revisorsnämndens vägnar (Revisorsnämnden, 2015f). 

Tillsynsnämnden utgörs av en ordförande och en vice ordförande samt ett flertal 

ledamöter. Dessa ledamöter utgörs i sin tur av en advokat, en direktör, en 

avdelningschef, en skattejurist samt auktoriserade revisorer (Revisorsnämnden, 2015i). 

De disciplinära åtgärderna nämnden kan besluta om är erinran, varning eller 

upphävande av godkännandet, auktorisationen eller registreringen (Revisorsnämnden, 

2015b). Om Revisornämnden anger erinran som påföljd innebär detta att revisorn inte 

följt god revisionssed och revisorssed. Skulle istället en varning utfärdas innebär detta 

att revisorn gjort så allvarliga åsidosättanden att, om de skulle upprepas, skulle detta 

kunna leda till att revisorns auktorisation eller godkännande upphävs 

(Revisorsnämnden, 2015d). Enligt Revisorslag (SFS 2001:883) ska en revisors 

auktorisation eller godkännande upphävas om denne uppsåtligen gör orätt i sin 

revisionsverksamhet eller handlar oredligt samt om avgifter inte betalas. Om en revisor 

har åsidosatt sina skyldigheter som revisor eller ställföreträdare för ett revisionsföretag 

och omständigheterna är synnerligen försvårande ska auktorisationen eller 

godkännandet även upphävas (Revisorslag, SFS 2001:883). 

 

Enligt Revisorsnämnden (2015d) kan en revisor som har ålagts en disciplinär åtgärd 

överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol. Många ärenden som 

Revisorsnämnden öppnar och utreder avskrivs dock, på grund av att det som 

framkommit i ärendet inte har varit tillräckligt för att en myndighet ska vidta ytterligare 

åtgärder (Revisorsnämnden, 2015d). Exempelvis avgjordes under år 2013 139 

disciplinärenden (Revisorsnämnden Årsredovisning 2013, s. 14), under år 2012 106 
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ärenden (Revisorsnämnden Årsredovisning 2012, s. 12) och år 2011 avgjordes 108 

ärenden (Revisorsnämnden Årsredovisning 2011, s. 12). Av dessa utfärdas årligen 

endast cirka 60 disciplinära åtgärder (Revisorsnämnden, 2015b), vilket visar att det är 

en stor del av alla ärenden som avskrivs. Om ett ärende avskrivs kan detta inte 

överklagas (Revisorsnämnden, 2015d).  
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3 Vetenskapliga utgångspunkter   

 

Detta kapitel presenterar studiens vetenskapliga utgångspunkter. Inledningsvis kommer 

ämnesvalet och författarnas förförståelse att diskuteras. Vidare presenteras studiens 

kunskapssyn, forskningsansats och forskningsstrategi, en diskussion förs även kring 

studiens perspektiv. Dessa antaganden är viktiga för läsaren att ta del av så denne får en 

förståelse för studiens utgångspunkter. Kapitlet avslutas med en redogörelse för studiens 

källkritiska förhållningssätt. 

  

3.1 Ämnesval och förförståelse      
Studiens ämnesval grundar sig främst i författarnas eget intresse av revision, som 

författarna fick efter att ha läst fördjupningskurser på D-nivå inom redovisning och 

revision, men även i ett intresse av att arbeta inom revision efter avslutade studier. När 

det specifika ämnesvalet skulle fastställas fann författarna ett kunskapsglapp på 

forskningsområdet vad gäller revisionsmisslyckanden och vad revisorer brister i vid 

dessa. Det som främst motiverar ämnesvalet till studien är det gemensamma intresset 

för ämnet samt kunskapsglappet på området, men även att studien har möjlighet att 

bidra med mer kunskap inom forskningsområdet. Utöver detta är ämnet av personligt 

intresse för författarna eftersom den kunskap studien genererar kan vara till stor nytta 

vid ett framtida arbete inom revision. Eftersom studien syftar till att undersöka och få en 

djupare förståelse för vad revisorer brister i vid revisionsmisslyckanden, kan dessa 

kunskaper utan tvekan vara användbara att ha med sig i framtida arbete inom 

revisionsyrket.  

 

Förförståelse är ett viktigt begrepp att diskutera när en studie ska genomföras. Olsson 

och Sörensen (2011, s. 101) menar att förförståelse syftar till den erfarenhet samt 

föreställning som en forskare har om forskningsområdet som ska studeras. Thurén 

(1991, s. 53) framhåller att förförståelse innebär att verkligheten inte enbart uppfattas 

genom våra sinnen, detta eftersom sinnesintryck ofta innehåller en hel del tolkning. 

Vidare menar Thurén (1991, s. 56) att individens egna värderingar ofta påverkar dennes 

förförståelse. Båda författarna av denna studie har en liknande förförståelse sett till 

kunskapen om ämnet revision, vilken kommer från studier vid universitetet. Däremot 

skiljer sig författarnas tidigare erfarenheter åt och således kan också förförståelsen för 

ämnet studien avser att undersöka variera.  

 

En individ behöver förförståelse för att exempelvis kunna tolka texter. Tolkningen 

skulle vara omöjlig utan förförståelse vilken hjälper individen att veta vad denne ska se 

efter och rikta uppmärksamhet mot (Gilje & Grimen, 2007, s. 179). Vidare poängterar 

Thurén (1991, s. 58) att förförståelsen ibland kan leda oss helt fel, men framhåller 

samtidigt betydelsen av att ha en förförståelse inte är fel, snarare tvärtom. Det är istället 

viktigt att lära sig att kunna revidera sin förförståelse med hjälp av erfarenheter, vilket i 

sin tur leder till att individen kan fortsätta lära sig mer (Thurén, 1991, s. 59). Det är 

således väsentligt att förförståelsen görs medveten (Wallén, 1996, s. 33). Olsson och 

Sörensen (2011, s. 101) menar att det är speciellt betydelsefullt att klargöra forskarens 

förförståelse när det rör sig om kvalitativ forskning, eftersom forskarens objektivitet kan 

komma att äventyras vid tolkning och analys av resultat. Detta till skillnad mot när det 

är en kvantitativ studie som genomförs. Med tanke på att denna studie är av kvalitativ 

karaktär bör författarna speciellt vid tolkning av resultat vara uppmärksamma på sin 
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egen förförståelse och försöka att minimera dess inverkan på studien. I annat fall finns 

en risk för att analysen och tolkningen av resultatet mister sin objektivitet. 

 

3.2 Kunskapssyn  
Denna studie syftar till att tolka olika innebörder och sammanhang i de disciplinärenden 

som ingår i studien. Stor hänsyn tas till studiens kontext när verkligheten studeras och 

analysen växlar ständigt mellan helhet och delar. Vidare syftar studien till att belysa och 

redogöra för revisionsmisslyckanden och mer specifikt vad revisorer brister i vid dessa, 

vilket görs genom att tolka och analysera texter i form av disciplinärenden.  I studien 

har det därför tillämpats vad som mest kan liknas vid en hermeneutisk kunskapssyn. 

 

Det finns två dominerande kunskapssyner, hermeneutiken och positivismen. Skillnaden 

mellan dessa är synen på människan, världen och vad som betraktas som kunskap (Patel 

& Davidson, 2003, s. 26). Olsson och Sörensen (2011, s. 162) menar att tanken med en 

hermeneutisk kunskapssyn är att uttrycka och fånga upplevelser, men även förstå och 

tolka sammanhang. Wallén (1996, s. 33) menar att hermeneutiken med andra ord 

handlar om tolkning av innebörder, och att tolkning inrymmer mycket. Det kan röra sig 

om allt från tolkning av innebörder i texter till upplevelser och symboler. När forskaren 

sedan ska börja tolka sina data kommer denne att växla mellan ett helhetsperspektiv till 

att se på enskilda delar (Wallén, 1996, s. 33). Syftet under tolkningsarbetet ligger som 

forskare på att försöka uppnå en djupare förståelse kring frågorna var, vad, hur och 

varför (Olsson & Sörensen, 2011, s. 162). Vidare framhåller Wallén (1996, s. 34) att 

forskaren alltid måste se till att tolka i förhållande till den aktuella kontexten, med andra 

ord måste forskaren tänka på i vilken kontext som datat skapats i. Bryman (2008, s. 30) 

menar att positivismen istället förespråkar att naturvetenskapliga metoder används när 

den sociala verkligheten och dess aspekter studeras. Kunskapssynen innebär att syftet 

med teorin är att generera hypoteser som sedan prövas. Vidare framhålls att 

positivismen är värderingsfri och objektiv (Bryman, 2008, s. 30). Syftet med studien är 

inte att generera hypoteser och därför är inte positivismen den kunskapssyn som 

tillämpats.  

 

3.3 Forskningsansats 
Valet av forskningsansats i denna studie grundar sig i valet av kunskapssyn, vilken är 

hermeneutisk. I studien tas utgångspunkt i datainsamlingen, vilken har skett så 

förutsättningslöst som möjligt. Observationerna och empirin i denna studie utgörs av 

utlåtanden från Revisorsnämnden gällande disciplinära åtgärder mot revisorer. Det 

övergripande syftet med studien är att, med empirin som grund, dra slutsatser om vad 

revisorer brister i vid revisionsmisslyckanden. Forskningsansatsen i denna studie kan 

därför mest liknas vid en induktiv ansats.  

 

Wallén (1996, s. 47) förklarar att valet av forskningsansats i hög grad innefattar 

uppfattningar om relationen mellan teori och empiri. De två förekommande 

metodansatserna benämns som hypotetisk-deduktiv metod samt induktiv metod 

(Wallén, 1996, s. 47). Olsson och Sörensen (2011, s. 48) hävdar att det även finns en 

tredje forskningsansats som benämns som abduktion. Wallén (1996, s. 47) menar att 

induktion innebär att forskaren utgår från en datainsamling och utifrån denne drar 

generella och teoretiska slutsatser (Wallén, 1996, s. 47). Bryman (2008, s. 28) förklarar 

att teorin är resultatet av empirin vid ett induktivt angreppssätt och att denna process 
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därmed innebär att slutsatserna dras med observationer som grund. Wallén (1996, s. 47) 

menar även att det ofta betonas att datainsamlingen ska ske helt förutsättningslöst vid ett 

induktivt angreppssätt. Thurén (1991, s. 21) menar att forskaren vid induktion kommer 

fram till en sannolikhet som är större eller mindre, men att denne aldrig kan uppnå 

visshet till hundra procent. Detta är något författarna i denna studie bör vara medvetna 

om och uppmärksamma på. 

 

Bryman (2008, s. 26) menar att en deduktiv ansats är den vanligaste uppfattningen om 

förhållandet mellan teori och praktik. Thurén (1991, s. 19) framhäver att deduktion 

bygger på logik där forskaren drar en logisk slutsats som måste vara sammanhängande 

om den ska anses giltig. Wallén (1996, s. 47) menar att forskaren, utifrån kunskapen 

denne besitter om ett visst område, härleder eller deducerar en eller flera hypoteser som 

sedan empiriskt ska prövas. Olsson och Sörensen (2011, s. 48) hävdar att abduktion är 

en interaktion mellan induktion och deduktion och grundar sig i dialogen mellan 

resultatet av informantens förståelse av situationen och det teoretiska förutsättningarna. 

Tanken med denna studie är inte att härleda och empiriskt testa hypoteser. Tanken är 

heller inte att testa en redan befintlig kunskap inom ett område, utan snarare att dra 

slutsatser utifrån verkligheten. Varken en deduktiv eller abduktiv ansats är därför att 

föredra i denna studie och forskningsansatsen i denna studie blir således induktiv.   

 

3.4 Forskningsstrategi 
Denna studie ämnar undersöka vad revisorer brister i vid revisionsmisslyckanden. Detta 

görs genom att Revisorsnämndens disciplinära utlåtanden undersöks och analyseras 

genom att kategorisera brister hos revisorer. En kvalitativ innehållsanalys har 

applicerats för att på bästa sätt kunna besvara studiens frågeställning, således ligger 

studiens frågeställning till grund för valet av metod. Fokus har legat på ord och delar av 

text vid insamling och analys av data och resultatet har successivt vuxit fram med hjälp 

av kodning och kategorisering. Med andra ord tillämpas en kvalitativ forskningsstrategi. 

Resultatet presenteras i empirikapitlet med hjälp av traditionella kvalitativa 

tillvägagångssätt. Det bör dock understrykas att en del av materialet även presenteras 

med hjälp av tabeller och statistik där redogörelse och beräkning av förekomst gjorts till 

följd av att materialet är så omfattande.   

 

Alla forskningsproblem kan undersökas utifrån två olika strategier, antingen kvalitativ 

eller kvantitativ forskning. Vad forskaren önskar veta avgör val av forskningsstrategi 

(Olsson & Sörensen, 2011, s. 18). Svenning (2003, s. 73) menar att forskare ibland 

framhäver att valet av forskningsstrategi är ett antingen eller beslut och om forskaren 

ska använda sig av mjukdata eller hårddata. Vidare framhävs att så inte är fallet och att 

det anses mer rimligt att studiens frågeställningar får ligga till grund för avgörandet av 

metodval (Svenning, 2003, s. 73). Bryman och Bell (2013, s. 390) men att det är 

utmärkande för kvalitativa forskningsstrategier att fokus ligger på ord vid insamling och 

analys av data. Författarna framhäver även att strategin till sin art är tolkande och 

induktiv (Bryman & Bell, 2013, s. 390). Det övergripande syftet med kvalitativa 

strategier är att exemplifiera och genom dessa exempel kunna dra slutsatser (Svenning, 

2003, s. 86). Olsson och Sörensen (2011, s. 18) framhäver att den kvalitativa 

forskningen är flexibel och bygger på att fenomenet som undersöks successivt upptäcks 

och växer fram. Resultaten från en kvalitativ studie går på djupet och gäller specifika 

kontexter och omständigheter (Olsson & Sörensen, 2011, s. 18). Vidare framhåller 

Olsson och Sörensen (2011, s. 100) att förhållningssättet i en kvalitativ 
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forskningsstrategi är förutsättningslöst och forskaren strävar ständigt efter en 

helhetsförståelse i syfte att få en fullständig bild av situationen.   

 

Enligt Wallén (1996, s. 73) finns flera fördelar med en kvalitativ forskningsstrategi, 

bland annat framhäver han att denna strategi kan fånga en helhet och ett sammanhang, 

men även sådant som kan anses mångtydigt och subjektivt, såsom känslor. Detta hade 

dock inte varit möjligt med en kvantitativ strategi eftersom denna i stort grundar sig på 

siffror (Svenning, 2003, s. 74). Vidare menar Wallén (1996, s. 73) att forskaren genom 

denna strategi även kan finna karakteristiska drag i datat. Olsson och Sörensen (2011, s. 

106) menar att kvalitativa strategier syftar till att finna kategorier eller beskrivningar 

som på bästa sätt förklarar ett fenomen, vilket kan ses som en fördel med denna strategi. 

En annan fördel är att strategin kan ge en mängd upplysningar om få enheter samt att 

denne fångar det unika (Olsson & Sörensen, 2011, s. 106). Syftet med denna studie är 

just att fånga helheten samt att samla in och jämföra datamaterial som ligger till grund 

för kodning och kategorisering. Vidare syftar studien till att samla in en stor mängd 

information om ett relativt litet antal undersökningsobjekt. En nackdel med att använda 

sig av en kvalitativ strategi är att resultaten är svåra att replikera, vilket beror på att 

undersökningen är beroende av forskaren och dennes egenskaper (Bryman, 2008, s. 

368). En annan nackdel med denna metod är problem med generalisering, eftersom 

datamaterialet ofta är litet och utförs i specifik kontext (Bryman, 2008, s. 369). Syftet 

med denna studie är varken att kunna generalisera eller replikera, utan att belysa och 

redogöra om fenomenet, revisionsmisslyckanden, i sig. Med detta i åtanke passar en 

kvalitativ forskningsstrategi denna studie bäst.   

 

3.5 Perspektiv 
I studien har tillsynsmyndighetens perspektiv antagits. Detta grundar sig i att studien tar 

utgångspunkt i Revisorsnämndens disciplinära utlåtanden och nämndens bedömningar 

av dessa ärenden. Till följd av att dessa utlåtanden analyseras och kategoriseras är det 

myndighetens syn på fenomenet som lyfts fram och som studien utgår från. Studien 

fångar således endast ett perspektiv av revisionskvalitet.  

 

Ett annat perspektiv studien kunnat anta är revisorernas perspektiv. Vid ett sådant 

perspektiv hade det varit av större intresse att endast analysera delar av de disciplinära 

utlåtandena där revisorn haft chans att yttra sig. Vidare hade det varit fördelaktigt att 

intervjua ett fåtal revisorer som blivit ålagda en disciplinär åtgärd för att få en fördjupad 

förståelse och för att tydligare fånga deras perspektiv och upplevelser. 

Tillsynsmyndighetens perspektiv valdes dock till denna studie, eftersom grundtanken 

med studien var att studera disciplinärenden och detta perspektiv möjliggjorde största 

möjliga informationsinsamling och mest utförliga analys.  

 

3.6 Källkritik 
Thurén (2005, s. 9) förklarar att en källkritiker löser problem som rör hur 

sanningshalten i den information denne möter ska bedömas samt vad som är sant i 

källan till vår kunskap, vilken kan vara både skriftlig, muntlig och materiell. Att vara 

källkritisk innebär med andra ord att dessa källor värderas och dess trovärdighet bedöms 

(Thurén, 2005, s. 9). Vidare framhäver Thurén (2005, s. 13) att det finns fyra 

källkritiska principer, vilka är äkthet, tidssamband, oberoende samt tendensfrihet.  
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Äkthet innebär att källan är det den utger sig för att vara (Thurén, 2005, s. 9). I denna 

studie har databaser vid Umeå Universitetsbibliotek använts för att söka artiklar och 

böcker. Databaser såsom Business Source Premier har använts, vilken anses vara en 

tillförlitlig databas. Vidare har endast artiklar som är “peer reviewed” använts i studien 

och många av källorna som använts i teorikapitlet är välciterade inom 

forskningsområdet, vilket ökar sannolikheten för att dessa är äkta. En del hemsidor på 

Internet har använt som källor till basfakta i exempelvis inledningskapitlet. Dessa 

kommer dock från välkända aktörer såsom bland annat Revisorsnämnden och 

Affärsvärlden. Dessa får därför antas pålitliga trots att källorna inte genomgått någon 

granskning. Tidssamband rör den tid som gått mellan en händelse och källans berättelse 

om denna händelse och ju längre tid desto större anledning finns att ifrågasätta källan 

(Thurén, 2005, s. 9). I studien har så nya källor som möjligt generellt sätt använts för att 

säkerställa aktualitet. I vissa fall har det heller inte funnits några äldre källor att tillgå på 

grund av den begränsade mängd forskning på området. Att en källa är äldre behöver inte 

betyda att denna är inaktuell, exempelvis kan en definition av ett begrepp vara aktuell 

under en längre tid. Att en källa är äldre kan dessutom visa på att ämnet under en längre 

tid har diskuterats och är väl utforskat.   

 

Oberoende innebär att källan inte ska vara något referat av en annan källa eller en 

avskrift (Thurén, 2005, s. 9). Ingen av källorna som använts i denna studie har varit 

referat eller direkta avskrifter av andra källor. Ursprungskällor har i största möjliga mån 

använts i studien. Slutligen innebär tendensfrihet att källan inte ska ge en osann bild av 

verkligheten på grund av någons intresse i att förvränga helhetsbilden (Thurén, 2005, s. 

13). Med tanke på att artiklar som är välciterade och ”peer reviewed” har använts i 

studien bör risken för att författarna på något sätt vill förvränga helhetsbilden vara liten. 

Det kan dock alltid finnas en risk för att företag på sina hemsidor försöker att framställa 

sig bättre än vad verkligheten visar, exempelvis Revisorsnämnden. Denna risk bedöms 

dock i detta fall som låg.  

 

Under studiens litteratursökning har databaser vid Umeå Universitetsbibliotek använts 

och främst Business Source Premier. Artiklarna som valts ut har varit publicerade i 

bland annat tidskrifterna The Accounting Review, Auditing: A Journal of Practice & 

Theory samt Accounting and Business Reserach.  Sökord som har använts är främst 

audit quality, audit failure, audit oversight, tillsyn och kvalitet. Kombinationer av dessa 

ord användes även vid sökningen. Sökningarna har begränsats till ”peer reviewed” för 

att säkerställa att källorna är av så hög kvalitet som möjligt och för att förhållningssättet 

skulle vara så källkritiskt som möjligt. Exempelvis sökordet “audit failure” resulterade i 

108 träffar i Business Source Premier. När sökningen begränsades till ”peer reviewed” 

minskade antalet träffar till 80. När istället “audit quality” användes som sökord visades 

1205 träffar och när detta begränsades till ”peer reviewed” minskade antalet till 815. 

Trots att litteratursökningen gav 108 träffar på ”audit failure” är inte samtliga av dessa 

källor av betydelse för denna studie. Detta begränsade således antalet relevanta träffar 

ytterligare. Detta visar även hur lite forskning som bedrivits gällande 

revisionsmisslyckanden jämfört med revisionskvalitet. Teorikapitlet innehåller relativt 

få källor till forskning på området, vilket kan förklaras av att så lite har publicerats om 

revisionsmisslyckanden som är av relevans för denna studie.   
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4 Teoretisk referensram  

 

Denna studie kommer att ta teoretisk utgångspunkt i kvalitetsbegreppet. Kapitlet inleds 

med en redogörelse för revisorns roll, revision som professionell tjänst och dess 

speciella attribut. Vidare följer en genomgång av den generella kvalitetsteorin som 

sedan inriktas mer specifikt på revisionskvalitet. Den publika tillsynen kommer att 

diskuteras samt hur den har förändrats till följd av revisionsmisslyckanden. Kapitlet 

avslutas med tidigare forskning som visar vad revisorer brister i vid misslyckanden.  

 

4.1 Revisorns roll 
Enligt PwC (2015) skapas en trygghet och en bättre kontroll över verksamheten i ett 

bolag genom att anlita en revisor. Vidare får bolaget en kvalitetsstämpel gällande dess 

egna rutiner och processer samt den finansiella rapporteringen. Att anlita en revisor 

skapar även förtroende hos bolagets samtliga intressenter och kan även underlätta 

kontakter med dessa (PwC, 2015). Johansson et. al. (2005, s. 62) framhåller att 

revisorns övergripande uppgift är att kvalitetssäkra redovisningsinformation för att 

tillfredsställa intressenter och skapa affärsmässig trygghet i samhället. En revisor måste 

vid en revision själv avgöra vad som ska granskas i bolaget och vilken information som 

ska genomgå en kvalitetssäkring. Med andra ord granskar inte en revisor allt i ett bolag, 

denne granskar endast poster där risk för väsentliga felaktigheter kan begås. Revisorn 

ska även aktivt arbeta för att samhällsaffärerna på ett tillfredsställande sätt ska fungera 

väl (Johansson et. al., 2005, s. 62). I Revisorslag (SFS 2001:883) finns en revisors 

skyldigheter reglerade. Dessa skyldigheter är bland annat att revisorn ska iaktta god 

revisorssed, vara självständig och oberoende i sitt arbete samt att denne har 

tystnadsplikt. Om revisorn åsidosätter sina skyldigheter kan denne åläggas en 

disciplinär åtgärd. 

 

Enligt Revisorsnämnden (2015k) finns ett antal krav på den som ansöker om att bli 

auktoriserad revisor. Dessa innebär bland annat att den sökande ska vara bosatt i 

Sverige, ha avlagt revisorsexamen, anses vara lämpad och redbar att utöva 

revisionsverksamhet men även att denne utövar revisionsverksamhet och har gjort det 

under de senaste 5 åren med en omfattning om minst 1500 timmar (Revisorsnämnden, 

2015k). Gulden (2009) menar att liknande krav även finns i Norge på de som önskar att 

bli registrerade eller auktoriserade revisorer. I Sverige finns det även krav på längden på 

såväl teoretisk som praktisk utbildning för att kunna bli auktoriserad revisor, vilket 

uppgår till totalt 8 år (Revisorsnämnden, 2015l). Det finns även krav på utförandet av 

själva revisionen. Gulden (2009, s. 19) förklarar till exempel att en revisor inför varje 

nytt uppdrag eller existerande uppdrag måste genomföra en uppdragsvärdering. Denna 

innebär bland annat att revisorn måste säkerställa att denne har rätt kompetens, att 

bolaget har nog kapacitet för att ta sig an uppdraget samt att revisorn är objektiv i sitt 

arbete (Gulden, 2009, s. 18). Det finns vanliga missuppfattningar om vad revisorns roll 

och ansvar innebär. En missuppfattning är att en ren revisionsberättelse garanterar att 

bolagets årsredovisning är helt fri från felaktigheter. Eilifsen et. al. (2009, s. 53) 

framhäver dock att en ren revisionsberättelse endast är fri från väsentliga felaktigheter, 

inte nödvändigtvis helt fri från felaktigheter av oväsentlig karaktär.  
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4.2 Revision som professionell tjänst och dess speciella attribut 
Revision är en professionell tjänst och forskning visar att det finns skillnader vid köp av 

vanliga och professionella tjänster. Hill och Neeley (1988, s. 18) menar att den 

upplevda risken är högre vid köp av en professionell tjänst än vid köp av en vanlig 

tjänst. Även den finansiella risken kan vara högre vid köp av en professionell tjänst på 

grund av de relativt höga kostnaderna för dessa tjänster. Prissättningen av professionella 

tjänster kan dessutom vara öppen och inte förutbestämd, som fallet med många vanliga 

tjänster är. Detta leder till att köparen är omedveten om det slutgiltiga priset för tjänsten 

och den finansiella risken upplevs därför som högre. Antalet eventuella problem och 

lösningar är för professionella tjänster många fler än för vanliga tjänster och detta leder 

till att varje lösning måste vara individanpassad (Hill & Neeley, 1988, s. 18). Dessutom 

är det svårare att jämföra och utvärdera professionella tjänster, eftersom 

utvärderingskriterier saknas (Hill & Neeley, 1988, s. 19). Day och Barksdale (2003, s. 

566) framhäver även att professionella tjänster, som revision, innehåller till stor del 

speciella attribut. Valet av en professionell tjänst kan därför till stor del komma att 

påverkas av subjektiva och immateriella faktorer (Day & Barksdale, 2003, s. 566).  

 

Även Darby och Karni (1973, s. 69) framhäver att revision är en tjänst som innehar 

speciella attribut som påverkar vid ett köp. Konsumentens bristande kunskap om 

tjänsten till följd av dessa attribut gör det svårt att utvärdera köpet både före och efter. 

För att kunna utvärdera krävs ytterligare information som dessutom kan vara kostsam 

(Darby & Karni, 1973, s.69). Vid beslut om köp av en professionell tjänst baseras valet 

på köparens förtroende för tillverkaren eller för den som tillhandahåller tjänsten 

(Causholli & Knechel, 2012, s. 632). Revision, som är en professionell tjänst, innehar 

tre speciella attribut. Det första är att säljaren kan rekommendera och tillhandahålla 

tjänsten samtidigt som denne är en expert. Det andra attributet innebär att köparen inte 

kan utvärdera hur tjänsten levereras och måste därför förlita sig på säljarens 

rekommendation. Det sista attributet som kännetecknar tjänsten innebär att köparen inte 

kan utvärdera hur väl tjänsten utfördes (Causholli & Knechel, 2012, s. 631). Vidare 

menar författarna att resultatet av en revision inte är observerbar (Causholli & Knechel, 

2012, s. 634) och att revisionsprocessen är av osäker natur med tanke på att endast 

revisorn kan avgöra hur mycket arbete som krävs (Causholli & Knechel, 2012, s. 635). 

Vidare framhäver Causholli och Knechel (2012, s. 632) att revisorn har ett 

informationsövertag just på grund av att det endast är revisorn som faktiskt har kunskap 

om hur mycket arbete som krävs för att utföra tjänsten väl. Detta leder till att det är 

revisorn som kan få fördelar av att revision innehar dessa speciella attribut. 

Informationsasymmetrin mellan revisorn och klienten kan medföra risker (Causholli 

och Knechel, 2012, s. 632). Dulleck och Kerschbamer (2006, s. 7) menar att den första 

risken, overtreatment, är att revisorn lägger ned mer arbetet än nödvändigt för att utföra 

revisionen väl. Den andra risken, undertreatment, är att revisorn istället lägger ned för 

lite arbete än nödvändigt. Den sista risken, overcharging, innebär att revisorn tar för 

mycket betalt eller att denne fakturerar arbete som inte utförts (Dulleck & Kerschbamer, 

2006, s. 7). Hur revisorn väljer att hantera informationsasymmetrin påverkar såväl 

revisionskvaliteten som effektiviteten i revisionen (Causholli & Knechel, 2012, s. 632). 

Med tanke på att revision är en professionell tjänst som innehar speciella attribut och 

som är en viktig del av ett fungerande näringsliv, är det av stor vikt att det kan utövas 

tillsyn av revisorer på ett effektivt sätt. Med en fungerande tillsyn skulle även riskerna 

som nämnts ovan kunna minimeras.  
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4.3 Kvalitet 

 

4.3.1 Generell kvalitet 

Sower och Fair (2005, s. 9) menar att Walter Shewhart var den förste i modern tid att 

definiera begreppet kvalitet. Shewhart (1931, s. 53) hävdar att kvalitet består av såväl en 

objektiv som en subjektiv sida. Han menar att den objektiva sidan existerar oberoende 

av människan, medan den subjektiva sidan berör den enskildes tankar, känslor och 

sinnen (Shewhart, 1931, s. 53). Wicks och Roethlein (2009, s. 82) menar dock att 

experter på området har svårt att definiera begreppet och att det inte finns någon enighet 

rörande definitionen av kvalitet. Även Sahney et. al. (2004, s. 145) menar att kvalitet är 

ett svårhanterligt koncept, detta eftersom begreppet har en rad olika betydelser men 

även för att individer uppfattar kvalitet olika. Vidare framhävs dock att alla definitioner 

av begreppet antingen rör tjänsterna som producerar en produkt/tjänst eller själva 

produkten/tjänsten i sig (Sahney et. al., 2004, s. 145). Wicks och Roethlein (2009, s. 82) 

menar att definitionen kan skilja sig beroende på om det rör sig om en vara eller tjänst 

eller vilken typ av industri det rör, men kan även variera mellan akademiker och 

praktiker. Författarna menar att variationen i kvalitetsbegreppet främst beror på 

komponenternas immateriella natur (Wicks & Roethlein, 2009, s. 82). För att en 

organisation ska uppnå kvalitet är det nödvändigt att införliva det i hela organisationen 

och på alla nivåer av beslutsfattandet (Beckford, 1998, s. 18), men även i alla 

organisationers samtliga aspekter (Beckford, 1998, s. 9). 

 

Forskningsfältet innehåller även studier som specifikt har undersökt kvalitet hos 

tjänster. Enligt Kara et. al. (2005, s. 6) har ämnesområdet under senare år fått ökad 

uppmärksamhet av både forskare och praktiker och även begreppet tjänstekvalitet har 

definierats på en rad olika sätt. Forskarna har med andra ord heller inte kunnat enas om 

någon universal definition av tjänstekvalitet. I studier om tjänstekvalitet har fokus 

främst legat på kundens upplevelse av kvalitet och jämförelser mellan faktisk prestation 

och förväntad prestation (Kara et. al., 2005, s. 6).  

 

Tidigare forskning visar att kvalitet är ett svårdefinierat begrepp och ett komplext 

koncept att greppa, oavsett om det rör kvalitet hos en vara eller en tjänst. Dessutom 

framhåller Wicks och Roethlein (2009, s. 86) att kvalitetsbegreppet är under ständig 

förändring. Begreppet innehåller industrispecifika komponenter som kan skifta och få 

olika betydelser i olika kulturer, exempelvis kan bekvämlighet vara en viktig faktor i 

detaljhandeln (Wicks & Roethlein, 2009, s. 86). Generellt har forskningen visat att 

kvalitetsdefinitionerna rör sig mot att inkludera tydligare fokus på kundnöjdhet (Wicks 

& Roethlein, 2009, s. 87).  

 

4.3.2 Revisionskvalitet  

Forskningen på området har undersökt olika faktorer som påverkar revisionskvalitet. 

Nedan följer en genomgång av några av de mest välciterade forskarna på området, 

DeAngelo, Knechel samt Francis. Vidare följer även en genomgång av myndigheters 

referensram.    
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4.3.2.1 DeAngelos referensram 

Tritschler (2013, s. 10) framhäver att de flesta studier rörande revisionskvalitet utgår 

från antagandet om att företag på ett så fördelaktigt sätt som möjligt försöker att 

framställa sina finansiella rapporter. Detta medför att revisionskvalitet i det här 

sammanhanget innefattar hur väl en revisor kan motverka tveksamheter i de finansiella 

rapporterna. Den mest välciterade definitionen av revisionskvalitet härstammar från 

DeAngelo (Tritschler, 2013, s. 10) och definitionen lyder (DeAngelo, 1981, s. 186): 

 

“The market-assessed joint probability that a given auditor will both (a) discover a 

breach in the client’s accounting system, and (b) report the breach.”  

 

Definitionen består av två delar och DeAngelo (1981, s. 186) menar att sannolikheten 

att en revisor kommer att upptäcka en felaktighet beror på bland annat de utförda 

revisionsprocesserna och en revisors teknologiska kapacitet. Tritschler (2013, s. 10) 

förtydligar att detta är beroende av revisorns förmåga att upptäcka felaktigheter. 

Huruvida en revisor faktiskt rapporterar en felaktighet beror på dennes självständighet 

gentemot en klient (DeAngelo, 1981, s. 186). DeAngelo (1981) visar, till skillnad från 

tidigare studier, att revisionskvalitet är beroende av revisionsbyråns storlek. Ju större 

revisionsbyrå och ju mindre kunder, desto mindre incitament finns att revisorn ska 

äventyra sin självständighet och därmed upplevs kvaliteten av revisionen som högre. 

Tritschler (2013, s. 10) menar dock att ett problem med denna definition är svårigheten 

att mäta och observera kvaliteten på revisionen. 

 

4.3.2.2 Knechel et. al. referensram 

Även Knechel et. al. (2013, s. 385) menar att det inte råder någon konsensus om hur 

revisionskvalitet ska definieras, men inte heller kring hur det ska mätas. Vidare 

framhålls att revisionskvalitet i mångt och mycket beror på vem som ska utvärdera 

kvaliteten. Intressenter har olika uppfattning om vad revisionskvalitet är och detta 

kommer påverka hur dessa utvärderar kvaliteten (Knechel et. al., 2013, s. 386). Knechel 

et. al. (2013, s. 390) diskussion om revisionskvalitet utgår från ett balanced scorecard 

med fyra kategorier: kontexten, processen, inputs samt utfall.  

 

Knechel et. al. (2013, s. 403) menar att det finns en rad olika faktorer i kontexten som 

påverkar revisionskvalitet. Exempel på faktorer är revisionsuppdragets varaktighet samt 

storleken på revisionsavgifter. Författarna har i första hand försökt undersöka 

sambandet mellan kontextuella faktorer och revisionsinputs samt processer. Trots att 

resultaten för dessa kontextuella faktorer varierar menar författarna att dessa påverkar 

revisionsinputs och processer, vilket i slutändan påverkar revisionskvaliteten (Knechel 

et. al., 2013, s. 403). Den andra kategorin som påverkar revisionskvaliteten är 

processen. Knechel et. al. (2013, s. 397) menar att en revision är en systematisk process 

som varierar från klient till klient och detta gör att varje enskilt steg i processen är 

avgörande för revisionskvaliteten.  

 

Den tredje faktorn som påverkar revisionskvalitet är inputs. Knechel et. al. (2013, s. 

393) menar att nivån av inputs påverkar revisionskvaliteten i stor grad. Med tanke på att 

varje enskilt revisionsuppdrag skiljer sig från ett annat kommer behovet av inputs att 

variera för att effektivt kunna utföra revisionen. Om kvaliteten på en input skulle 

förhöjas, exempelvis revisorns expertis, skulle även kvaliteten på revisorns omdöme att 

förbättras och slutligen även revisionskvaliteten (Knechel et. al., 2012, s. 393). Den 
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sista faktorn som påverkar revisionskvalitet är utfall. Knechel et. al. (2013, s. 400) 

framhåller att utfallet av en revision är såväl osäkert som icke observerbart. Dessa 

svårigheter gör att utfallet snarare diskuteras i termer av vad som är låg kvalitet istället 

för vad hög kvalitet faktiskt är.   

 

4.3.2.3 Francis referensram 

Francis (2011) har en annan syn på vad revisionskvalitet är och menar att 

revisionskvalitet bör ses som ett kontinuum med revisioner från hög till låg kvalitet. I 

sin arkivforskning undersöker han faktorer som påverkar denna kvalitet. Dessa är 

revisionsinputs, revisionsprocesser, redovisningsbyråer, revisionsindustrin och 

marknaden, institutioner samt ekonomiska konsekvenser av revisionen (Francis, 2011).   

 

Francis (2011, s. 134) menar att det finns två typer av inputs till revisionen, vilka är 

undersökningar som syftar till att samla bevis samt individerna som utför revisionen. 

Om revisionen utförs av kompetenta individer kommer revisionskvaliteten att vara 

högre. I studien diskuteras den bristande kunskapen om människorna som utför 

revisionen (Francis, 2011, s. 134). Vidare framhäver Francis (2011, s. 135) att en 

revision endast kommer att uppnå den kvaliteten som revisionsbevisen håller. Trots 

revisionsbevisens viktiga roll för kvaliteten är kunskapen på området bristande. Det är 

främst önskvärt att få en ökad kunskap om relevansen och reliabiliteten hos bevisen som 

samlas vid undersökningar under revisionsprocessen (Francis, 2011, s. 135). 

Revisionsprocesser är en annan faktor som påverkar revisionskvalitet. Francis (2011, s. 

136) framhäver att revisionsprocesserna innefattar implementering av revisionsinputs, 

med andra ord testerna utförda av personalen. Revisionsprocessen avser revisorns 

beslutsfattande och bedömning av insamling, planering och tolkning av bevis i syfte att 

uppnå standardkraven på revision (Francis, 2011, s. 137). Ett exempel på forskning som 

undersöker detta område är en studie av Hunton och Gold (2010), där fokus ligger på att 

utvärdera ett revisionsteams brainstorming rörande bedömning av klienters tendens att 

begå bedrägeri. Studien visar att beroende på hur brainstormingen utförs lägger 

teammedlemmar ned olika mycket tid på förberedelse samt identifierar olika många 

områden med högre risk för bedrägeri (Hunton & Gold, 2010, s. 930). Tidigare 

forskning har även undersökt revisionsprocessen mer specifikt, bland annat studier av 

Knechel et. al. (2009) och Bell et. al. (2008) som fokuserar på inputs till 

revisionsprocessen samt effektiviteten av dessa inputs.  

 

Redovisningsbyråer är en tredje faktor som kan påverka revisionskvaliteten. Forskning 

har undersökt hur redovisningsbyråernas karaktärsdrag är kopplade till revisionskvalitet 

och det som främst har studerats är skillnader i industriexpertis mellan olika byråer. Den 

fjärde faktorn som påverkar revisionskvalitet är revisionsindustrin och marknaden. 

Francis (2011, s. 140) menar att redovisningsbyråerna tillsammans utgör en industri och 

den stora dominansen av Big 4 på marknaden har lett till att beslutsfattare i såväl 

Europa som USA och Storbritannien uttryckt oro över att dominansen kan leda till att 

kvaliteten sjunker på grund av bristande konkurrens. Detta har också bekräftats av 

studier på området, se bland annat United States Treasury (2008).  

 

Institutioner är den femte faktorn som påverkar revisionskvalitet. Francis (2011, s. 141) 

menar att varje enskilt land har sina egna institutioner som utövar tillsyn över revisorer 

och är involverade i regleringen av dessa. Francis (2011, s. 140) framhåller även att det 

är ett lands rättssystem samt det stora antalet institutioner som bestämmer en revisors 
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rättsliga ansvar, och dessa utgör även den institutionella ramen inom vilken revision 

utförs. Hoitash och Hoitash (2009) har undersökt kopplingen mellan institutionella 

mekanismer som syftar till att övervaka bolag och revisionskvalitet och studien 

konkluderar att företag med starka styrelser generellt anställer revisorer av högre 

kvalitet. Francis (2011, s. 141) menar att när det kommer till att definiera 

revisionsmisslyckanden spelar samhällets rättssystem en viktig roll med tanke på att de 

kan utfärda rättsliga åtgärder mot revisorer som misslyckas. Detta visar att institutioner 

kan påverka på individnivå genom att frånta en revisor dennes licens, vilket i sin tur kan 

leda till konsekvenser för såväl redovisningsbyråer som enskilda revisorer (Francis, 

2011, s.141). Ett tydligt exempel på en institutionell förändring som kom att påverka 

revisorernas arbete och revisionskvaliteten är införandet av lagen Sarbanes-Oxley i 

USA år 2002 (Francis, 2011, s. 142).  

 

Den sista faktorn som påverkar revisionskvaliteten är ekonomiska konsekvenser av 

revisionen. Francis (2011, s. 143) menar att en analys av dessa ekonomiska 

konsekvenser är relevant av två anledningar. Den ena är att revision är värdefullt och 

kan ha kännbara ekonomiska konsekvenser, medan den andra är att konsekvenserna av 

revision visar på effekterna av skillnader i revisionskvalitet (Francis, 2011, s. 143). 

Francis (2011, s. 146) sammanfattar situationen med att uttrycka att för ytterligare 

förståelse och i förlängningen förhöjning av revisionskvalitet krävs samarbete mellan 

byråer, beslutsfattare och forskare.  

 

4.3.2.4 Myndigheters referensram 

Det finns även ett antal reglerade definitioner av revisionskvalitet. Tritschler (2013, s. 

14) menar att ett exempel är Europakommissionens definition som skapades i samband 

med att direktivet EU Statutory Audit Directive antogs. Denna definition inkluderar 

överrensstämmelse med revisionsstandarder, krav på oberoende, kvantiteten och 

kvaliteten på resurserna som använts, revisionsarvodet och revisionsbyråns system för 

intern kvalitetskontroll. Definitionen innehåller således de grundläggande 

dimensionerna av revisionskvalitet och har sedan legat till grund för sakutlåtanden. 

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) har en annan definition av 

revisionskvalitet. Denna definition innebär att kvaliteten är beroende av bland annat en 

revisors integritet, objektivitet, intelligens och kompetens (Tritschler, 2013, s. 14). 

International Standard on Quality Control (ISQC) har ytterligare en annan definition av 

revisionskvalitet och denna innehåller sex områden som måste tas hänsyn till, 

exempelvis etiska krav, övervakning samt ledarnas ansvar för kvalitet (Tritschler, 2013, 

s. 15). Även International Auditing and Assurance Standards Boards (IAASB) 

definierar revisionskvalitet. Denna definition utgår istället från fyra dimensioner: 

kontext, inputs, outputs och interaktioner och det är dessa som slutligen påverkar 

revisionskvaliteten (IAASB, 2013). Inputs innefattar bland annat revisorns attityd, etik, 

värderingar, erfarenhet samt den tid de har till förfogande att utföra revisionen (IAASB, 

2013, s. 19). IAASB (2013, s. 20) framhåller att revisionens outputs ofta påverkas av 

kontexten samt lagstiftade villkor. Hur intressenterna interagerar med varandra har även 

en avgörande betydelse för revisionskvaliteten. Slutligen finns ett flertal kontextuella 

faktorer som kan påverka kvaliteten på revisionen (IAASB, 2013, s. 20).  

 

4.3.2.5 Revisionskvalitet kopplat till revisionsmisslyckanden 

Genomgången av revisionskvalitet ovan visar hur svårdefinierat begreppet är och att 

revisionskvalitet är ett komplext koncept. Likaså visar den att det finns såväl likheter 
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som skillnader mellan de olika referensramarna gällande revisionskvalitet. Flera av 

definitionerna tar utgångspunkt i att revisorns kompetens påverkar revisionskvalitet, 

men även att inputs och kontexten påverkar. Det som skiljer myndigheternas 

referensramar och definitioner mot övriga är främst att de är mer omfattande och fångar 

fler aspekter av revisionen. Beroende på vem som bedömer kvaliteten och vilken 

definition denne utgår från kommer den upplevda kvaliteten att variera (Knechel et. al., 

2013, s. 386). Francis (2004, s. 346) framhäver att revisionsmisslyckanden återfinns i 

den änden av kontinuumet med låg kvalitet. Ju större antal revisionsmisslyckanden 

desto lägre blir kvaliteten på revisionerna, revisionskvalitet är därför utan tvekan 

kopplat till revisionsmisslyckanden (Francis, 2004, s. 346). Med andra ord kan en 

diskussion kring revisionsmisslyckanden inte förekomma utan att ta utgångspunkt i 

kvalitetsbegreppet. Utan att diskutera nivån på revisionskvaliteten går misslyckanden 

inte att konstatera.  

 

4.4 Offentlig tillsyn  
 

4.4.1 Granskningssamhället 

Ivarsson-Westberg och Jacobsson (2013, s. 7) menar att granskningar innefattar allt från 

tillsyn, kontroll, revision, kvalitetssäkring och utvärdering. Granskning är ett 

styrinstrument som såväl samhället som enskilda organisationer kan förfoga över 

(Ivarsson-Westberg & Jacobsson, 2013, s. 10) och granskningar har idag blivit alltmer 

förekommande i samhället (Ivarsson-Westberg & Jacobsson, 2013, s. 7). Granskning 

kan användas för att reducera att felaktigheter begås hos såväl organisationer som 

människor och syftet med dem är att undvika det som inte fungerar och istället styra 

mot det som är önskvärt (Ivarsson-Westberg & Jacobsson, 2013, s. 10). För att kunna 

utföra en granskning krävs det enligt Ivarsson-Westberg och Jacobsson (2013, s. 22) att 

granskaren själv besitter tillräcklig kompetens samt kan förhålla sig på ett objektivt sätt, 

med andra ord ska helst granskaren vara oberoende. Författarna diskuterar svårigheter 

med att avgöra huruvida den som granskare kan klassas som oberoende och om det 

faktiskt ens är möjligt att vara det. Vidare framhålls att en granskning kräver viss 

förståelse av granskningsobjektet och om granskaren inte själv har någon direkt 

koppling till objektet kan det bli svårt att utföra en väl genomförd granskning (Ivarsson-

Westberg & Jacobsson, 2013, s. 22). Ivarsson-Westberg och Jacobsson (2013, s. 23) 

menar att detta beror på att granskaren lätt kan missa viktiga detaljer som endast den 

som är insatt i verksamheten känner till. Om däremot granskaren kommer från samma 

organisation eller profession är risken för detta mindre, eftersom dessa känner till 

verksamheten väl. Däremot uppstår en annan risk, den som granskar kan bli alltför 

försiktig i syfte att undvika att trampa någon på tårna. Slutligen framhäver författarna att 

det handlar om en förtroendefråga. Dels ska de granskade ha förtroende för att de blir 

granskade på ett riktigt sätt, men samhället ska även känna förtroende för att det som 

granskas är utvalt på ett rimligt vis och även att själva granskningen utförs på ett 

kompetent sätt. Lösningen på förtroendefrågan är att förstärka granskningen, helst 

genom att göra den oberoende (Ivarsson-Westberg & Jacobsson, 2013, s. 23).   

 

4.4.2 Skandalerna som förändrade tillsynen av revisorer 

Tillsynen av revisionsbyråer var under många år självreglerad, men tillsynen blev 

ifrågasatt till följd av skandalerna som ägt rum i modern tid (Lennox & Pittman, 2009, 

s. 84). Det finns flera exempel på skandaler när revisionsmisslyckanden förekommit. 
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Eilifsen et. al. (2010, s. 41) menar att dessa skandaler resulterat i ett världsomspännande 

problem med tanke på att integriteten och självständigheten hos revisorer har ifrågasatts. 

Ett exempel är fallet med energiföretaget Enron och företagets revisionsbyrå Arthur 

Andersen. Händelsen resulterade i att allmänheten tappade företroendet för 

revisionsbyrån och företaget avvecklades endast ett år efter att skandalen uppdagades 

(Eilifsen et. al., 2010, s. 41). Det finns även exempel på skandaler i Sverige under 

modern tid. Ett exempel är fallet som innefattar it-bolaget Prosolvia och företagets 

revisionsbyrå PwC där det fastställdes att den undermåliga revision som PwC utförde 

orsakade Prosolvias konkurs (Forsberg, 2013). Ett annat exempel är fallet som rör HQ 

Bank och revisionsbyrån KPMG där den ansvarige revisorn meddelades en erinran på 

grund av dennes bristande dokumentation av överväganden samt åtgärder 

(Revisorsnämnden, 2015c).  

 

Exemplen på skandalerna ovan är endast ett fåtal av många. Dessa visar att 

revisionsmisslyckanden sker såväl i Sverige som internationellt och att omfattning, 

konsekvenser samt påföljd kan variera markant från fall till fall. Med tanke på att 

revisionsmisslyckanden sker är det av stor vikt att samhället kan utöva en fungerande 

och effektiv tillsyn över revisorer. Skandaler resulterade även i att ett behov av 

förändring i kontroll- och tillsynssystemet växte fram. USA arbetade aktivt för att 

återskapa samhällets förtroende för revisorerna och revisionsyrket efter att skandalerna 

ägt rum. Till följd av detta skapades lagen Sarbanes-Oxley år 2002. Wagner och 

Dittmar (2006, s. 133) menar att tanken bakom lagen främst var att förbättra 

tillförlitligheten för rapportering av finansiell information, återskapa investerares 

förtroende samt att bekämpa bedrägeri. Införandet av lagen resulterade i att publika 

bolag numera följer nya standarder som reglerar bland annat vad styrelsen måste göra 

för att säkerställa revisorernas oberoende (Independet Sector, 2003). Lagen Sarbanes-

Oxley medförde ett antal fördelar som tillföll företag, investerare, ledning och styrelse 

(Wagner & Dittmar, 2006, s. 134). Fördelar med lagen var bland annat en förbättrad 

dokumentation, förstärkt kontrollmiljö, ökad involvering av revisionskommittéer, 

standardiserade processer, reducering av komplexitet samt minimering av felaktigheter 

orsakade av den mänskliga faktorn (Wagner & Dittmar, 2006). Med införandet av lagen 

skapades även Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), vilket betydde 

att marknaden i USA inte längre var självreglerad utan för första gången utövades 

tillsynen av en extern och oberoende part. PCAOB har i uppgift att utöva tillsyn över 

revisorer i publika bolag och detta för att skydda investerare och det publika intresset 

(PCAOB, 2015).   

 

Benston och Hartgraves (2002, s. 124) konstaterar även att efterfrågan på lagar som 

reglerar området ökade till följd av skandalerna, men likaväl ökade efterfrågan på en 

myndighet som kan granska revisorer. Författarna exemplifierar detta med en lag som 

reglerar huruvida en revisor får erbjuda klienter, utöver revisionen, andra finansiella 

tjänster såsom skattetjänster och intern revision (Benston och Hartgraves, 2002, s. 124). 

Eilifsen et. al. (2010, s. 42) förklarar även att skandalerna faktiskt ledde till en starkare 

publik tillsyn samt en mer strikt lagstiftning. Ytterligare en konsekvens av skandalerna 

var att revisionsstandarder blev globala och mer omfattande, exempelvis International 

Standards of Auditing (ISA) (Eilifsen et. al., 2010, s. 42).  

 

Bantleon et. al. (2011, s. 141) förklarar att som en reaktion på bland annat de ovan 

nämnda skandalerna har såväl nationella som internationella beslutsfattare infört 

ytterligare mekanismer som styr området. Detta har främst påverkat externa 
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mekanismer såsom mängd offentlig information som företag ska tillhandahålla samt 

lagstadgade revisioner (Bantleon et. al., 2011, s. 141). Även EU har vidtagit åtgärder. 

Till följd av händelseförloppet har ett åttonde direktiv antagits rörande lagstadgade 

revisioner, vilket resulterade i ett åtstramande av lagstiftningen som reglerar 

revisionsmarknaden för EU-medlemsstater samt av den publika tillsynen (Eilifsen et al., 

2010, s. 42).  

 

Eilifsen et. al. (2010, s. 42) sammanfattar att tillsynen av revisorer har förändrats efter 

skandalerna och konstaterar att ett klart skifte har skett från en mer självreglerad 

marknad till att tillsynen nu utförs av offentliga, oberoende myndigheter i många av 

världens länder. Med andra ord har den offentliga tillsynen ökat och lagstiftningen på 

området har förstärkts (Eilifsen et. al., 2010, s. 42).      

 

4.4.3 Offentlig tillsyn kopplat till revisionsmisslyckande 

Som ovan nämnts har det skett en markant förändring i utövandet av den offentliga 

tillsynen i såväl Sverige som övriga världen. I Sverige är det idag Revisorsnämnden 

som granskar revisorer och utdömer eventuella disciplinära åtgärder. Det är med andra 

ord den offentliga tillsynen, Revisorsnämnden, som avgör när ett revisionsmisslyckande 

ägt rum. Därför är det Revisorsnämndens syn på revisionskvalitet denna studie fångar.   

 

4.5 Studier på revisionsmisslyckanden 
Forskningen kring revisionsmisslyckanden och vad revisorer brister i vid dessa är inte 

speciellt uttömmande och den största delen av forskningen är dessutom utförd i en 

kontext som skiljer avsevärt från den svenska, vilket motiverar denna studies relevans. 

Tidigare forskning på området har dock visat att revisionsmisslyckanden är 

förekommande och att det finns en rad olika brister hos en revisor som är förknippade 

med dessa misslyckanden. Även viss forskning har bedrivits där 

revisionsmisslyckanden fungerat som en beroendevariabel när syftet med studien varit 

ett annat. Nedan följer en genomgång av studier på revisionsmisslyckanden. Främst har 

studier där orsaker till revisionsmisslyckanden valts ut, men även en studie där 

revisionsmisslyckanden har fungerat som en beroendevariabel har inkluderats.   

 

Tackett et. al. (2004, s. 341) framhåller att revisionsmisslyckanden endast uppstår till 

följd av fyra orsaker. Den första orsaken innebär att revisorn gör misstag som beror på 

den mänskliga faktorn som till exempel feltolkning och detta leder i sin tur till 

revisionsmisslyckanden. Vidare framhävs revisionsbedrägeri som den andra orsaken, 

vilket innebär att revisorn utfärdar en revisionsberättelse som framställer bolaget i bättre 

dager till följd av att exempelvis revisorn hotas eller mottager mutor. Den tredje orsaken 

som kan leda till revisionsmisslyckanden är när revisorn har finansiella intressen i 

bolaget. Detta kan leda till att revisorn hamnar i en intressekonflikt och inte utför sitt 

arbete lika kritiskt som denne annars skulle ha gjort. Den sista orsaken som framhålls 

leda till revisionsmisslyckanden är när revisorn har personliga relationer med en klient. 

Detta kan leda till att revisorn får svårt att behålla sin självständighet och professionella 

skepticism (Tackett et. al., 2004, s 341). Francis (2004) framhåller i en annan studie att 

revisionsmisslyckanden istället är möjliga under två omständigheter, antingen om en 

revisor inte ser till att klienten följer Generally Accepted Accounting Principles 

(GAAP) eller underlåter att lämna en oren revisionsberättelse i situationer som kräver 

det. Tackett et. al. (2004, s. 341) instämmer om detta, för sannolikheten att 
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revisionsmisslyckanden uppstår minskar så länge en revisor följer de gällande 

regelverken. 

 

Brown och Calderon (1993, s. 54) menar att de flesta revisorer är fullt medvetna om 

riskerna med revisionsyrket, som är rättegång samt disciplinära åtgärder. I sin studie har 

de studerat disciplinära åtgärder vidtagna mot revisorer i USA genom att analysera 

utlåtanden från Securities and Exchange Commissions (SEC), vilka har i uppgift att 

bibehålla och kontrollera kompetens och integritet hos revisorer (Brown & Calderon, 

1993, s. 54). Vid analysen delades revisorernas felaktigheter in i två kategorier. En 

kategori var relaterad till redovisning och den andra relaterad till revision. De mest 

förekommande felaktigheterna relaterade till revision kategoriserades antingen som 

avsaknad av tillräckliga bevis, för mycket tillit till ledningen, avsaknad av professionell 

skepticism eller avsaknad av självständighet. Författarna framhåller att dessa fyra 

felaktigheter var dominerande, men att framförallt de två sistnämnda felaktigheterna är 

centrala gällande revision (Brown & Calderon, 1993). Gällande felaktigheter relaterade 

till redovisning var de mest förekommande med felaktigheter och förvrängningar i 

finansiella rapporter samt över- och undervärderingar i finansiella rapporter. Brown och 

Calderon (1993) framhäver att SEC:s tolkning av reglerna på området de senaste åren 

har resulterat i att påföljderna varierat väldigt mycket samt blivit individualiserade. 

Detta har resulterat i avsaknad av en tydlig koppling mellan felaktigheten som begåtts 

och påföljden.  

 

Mak et. al. (2005) har i sin studie från Australien analyserat företaget Health 

International Holdings (HIH) kollaps och rollen företagets revisor, Andersen, spelade i 

kollapsen. Studien konkluderar främst att Andersens oberoende brustit i flera aspekter 

och därför inte uppfyllt de normala förväntningarna om revisorns roll och ansvar. 

Andersen mottog exempelvis höga avgifter för icke-revisionstjänster, vilket kan 

äventyra byråns oberoende gentemot sin klient. I HIH:s styrelse fanns dessutom tre 

personer som tidigare varit partners i Andersen, vilket även det kan riskera oberoendet 

(Mak et. al., 2005, s. 110). Mak et. al. (2005, s. 111) sammanfattar situationen med att 

konstatera att Andersen främst misslyckats med sitt bristande oberoende och att de var 

en del av en oetisk företagskultur.  

 

Hemraj (2002) har i en studie fokuserat på att förklara hur en revisors oberoende är en 

viktig del när det kommer till att förhindra revisionsmisslyckanden. Författaren 

framhäver att oberoendet är en viktig del i revisionsyrket med tanke på att en revisors 

huvudsakliga uppdrag är att för samhällets räkning granska offentlig finansiell 

information som visar företagens ekonomiska ställning, vilket ses som en plikt 

gentemot det publika samhället. För att kunna tillfredställa företagens intressenter krävs 

därför att en revisor intar en fördomsfri och objektiv ställning (Hemraj, 2002, s. 88). 

Hemraj (2002, s. 89) menar att för att en revisor ska behålla sin oberoende ställning 

måste denne kunna identifiera och förstå eventuella hot som kan finnas mot oberoendet. 

De hot som kan finnas mot en revisors oberoende är bland annat när denne mottager 

höga avgifter från en klient, när revisorn tar ett lån från en klient och därför har skulder 

hos klientens företag, när revisorn äger aktier i klientföretaget eller när revisorn utför 

icke-revisionstjänster som komplement till själva revisionen till en klient. Hemraj 

föreslår att en revisor inte bör erbjuda ytterligare tjänster utöver revisionen samt att 

företag bör byta revisor regelbundet (Hemraj, 2002, s. 89). För att bibehålla en revisors 

oberoende finns även i Skandinavien ett förslag på att företag bör rotera revisor var 

tredje år, medan det i Storbritannien ett förslag om att revisorn inte får motta för höga 
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avgifter från en enskild klient (Hemraj, 2002, s. 90). Hemraj (2002, s. 92) konkluderar 

att en revisor kontinuerligt måste arbeta för att bibehålla och öka offentlighetens 

förtroende för dennes integritet och oberoende i verksamheten samt att en revisors 

oberoende är en mycket viktig del i revisionsyrket.  

 

En annan studie av Kill (2012) beskriver vad som krävs för en lyckad revision, med 

andra ord hur en revisor kan undvika att misslyckas. Kill (2012, s. 8) menar att en 

revisor verkligen bör arbeta i enlighet med aktuella standarder, eftersom det har effekt 

på det dagliga arbetet. Vidare framhåller Kill vikten av förberedelse och fullständig 

dokumentation av processen (2012, s. 9), men även av att samla tillräckliga bevis som 

stödjer processen (Kill, 2012, s. 10). Slutligen framhåller Kill (2012, s. 11) att en 

välfungerande intern revision kan hjälpa revisorn med dennes arbete.    

 

Erickson et. al. (2000) har i sin studie analyserat ett misslyckande av en revision av 

företaget Lincoln Savings and Loan (LSL). Analysen rör revisionen av bolaget år 1987, 

som utfördes av Arthur Young & Co. (Erickson et. al., 2000, s. 168). Författarna har 

studerat ett antal transaktioner och vilka revisionsprocesser som har använts för att 

undersöka dessa. Offentliga dokument från rättegången mot LSL:s revisorer har legat 

till grund för studiens analys (Erickson et. al., 2000, s. 165). Erickson et. al. (2000, s. 

168) konkluderar att den mest signifikanta bristen i revisionen av LSL var revisorernas 

misslyckande att skaffa nödvändig och relevant information och kunskap om LSL:s 

verksamhet, industrin i stort samt de ekonomiska faktorerna som påverkar industrin och 

företagets verksamhet. Revisorerna borde ha anskaffat en utökad kunskap kring detta 

och använt den för att på ett bättre sätt värdera LSL:s huvudsakliga inkomstkälla för den 

aktuella perioden, vilken var försäljning av ett landområde i Arizona. Med en tillräcklig 

kunskap hade revisorerna funnit en annan intäktsredovisning mer passande (Erickson et. 

al., 2000, s. 168). Författarna framhäver att dessa typer av analyser är svåra att 

generalisera med tanke på att fallen markant skiljer sig åt, men framhäver vidare att 

denna analys kan vara användbar eftersom det aktuella fallet innefattade bedrägeri från 

ledningens sida, vilket författarna menar är förekommande i ungefär 50 % av alla fall 

mot revisorer (Erickson et. al., 2000, s. 167). 

 

Sundgren och Svanström (2013) har i en studie från Sverige undersökt hur 

revisionskvalitet och prissättning varierar med revisionsbyrå och dess storlek och 

revisionsmisslyckanden fungerar i studien som en beroendevariabel. Som ett mått på 

kvalitet använder författarna disciplinära åtgärder ålagda mot revisorer. Författarna har 

studerat samtliga disciplinära åtgärder mot revisorer utfärdade av Revisorsnämnden 

mellan 2005 till 2009 (Sundgren & Svanström, 2013, s. 38) samt revisionsavgifter 

erhållna av revisionsbyråer (Sundgren & Svanström, 2013, s. 39). Författarna har 

klassificerat de olika disciplinärendena utifrån förekomst och klassificeringen innefattar 

ärenden relaterade till brister i revisionsprocessen, revisorns rapportering, 

dokumentation, revisorns oberoende, brister inom revisionsbyrån, konflikter med 

klienter, kvaliteten på icke-revisionstjänster samt en klass med övriga ärenden. 

Författarna konkluderar att de två vanligaste bristerna vid revisionsmisslyckanden rör 

revisionsprocessen och revisorns rapportering (Sundgren & Svanström, 2013, s. 39). 

 

4.5.1 Sammanfattning av studier på revisionsmisslyckanden 

De relativt få antalet källor som i detta kapitel beskriver den tidigare forskningen på 

området kan förklaras av att lite har studerats och publicerats på forskningsfältet som är 
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av relevans för denna studie. Detta faktum påvisar behovet av ytterligare forskning och 

belyser bidraget och relevansen av denna studie. Den tidigare forskningen kring 

revisionsmisslyckanden visar dock att det finns ett antal faktorer en revisor kan brista i. 

Dessa studier har främst utförts i kontexter som skiljer sig från denna studies kontext, 

vilket bidrar till att göra denna studie unik. Tabell 2 visar en sammanställning av de 

tidigare studierna på området. I tabellen framgår forskarnas namn, år samt vad studierna 

handlar om. 

 
Tabell 2 - Sammanställning av tidigare forskning 

Forskare År  Område som studerats 

Brown & Calderon 1993 

Revisorers brister vid revisionsmisslyckanden indelas 
i en kategori relaterad till revision och en kategori 
relaterad till redovisning.  

Erickson et. al.  2000 

Främsta orsaken till revisionsmisslyckandet var att 
revisorn underlåtit att inhämta relevant information 
och kunskap om klientens verksamhet och industrin. 

Hemraj 2002 
Förklarar hur en revisors oberoende är en viktig del i 
att förhindra revisionsmisslyckanden. 

Francis 2004 

Konkluderar att revisionsmisslyckanden är möjliga 
under två omständigheter, vilka är när revisorn inte 
ser till att klienten följer GAAP eller när denne 
underlåtit att lämna en oren revisionsberättelse när 
så behövts.  

Tackett et. al. 2004 

Studien påvisar 4 orsaker till revisionsmisslyckanden; 
Misstag till följd av den mänskliga faktorn, 
revisionsbedrägeri, finansiella intressekonflikter 
samt personlig relation med klient.  

Mak et. al.  2005 
Drar slutsatsen att bristande oberoende och oetisk 
företagskultur är orsaker till revisionsmisslyckanden. 

Kill 2012 Förklarar vad som krävs för en lyckad revision. 

Sundgren & Svanström 2013 
Undersöker hur revisionskvalitet och prissättning 
varierar med revisionsbyråns storlek. 
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5 Praktisk metod  

 

Baserat på den hermeneutiska verklighetssynen och den induktiva ansatsen som ligger 

till grund för studien genomfördes en kvalitativ innehållsanalys av sekundärdata. Syftet 

med denna studie är att redogöra för och belysa vilka typer av brister som identifieras av 

Revisorsnämnden vid revisionsmisslyckanden. Vidare har studien även ett delsyfte som 

är att ingående beskriva de disciplinärenden där en revisor brustit i den egna 

verksamheten. Detta delsyfte utgör en fördjupande del av studien som syftar till att ta 

arbetet vidare ytterligare ett steg. Studien genomförs genom att, med hjälp av 

innehållsanalys, studera disciplinära utlåtanden från Revisorsnämnden.  

5.1 Urval 
Urvalet består av samtliga disciplinärenden utfärdade i Sverige mellan år 2009 till 2014 

som lett till en disciplinär åtgärd, vilket är 267 ärenden. Detta utgör således ett 

totalurval under denna tidsperiod. År 2014 utgör den övre gränsen på grund av att nyare 

ärenden inte finns att tillgå medan år 2009 utgör den nedre gränsen till följd av studiens 

tidsbegränsning. Detta urval ansågs vara tillräckligt stort för att kunna skapa en 

rättvisande bild. Varje år initieras ett antal disciplinärenden men endast en del av dessa 

leder till en disciplinär åtgärd. Exempelvis avgjordes 139 disciplinärenden år 2013 

(Revisorsnämnden Årsredovisning 2013, s. 14) men endast ca 60 av dessa ledde till en 

disciplinär åtgärd (Revisorsnämnden, 2015b). Disciplinärenden som avskrivits har 

därför uteslutits. Dessa ingår således inte i datamaterialet och är inte inräknade i de 267 

ärendena som utgör studiens urval. Urvalet består av mellan 37 och 49 ärenden per år. 

Olsson och Sörensen (2011, s. 154) menar att vid bortfall bör det alltid analyseras och 

på vilket sätt detta kan ha påverkat resultatet. I denna studie är detta dock inte relevant, 

eftersom studien inte har något bortfall. Vidare antogs att samtliga ärenden via 

hemsidans sökfunktion fanns tillgängliga och att det inte varit något bortfall på grund av 

sökfunktionen.   

 

Bryman (2008, s. 178) menar att ett urval måste göras i en studie när det inte är 

praktiskt genomförbart att studera hela populationen, med syftet att få fram ett stickprov 

från populationen. Vid urvalet gällande en innehållsanalys bör forskaren avgöra vilka 

källor eller dokument som ska studeras (Bryman, 2008, s. 285) samt under vilken 

tidsperiod (Bryman, 2008, s. 286). I denna studie har ett målstyrt urval använts. Bryman 

(2008, s. 351) menar att ett målstyrt urval innebär att urvalet görs med forskningens mål 

som grund, därför väljs enheterna som ska analyseras på grundval av 

forskningsfrågorna. Vidare framhåller Bryman (2008, s. 350) att ett målstyrt urval 

normalt görs på mer än en nivå. Detta stämmer väl överens med denna studies urval. 

Exempelvis har studiens urval gjorts på flera nivåer. Inledningsvis valdes 

Revisorsnämnden ut för att disciplinärenden skulle studeras och forskningsfrågor kring 

detta besvaras. Efter detta valdes vilka disciplinärenden som skulle ingå i studien ut. 

Detta gjordes genom att begränsa antalet år att studera. Detta innebär att 

urvalsprocessen ägt rum på flera nivåer. 

 

5.2 Datainsamling och tillgänglighet 
Innan datainsamlingen inleddes kontrollerades disciplinärendenas tillgänglighet genom 

att undersöka var dessa finns att tillgå. Disciplinärendena finns tillgängliga via 

Revisorsnämndens hemsida, vilken inledningsvis testades för att undersöka om det var 

möjligt att få tillgång till den information studien behövde. I sökfunktionen på hemsidan 
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gick det att söka utifrån datum, ärendenummer, diarienummer samt med fritext. Vid 

sökningarna valdes det att sortera ärendena utifrån datum för att på ett enkelt sätt få en 

överblick över ett år i taget. Varje enskilt disciplinärende sparades sedan manuellt ned 

på respektive dator och sorterades utifrån år. Sökfunktionen underlättade för denna 

studie genom att det blev enkelt att söka och få tillgång till den information som 

krävdes. Därför har inga problem med tillgänglighet uppstått. Detta visar att denna typ 

av information är lättillgänglig i Sverige. Läsaren bör dock ha i åtanke att 

tillgängligheten inte kan anses given i alla kontexter och att Sverige snarare kan ses som 

ett land som jämförelsevis tillhandahåller stora mängder offentlig information. 

 

Varje ärende varierar mellan 2 till 35 sidor och i genomsnitt uppgår enligt uppskattning 

majoriteten av ärendena till cirka 10 sidor. Detta innebär att mycket tid lagts på att läsa 

och analysera datamaterialet. Uppskattningsvis har sammanlagt ungefär 240 timmar 

lagts på att läsa samtliga ärenden de aktuella åren. Samtliga ärenden är uppbyggda på 

samma sätt. De inleds med en kort sammanfattning om vem som initierat ärendet samt 

om situationen i sin helhet. Där kan läsaren få en övergripande överblick av vad den 

anklagade revisorn anses ha brustit i under sitt arbete. Vidare följer en genomgång av 

samtliga bristfälliga delar av revisorns arbete där revisorn själv får chansen att yttra sig 

om varje enskild brist. Dessa avsnitt avslutas med att Revisorsnämnden anför sin åsikt 

och fastställer huruvida revisorn faktiskt har brustit i sitt arbete eller inte. Till sist får 

läsaren ta del av Revisorsnämndens sammanfattande bedömning av ärendet. Det 

innehåller vad Revisorsnämnden anser att revisorn brustit i, vilken påföljd revisorn 

åläggs samt en motivering till denna. Till sist framgår även namnen på vilka som har 

deltagit i beslutsfattandet. 

 

5.3 Kvalitativ innehållsanalys som forskningsdesign 
Myndigheter skapar mängder av offentlig information som forskare kan ha nytta av 

(Bryman, 2008, s. 494). Datamaterialet i denna studie utgörs av disciplinära utlåtanden 

från Revisorsnämnden, vilket är offentlig information och utgör därför sekundärdata. 

Olsson och Sörensen (2011, s. 46) menar att sekundärdata utgör sådan information som 

andra forskare eller myndigheter har samlat in. Bryman (2008, s. 301) menar att det 

finns ett flertal fördelar med att använda sig av sekundärdata i sin forskning. Dessa är 

bland annat att forskaren får tillgång till information av god kvalitet, att forskaren kan 

spara tid och pengar eftersom denne inte behöver utföra hela studien på egen hand samt 

att forskaren kan få möjlighet att analysera data som inte hade varit möjligt annars 

(Bryman, 2008, s. 301). Eftersom datamaterialet är offentlig information finns inga 

vidare etiska överväganden för denna studie att ställning till. Detta även eftersom 

varken namn på de drabbade revisorerna eller på revisionsbyrån offentliggörs i 

ärendena. Denna information går dock att få tillgång till på förfrågan hos 

Revisorsnämnden.   

 

Bryder (1985, s. 57) förklarar att forskaren i allt vetenskapligt arbete behöver en 

forskningsdesign. Författaren förklarar att detta kan beskrivas som en plan med ett syfte 

och anvisningar om hur man avser att undersöka ett fenomen samt hur forskningsfrågor 

ska kunna besvaras. En kvalitativ innehållsanalys har i studien använts som 

forskningsdesign för att analysera dessa sekundärdata. Bryman (2008, s. 505) menar att 

en kvalitativ innehållsanalys innebär att forskaren i materialet som analyseras söker 

efter bakomliggande teman. Vidare menar Svenning (2003, s.168) att forskaren ofta 

räknar förekomsten av ord, spalter eller liknande. Olsson och Sörensen (2011, s. 210) 
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framhåller att innehållsanalyser används för att analysera dokument och att 

kommunikationsinnehållet står i fokus (Olsson & Sörensen, 2011, s. 210). Lundman och 

Graneheim (2012, s. 187) menar att den kvalitativa innehållsanalysen är applicerbar på 

olika typer och texter och kan därför vara användbar inom flera olika discipliner. 

Tolkning kan med hjälp av analysen ske på olika nivåer (Lundman & Graneheim, 2012, 

s. 187). Vidare framhåller Bryman och Bell (2013, s. 565) att den kvalitativa 

innehållsanalysen är en strategi för att söka teman i datamaterialet, vilken är en central 

metod för kodningen som sedan sker vid analysen. Startpunkten för kvalitativa analyser 

av data utgörs i de flesta fallen av kodningen i sig (Bryman & Bell, 2013, s. 587).     

 

Den kvalitativa innehållsanalysen appliceras på Revisorsnämndens disciplinära 

utlåtanden. Det är dock endast delar av datamaterialet som analyserats med hjälp av 

innehållsanalysen, de övriga delarna är så pass okomplicerade att denna inte är 

nödvändig att applicera. Dessa har istället endast analyserats utifrån förekomst och 

presenteras i studien med hjälp av statistik. Eftersom materialet utgörs av sekundärdata 

som är befintligt, är det väl lämpat att inspireras och använda sig av en kvalitativ 

innehållsanalys. Det denna studie syftar till att besvara, analyseras på bästa sätt med en 

kvalitativ innehållsanalys till följd av hur analysen av datat som ovan beskrivits går till. 

Skulle däremot studien haft ett annat syfte och perspektiv skulle en annan 

forskningsdesign kunnat vara bättre lämpad. 

 

5.4 Pilotstudie 
Innan en forskare startar med sin egentliga undersökning kan det vara fördelaktigt att 

utföra en pilotstudie och Olsson och Sörensen (2011, s. 42) anser att forskningsdesignen 

får möjlighet att testas i liten skala genom pilotstudier. Bryman och Bell (2013, s. 276) 

menar att pilotstudier syftar till att undersöka och säkerställa att undersökningen som 

tänkts genomföras fungerar väl, både sett till undersökningens delar och helhet. 

Möjligheten finns vid utförandet av pilotstudier att rätta till felaktigheter som uppstått 

innan den egentliga undersökningen äger rum (Bryman & Bell, 2013, s. 276). Vidare 

framhäver Bryman och Bell (2013, s. 205) att det är viktigt att utföra en pilotstudie för 

att forskaren ska få en uppfattning om hur väl forskningsdesignen fungerar före detta 

börjar användas. Pilotstudier till kvalitativa studier kan syfta till att urskilja innebörder 

och egenskaper i olika processer (Olsson & Sörensen, 2011, s. 42).  

 

I syfte att testa hur väl den valda forskningsdesignen fungerar har en pilotstudie av 

sekundärdata utförts. Denna inleddes med att ett fåtal ärenden lästes utan att några 

anteckningar fördes. Detta för att få en uppfattning och helhetsbild av hur ärendena var 

uppbyggda samt vilken information läsaren fick ta del av. Bryman och Bell (2013, s. 

589) menar att läsa igenom de första dokumenten utan att notera och anteckna något är 

ett bra sätt att förbereda sin forskning. Vidare lästes 15 disciplinärenden av vardera 

författare samtidigt som anteckningar fördes. När läsningen var klar jämfördes 

anteckningar för att se om samma områden uppfattades som relevanta. Läsningen och 

antecknandet skedde med andra ord så förutsättningslöst som möjligt. Ofta var det 

relativt korta och koncisa meningsenheter som antecknades. Redan efter att ha läst de 15 

första ärendena och analyserat vad som antecknats visade det sig att i stor utsträckning 

markerades liknande information som relevant. Exempel på detta är ärende 2008-250 (s. 

3) där ”RN:s utredning har visat att A-sons dokumentation för samtliga här aktuella 

revisionsbolag är bristfällig…” antecknats och ärende 2007-925 (s. 10) där ”I ärendet 

är utrett att A-son inte dokumenterat sin granskning på föreskrivet sätt” antecknats. För 
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att ytterligare säkerställa att liknande information antecknades lästes 15 ärenden till och 

samma analys av anteckningar gjordes, vilket innebär att det totala antalet ärenden i 

pilotstudien uppgår till 30 ärenden. Detta antal var tillräckligt till följd av att liknande 

information hade antecknats av båda författarna till samtliga ärenden och dessa ärenden 

ingår därför i studiens totala datamaterial. Denna pilotstudie möjliggjorde en uppdelning 

av läsandet av disciplinärendena och att båda författarna inte behövde läsa samtliga 

ärenden. Detta var nödvändigt eftersom datamaterialet är omfattande och för att 

tidsanvändningen skulle bli så effektiv som möjligt. Vidare diskuterades hur 

hanteringen av anteckningar från färdiglästa ärenden behandlas, så att dessa på ett 

enkelt sätt vid senare tillfälle kunde återfinnas. Pilotstudien var ett viktigt steg i denna 

studie för att komma igång med databearbetningen och att undersöka eventuella 

felaktigheter, men även ett sätt att minimera en del av den kvalitativa innehållsanalysens 

tillkortakommanden. Genom att jämföra anteckningarna, som senare utgjorde basen för 

analysen, kunde risken för att inte liknande information fanns att tillgå till samtliga 

ärenden minimeras.  

 

5.5 Databearbetning  
Genomläsningen genomfördes innan databearbetningen påbörjades. När 

databearbetningen inleddes och anteckningar fördes påvisades att vissa specifika 

områden var frekvent återkommande i texterna. När anteckningarna som förts studerats 

stod det även klart att vissa av områdena inte var möjliga att vidare analysera och 

bearbeta. Endast förekomst har i dessa områden beräknats och presenteras med statistik 

och tabeller. Däremot visade anteckningarna att en riklig informationsmängd gällande 

vissa områden fanns att tillgå. Detta resulterade i att den kvalitativa innehållsanalysen 

applicerades. Denna går att följa under rubrik 5.5.1.  

 

Till följd av vad det totala datamaterialet visade kunde en relevant fördjupningsdel 

urskiljas. Även i fördjupningen var det mer relevant till följd av informationsmängden 

att endast för en enskild del analysera materialet med hjälp av den kvalitativa 

innehållsanalysen. De övriga delarna var informationen av sådan karaktär att vidare 

bearbetning inte var givande och endast förekomst har i dessa områden beräknats, vilket 

presenteras med statistik och tabeller. 

 

5.5.1 Från meningsenheter till kodning och kategorisering 

När datamaterialet gällande vad revisorer brister i vid revisionsmisslyckanden vidare 

har bearbetats har detta inspirerats av Graneheim och Lundmans kvalitativa 

innehållsanalys. Detta resultat presenteras med hjälp av traditionella kvalitativa 

tillvägagångssätt. Graneheim och Lundman (2004, s. 106) menar att forskaren i en 

kvalitativ innehållsanalys startar sin databearbetning genom att anteckna 

meningsenheter som består av konstellationer av ord som är kopplade till samma 

övergripande område. Samtliga noterade meningsenheter relaterar till varandra genom 

kontexten och innehållet. För vidare bearbetning framhåller författarna att forskaren 

förkortar meningsenheterna samtidigt som kärninnehållet behålls. Detta benämns som 

kondensering och forskaren får genom denna bearbetning kondenserade meningsenheter 

(Graneheim & Lundman, 2004, s. 106). Författarna framhåller dock att när 

meningsenheten är kortfattad och koncentrerad är ingen kondensering nödvändig 

(Graneheim & Lundman, 2004, s. 109). De kondenserade meningsenheterna abstraheras 

sedan och koder skapas på olika nivåer (Graneheim & Lundman, 2004, s. 106). Med 
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andra ord innebär kodning att etiketter sätts på de kondenserade meningsenheterna 

(Graneheim & Lundman, 2004, s. 107). Denna analysmetod har använts vid tidigare 

forskning (Ångström-Brännström, 2010, s. 39) och presentationen i denna studie har 

inspirerats av denna. Tabell 3 visar tre exempel på när meningsenheter kodats och 

kategoriserats. 

 
Tabell 3 - Exempel på kvalitativ innehållsanalys 

Meningsenhet Kod Kategori 

 -                                
                                   
                   , vilka iakttagelser som 
 j      ch v                            . Bristande dokumentation Dokumentation 

                  v                         
                                        . 

Rapportera i 
revisionsberättelse Underlåtit att 

        v         v                  v  v  . 
A-son har trots detta        c     
  v                  ch  j    
  v         c     . Felaktig revisorspåteckning Formella brister 

 

Genomläsningen gav en helhetsbild av texten och en chans att reflektera över dess 

innehåll. När databearbetningen började antecknades meningsenheter med 

genomläsningen i åtanke. Detta resulterade i att anteckningar som kan hjälpa till att 

besvara studiens syfte fördes samt annan information som kan vara av nytta. 

Anteckningar har löpande förts och läsningen har skett så förutsättningslöst som 

möjligt. Detta genom att det inte funnits några förutbestämda kategorier av brister att 

utgå ifrån samt att antecknandet endast skett med egna ord utan vidare tanke om 

formulering eller ordval. Lundman och Graneheim (2012, s. 188) menar att detta är 

typiskt för en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Detta stämmer väl 

överens med denna studies induktiva forskningsansats. Med tanke på att 

meningsenheterna som antecknades var så pass korta och koncisa gjordes ingen 

kondensering av dessa, trots att Graneheim och Lundman (2004) menar att detta är nästa 

steg i innehållsanalysen. Vidare sorterades, jämfördes och kodades meningsenheterna 

och detta resulterade i de slutliga koderna. 

 

För att kunna besvara studiens huvudsyfte har koderna till vad revisorer brustit i vid 

revisionsmisslyckanden kategoriserats enligt den kvalitativa innehållsanalysen. Koderna 

har till en början diskuterats och jämförts i omgångar och sedan har koder med liknande 

innehåll abstraherats till kategorier. Graneheim och Lundman (2004, s. 107) menar att 

kategorisering är kärnan i en kvalitativ innehållsanalys. De definierar en kategori som 

en grupp med gemensamt innehåll. Vidare framhålls att kategorierna ska vara 

uteslutande och uttömmande, vilket innebär att all data ska kunna placeras under någon 

kategori och inga oklarheter ska finnas kring vilken. Författarna förklarar även att 

underkategorier ofta inkluderas till kategorierna (Graneheim & Lundman, 2004, s. 107). 

Kategoriseringen i denna studie innehåller undergrupper där informationsmängden 

tillåtit detta. Kategoriseringen av brister är också studiens huvudfokus och resultatet av 

denna kategorisering återfinns i sin helhet i empirikapitlet. 
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Analysen har även till en av delarna i studiens fördjupning inspirerats av Graneheim och 

Lundmans kvalitativa innehållsanalys. Detta har gjorts på samma vis som ovan 

beskrivet. Tabell 4 visar hur meningsenheter har kodats och kategoriserats i 

fördjupningsdelen. 

 
Tabell 4 - Exempel på kvalitativ innehållsanalys 

Meningsenhet Kod Kategori 

Hennes kunder har börjat 
känna av 
konjunkturnedgången 
och inte har kunnat betala 
h      Konjunkturnedgång 

Orsak utom 
revisorns kontroll 

Förseningarna berodde på 
att han var sjuk Sjuk 

Orsak utom 
revisorns kontroll 

 

5.5.2 Excel som hjälpmedel vid analys 

Vidare har en sammanställning av datamaterialet gjorts efter att kategoriseringen 

färdigställts, se Appendix 2. Denna sammanställning innehåller information rörande 

samtliga områden som var frekvent återkommande i texterna. Dessa är vem som 

initierar ärendena, vad revisorn brister i, val av disciplinär åtgärd samt huruvida revisorn 

brustit vid flera revisioner eller inte. Med andra ord innehåller sammanställningen 

information som analyserats med hjälp av den kvalitativa innehållsanalysen, men även 

övrig information. Sammanställningen har skapats i syfte att ge läsaren en god 

överblick, eftersom materialet är så pass omfattande. Denna sammanställning har gjorts 

genom att skapa en tabell där de ovan nämnda områdena är satta som kolumner. 

Sammanställningen återfinns i Appendix 2.  

 

Sammanställningen har gjorts i Excel, vilket var det program som var mest lämpat för 

denna studie och dess ändamål. Med tanke på att studiens fokus inte ligger på att 

generera avancerad statistik fanns inget behov av avancerade statistikprogram såsom 

SPSS. Filtrering och sortering var funktionerna som användes i Excel för att få fram 

relevant information. Om exempelvis fördelningen mellan de olika påföljderna, antalet 

brister per ärende, vem som initierat ärendet eller om revisorn brustit vid flera revisioner 

skulle undersökas sorterades alla data kopplat till det valda området i bokstavsordning 

för att sedan manuellt räknas. Om istället kopplingen mellan två områden skulle 

undersökas filtrerades den första faktorn medan den andra faktorn sorterades efter 

filtreringen av den första faktorn. Om exempelvis vem som initierat ett ärende kopplat 

till påföljd skulle undersökas användes denna metod. Faktorn påföljd filtrerades ned så 

att de tre möjliga påföljderna kunde urskiljas var för sig. Sedan sorterades faktorn vem 

som initierat, för att på så vis kunna utläsa vilka som initierat de ärenden som lett till de 

olika påföljderna. Detta är vad som ligger till grund för studiens resultat som 

presenteras under empirikapitlet. Graneheim och Lundman (2004, s. 109) förespråkar 

dock att resultatet av en kvalitativ innehållsanalys bör presenteras med hjälp av 

traditionella kvalitativa tillvägagångssätt. Trots att denna studie genomförs och 

inspireras av författarnas kvalitativa innehållsanalys presenteras resultatet delvis med 

hjälp av statistik i form av tabeller där redogörelse och beräkning av förekomst gjorts. 

Detta val motiveras av att läsaren på ett enkelt och överskådligt sätt får ta del av 

resultatet. Utöver detta är datamaterialet omfattande, vilket gör det än mer lämpat att 
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presentera resultatet på detta sätt. Resultatet presenteras även med hjälp av mer 

traditionella kvalitativa tillvägagångssätt när datamaterialet tillät det.   

 

En sammanställning av fördjupningen har även gjorts i Excel. Sammanställningen 

innehåller information om samtliga områden som var frekvent återkommande i 

anteckningarna. Denna återfinns i Appendix 4.   

 

5.5.3 Kvalitativ innehållsanalys och dess eventuella tillkortakommanden 

Läsaren bör dock vara medveten om att kodning alltid medför vissa risker. Svenning 

(2003, s. 160) framhåller vikten av anteckningarna som förts under en kvalitativ 

datainsamling, eftersom det är utifrån dessa analysen tar form. Bryman (2008, s. 205) 

menar även att det kan finnas risk för skillnader i hur kategoriseringen av datamaterialet 

ser ut till följd av de som utför kodningen. Vidare framhåller Bryman (2008, s. 294) att 

det finns risker med utformningen av själva koderna. Dessa är bland annat att 

kategorierna inte är ömsesidigt uteslutande och överlappar varandra samt att 

kategorierna inte är heltäckande så att alla tänkbara dimensioner inte finns tillgängliga 

(Bryman, 2008, s. 294). När dessa risker förekommer speglar resultatet inte 

verkligheten på ett bra sätt (Bryman, 2008, s. 205). Med tanke på att studiens författare 

har utfört kodningen var för sig finns risk för att kategoriseringen kan skilja sig åt till 

följd av att anteckningarna som fördes kan skilja sig åt. Denna risk har dock minimerats 

genom att pilotstudien utfördes, där det säkerställdes att så lika anteckningar som 

möjligt fördes. Att koda och skapa helt uteslutande kategorier som inte överlappar 

varandra som samtidigt täcker in alla dimensioner är en utmaning med den kvalitativa 

innehållsanalysen. Detta är något som läsaren bör hålla i åtanke samt att kategorierna i 

denna studie till viss del kan överlappa varandra. En diskussion kring skillnaderna 

mellan denna studies olika kategorier förs under empirikapitlet. Utöver detta finns alltid 

en risk för felsummeringar där räkning gjorts manuellt. Inverkan av denna risk har dock 

försökts att kontrolleras genom kontrollräkning samt använda Excel i största möjliga 

mån. 
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6 Empiri och analys  

 

I denna del kommer studiens resultat att presenteras och analyseras. Detta resultat 

baseras på samtliga disciplinärenden mellan år 2009 till 2014, vilket medför att såväl 

små som stora revisionsbyråer ingår där arbetsbörda och arbetsvillkor kan skilja sig åt. I 

denna studie görs ingen åtskillnad på detta. Inledningsvis kommer resultaten att 

redovisas där vem som initierar disciplinärenden, brister hos revisorer samt påföljder 

framhävs. En fördjupande del om när revisorer brustit i den egna verksamheten kommer 

även att presenteras. Samtliga delar kommer att analyseras och återkopplas till studiens 

teoretiska referensram. En fördjupad analys återfinns i kapitel 7. Genomgående används 

i kapitlet disciplinärenden för att exemplifiera resultatet.  

 

6.1 Det totala datamaterialet 
Den presenterade empirin i detta kapitel utgår från studiens syfte som är att redogöra för 

och belysa vilka typer av brister som identifieras av Revisorsnämnden vid 

revisionsmisslyckanden. Bristerna kommer att belysas och redogöras för genom att de 

kategoriseras samt förekomst beräknas. Den deskriptiva statistiken kommer att 

presenteras med hjälp av tabeller för att på ett så effektivt sätt som möjligt beskriva 

denne. Ett av områdena i den deskriptiva statistiken, brister, analyseras med hjälp av 

den kvalitativa innehållsanalysen medan övriga områden inte kräver denna analysmetod 

eftersom datamaterialet inte är lika omfångsrikt. Informationen i detta avsnitt baseras på 

sammanställnigen i Appendix 2.  

 

6.1.1 Bakgrundsinformation 

Revisionsmisslyckanden har undersökts genom att studera samtliga utlåtanden från 

Revisorsnämnden mellan år 2009 till 2014. Samtliga tabeller i detta avsnitt baseras på 

materialet i Appendix 2. I studien ingår 267 utlåtanden och det varierar mellan 37 till 49 

ärenden mellan de aktuella åren. Tabell 5 visar antalet disciplinåtgärder utfärdade per år. 

 
Tabell 5 - Antal disciplinåtgärder årligen  

År Antal disciplinåtgärder 

2009 49 

2010 45 

2011 37 

2012 48 

2013 47 

2014 41 

Totalt 267 

 

Vid undersökningen har utlåtandena, som är offentlig information, inhämtats för att 

sedan studerats och analyserats. I studien har det undersökts vem som initierat 

disciplinärendena som lett till att Revisorsnämnden ålagt antingen en revisor eller ett 

revisionsbolag en påföljd samt vad revisorer brister i vid revisionsmisslyckanden. Även 

vilken påföljd som utdömts när disciplinärendena lett till ett fällande har studerats. Vid 

varje enskilt ärende förekommer ett antal brister hos revisorn. Ett enskilt ärende kan ha 

upp emot 12 olika brister. Tabell 6 visar antal brister per ärende.  
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Tabell 6 - Förekomst av antal brister per ärende 

Antal brister Förekomst  Procent 

1 82 30,71% 

2 54 20,22% 

3 29 10,86% 

4 32 11,99% 

5 16 5,99 % 

6 10 3,75 % 

7 12 4,49 % 

8 8 3,00 % 

9 11 4,12 % 

10 9 3,37 % 

11 3 1,12 % 

12 1 0,37 % 

Totalt 267 100,00% 

 

Tabellen visar att det är mest vanligt att endast en brist förekommer vid 

revisionsmisslyckanden, vilket sker i 30 % av alla ärenden. Tabellen påvisar även ett 

mönster mellan antalet brister per ärende och förekomst antal gånger. Ju fler antal 

brister per ärende desto mer sällan förekommer det. Tabellen visar dessutom att i knappt 

74 % av ärendena förekommer mellan 1 till 4 brister.  

 

Vidare har anteckningar förts över huruvida revisorn brustit vid en eller flera revisioner. 

Appendix 2 visar att revisorn brustit vid mer än en revision i 156 av de totalt 267 

ärendena. Exempelvis räknas bristande revisioner av samma bolag under flera år som att 

revisorn brustit vid mer än en revision, likaså om revisorn bristande reviderat flera olika 

bolag under samma år. I resterande ärenden har revisorn brustit vid endast en revision. 

Exempelvis räknas alla ärenden där jäv/oberoende brustit endast som en revision, 

eftersom dessa inte rört någon specifik revision.  

 

Mellan år 2009 och 2014 fanns i genomsnitt 3967 auktoriserade och godkända revisorer 

i Sverige (Revisorsnämnden Årsredovisning, 2009-2014). Tabell 7 visar totalt antal och 

andelen revisorer som blivit ålagda disciplinära åtgärder mellan 2009-2014. Tabellen 

exkluderar de 7 revisionsbolag som har blivit ålagd en disciplinär åtgärd under åren 

2009-2014. Denna tabell skiljer sig därför i antal jämfört med tabell 5.  

 
Tabell 7 - Revisorer som ålagts disciplinär åtgärd mellan 2009-2014 

År  Antal revisorer Antal dömda revisorer Procent 

2009 3996 47 1,18% 

2010 3994 44 1,10% 

2011 4050 37 0,93% 

2012 3984 47 1,18% 

2013 3920 46 1,15% 

2014 3857 39 0,98% 
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Tabellen visar att antal utdömda disciplinära åtgärder endast varierar i liten utsträckning 

mellan de aktuella åren, vilket visar på att antalet revisionsmisslyckanden i Sverige är 

relativt oförändrad mellan olika år. Tabellen påvisar även att andelen revisorer av det 

totala antalet som blivit ålagda en disciplinär åtgärd av Revisorsnämnden endast 

varierar mellan 0,93 % till 1,18 %. Detta visar att antalet revisionsmisslyckanden i 

Sverige, mätt utifrån Revisorsnämndens utlåtanden, är väldigt lågt och sällan 

förekommande. Detta verkar stämma överens med Francis (2004, s. 345) beskrivning av 

hur situationen ser ut i USA där revisionsmisslyckanden klart understiger 1 % årligen. 

Denna studies resultat tyder därför inte på att situationen i Sverige på något sätt är unik.  

 

6.1.2 Vem initierar 

I studien har det undersökts vem som initierat samtliga disciplinärenden som lett till att 

Revisorsnämnden ålagt antingen en revisor eller ett revisionsbolag en påföljd. Detta 

område har endast antecknats och förekomst beräknats och därför har den kvalitativa 

innehållsanalysen inte varit tillämplig. Anmälningar mot kvalificerade revisorer från 

såväl konkursförvaltare som myndigheter och klienter tas emot och prövas av 

Revisorsnämnden. Granskningsärenden kan även härröra från medier eller uppgifter i 

pressen (Revisorsnämnden, 2015b), FAR:s kvalitetskontrollant eller Revisorsnämndens 

systematiska och uppsökande tillsyn (SUT) (Revisorsnämnden, 2015d). Oavsett vem 

som initierar kommer Revisorsnämnden att inleda ett disciplinärende om de finner 

anledning att ifrågasätta kvaliteten på revisionen (Revisorsnämnden, 2015d). Tabell 8 

nedan visar fördelningen av vem som initierat ett disciplinärende mellan år 2009 och 

2014.  

 
Tabell 8 – Vem som initierat disciplinärenden mellan 2009-2014 

Vem initierar Antal Procent 

Ospecificerad anmälan 116 42,80% 

Media  8 2,95% 

Kvalitetskontroll 43 15,87% 

Revisorsnämnden  6 2,21% 

SUT 25 9,23% 

Skatteverket 58 21,40% 

Övriga myndigheter 10 3,69% 

Övriga 5 1,85% 

Totalt 271 100,00% 

 

Tabell 8 visar att det finns 8 olika grupper av de som initierar ärenden. Det totala antalet 

om 271 överstiger det totala antalet ärenden om 267 som ingår i datamaterialet på grund 

av att några ärenden är så kallade dubbelärenden. I dessa ärenden är det två olika som 

har initierat ärendet. När Revisorsnämnden initierat ett disciplinärende kan detta härröra 

antingen från utredningar vid tidigare disciplinärenden eller på eget initiativ. När istället 

ett ärende har initierats av SUT innebär detta att ärendet initierats till följd av 

Revisorsnämndens tillsyn. Trots att SUT är en del av Revisorsnämnden kan denna 

grupp med fördel särskiljas eftersom de utgör en så stor del av det totala antalet ärenden 

som Revisorsnämnden initierar. De övriga myndigheterna består av Bolagsverket, 

Ekobrottsmyndigheten samt Finansinspektionen. Slutligen utgörs de övriga grupperna 

av de som initierat ärendena bland annat av konkursförvaltare och Länsstyrelsen. Dessa 

har endast förekommit en gång vardera i datamaterialet. Om de ospecificerade 
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anmälningarna framgår i disciplinärendena ingen ytterligare information och därför har 

ingen mer detaljerad indelning kunnat göras. Revisorsnämnden har dock mer 

information att tillgå rörande vem som initierar och skulle därför inte välja att placera 

dessa i samma undergrupp. Det kan tänkas att dessa utgörs av bland annat klienter till 

revisorerna och revisionsbolagen. 

 

Majoriteten av alla ärenden initieras av ospecificerade anmälare, Skatteverket eller en 

kvalitetskontrollant. Även antalet disciplinärenden som härrör från den systematiska 

och uppsökande tillsynen är nämnvärt fler än de övriga. Resterande grupper av de som 

initierar förekommer vid få fall och skiljer sig markant från de tidigare nämnda. Detta 

innebär att det finns en rad olika grupper, men att majoriteten av alla disciplinärenden 

initieras från ett fåtal olika håll. Att det skulle röra sig om så pass många olika grupper 

av vem som initierar ett ärende skiljde sig från vad en skulle kunna tro. Läsaren måste 

dock hålla i åtanke att vissa grupper endast förekommer en gång, men resultatet påvisar 

ändå att det finns möjlighet för en rad olika aktörer att initiera ett disciplinärende. 

Området vem som initierar kommer att vidare analyseras under 6.1.4 Påföljd där dessa 

områden kommer att kopplas samman för att undersöka eventuella samband.   

 

6.1.3 Brister  

Den kvalitativa innehållsanalysen har resulterat i 7 kategorier av brister hos revisorer 

vid revisionsmisslyckanden. Appendix 1 visar hur den kvalitativa innehållsanalysen 

resulterat i dessa kategorier. Koderna som skapats utifrån innehållsanalysen har legat till 

grund för kategoriseringen. Det gemensamma innehållet i koderna har resulterat i 

kategorierna och benämningen av dessa. Kategorierna är i största möjliga utsträckning 

uttömmande och uteslutande. Vidare återfinns en sammanställning av samtliga ärenden 

och dess brister i Appendix 2. Tabell 9 visar de förekommande bristerna och 

kategoriseringen av dessa, samt antalet förekomster av varje enskild brist.  

 
Tabell 9 - Kategorier av brister 

Kategorier Förekomst antal gånger Procent 

Dokumentation 36 3,88% 

Granskning 397 42,78% 

Godtagit felaktigheter 74 7,97% 

U               299 32,22% 

Formella brister 59 6,36% 

Jäv/oberoende 38 4,09% 

Övrigt 25 2,69% 

Totalt 928 100,00% 

 

 

Det totala antalet brister uppgår totalt till 928 och det genomsnittliga antalet brister per 

ärende är cirka 3,5 stycken. Med tanke på att det förekommer mellan 1 till 12 brister per 

ärende kommer det totala antalet brister att överstiga det totala antalet disciplinärenden i 

datamaterialet. Se Appendix 2 för en sammanställning av samtliga disciplinärenden 

samt annan relevant information till varje enskilt ärende. Nedan följer en förklaring till 

samtliga kategorier som genom analys skapats utifrån den kvalitativa innehållanalysen.   
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Den första kategorin av brister är dokumentation. Denna brist innebär att revisorn inte 

har lyckats dokumentera sitt arbete väl och att Revisorsnämnden inte i efterhand kunnat 

följa upp dennes arbete. Nästa kategori är granskning. Denna brist innebär att revisorn 

inte tillräckligt utförligt granskat dennes klients verksamhet på ett sätt som krävs för en 

väl genomförd revision. Godtagit felaktigheter, som är nästa kategori, förekommer när 

revisorn förbiser redan befintliga felaktigheter i bolagen utan att vidta åtgärder. Vidare 

är underlåtit att ytterligare en kategori, vilket innebär att revisorn har underlåtit att vidta 

lämpliga åtgärder i revisionen när så behövs. Formella brister innebär att revisorn inte 

har uppfyllt de krav som ställs på formaliteter i revisionen. Jäv/oberoende är ytterligare 

en kategori, vilken innebär att revisorn i sin verksamhet har handlat på sådant sätt att 

denne kan anses jävig eller att dennes oberoende kan ifrågasättas. Den sista kategorin, 

övrigt, innehåller flertalet olika brister som förekommit vid enstaka tillfällen, 

exempelvis brister rörande revisorns planering samt revisorns team.  

 

När dessa brister förekommer uppstår revisionsmisslyckanden. Läsaren bör ha i åtanke 

att vissa huvudkategorier av brister kan förekomma flertalet gånger i samma 

disciplinärende, medan andra kategorier endast kan förekomma en gång i varje ärende. 

Detta beror på att vissa huvudkategorier har tillhörande undergrupper, medan andra 

saknar det. Exempelvis kan kategorin granskning förekomma flertalet gånger till följd 

av alla undergrupper, medan kategorin dokumentation saknar undergrupper och endast 

kan förekomma en gång i varje enskilt ärende. Läsaren bör även ha i åtanke att detta 

resultat endast baseras på Revisorsnämndens syn på revisionskvalitet och vad som anses 

vara godkänd revisionskvalitet. Studien fångar således endast ett perspektiv av kvalitet 

och ärendena som ingår i studien klassas som misslyckanden och revisioner av låg 

kvalitet. Francis (2004) illustrerar detta genom ett kontinuum från hög till låg kvalitet 

där revisionsmisslyckanden befinner sig i den ena änden. Nedan följer en presentation 

av studiens resultat för samtliga kategorier och dess undergrupper.  

 

6.1.3.1 Dokumentation 

Enligt Revisorslag (SFS 2001:883) har revisorer en dokumentationsplikt. Denna innebär 

att registrerade revisionsbolag och revisorer ska dokumentera för arbetet väsentlig 

information i syfte att i efterhand kunna bedöma och följa revisorns arbete. 

Dokumentationen ska vara färdigställd när revisionsberättelsen avges. Studiens analys 

har resulterat i kategorin dokumentation. Eftersom dokumentationsplikten även finns 

reglerad i lag är denna kategori utan tvekan relevant. I de 267 disciplinärendena som 

ingår i datamaterialet har dokumentationen brustit vid 36 tillfällen, vilket utgör knappt 4 

% av det totala antalet brister om 928. Ett exempel på när dokumentationen ansetts 

bristande är disciplinärende 2011-1638 (s. 3). I detta ärende har Revisorsnämnden 

funnit att revisorn varken dokumenterat sina revisionsplaner eller riskanalyser. Vidare 

har revisorn inte heller genom sin dokumentation klarlagt vilken omfattning och 

inriktning som granskningen hade. Därmed uppvisar dokumentationen brister i flera 

grundläggande avseenden. Ett annat exempel är disciplinärende 2012-68 (s. 3). I detta 

ärende har revisorn brustit i sin dokumentationsplikt genom att det inte går att enkelt 

utläsa vilka överväganden som har gjorts samt vilka olika rutingranskningar som 

genomförts vid revisionen. Vidare framgår det inte av dokumentationen vilka varor i 

posten varulager som granskats genom stickprov.  

 

I vissa ärenden är denna kategori nära förknippad med kategorin granskning. Om 

Revisorsnämnden finner att dokumentationsskyldigheten åsidosatts behöver detta 
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nödvändigtvis inte innebära att granskningsåtgärderna varit otillräckliga. Däremot 

övergår bevisbördan på revisorn och denne måste kunna redogöra för att granskningen 

som utförts varit tillräcklig. Om revisorn inte lyckas med detta förutsätter 

Revisorsnämnden att granskningen istället för dokumentationen varit otillräcklig, se 

exempelvis ärende 2012-1425. Detta leder till att kategorin dokumentation kan vara 

underskattad till följd av studiens kategorisering. I ärenden där granskning har brustit 

kan även dokumentationen vara bristfällig, men eftersom Revisorsnämnden valt att 

fokusera på att granskningen brustit gör denna studie detsamma. Sundgren och 

Svanström (2013) har i en studie utförd i Sverige studerat revisionskvalitet genom 

disciplinärenden. Författarna konkluderar, i likhet med denna studie, att dokumentation 

är en förekommande brist vid revisionsmisslyckanden. Kill (2012) framhåller i en studie 

vad en revisor bör tänka på för att utföra en lyckad revision och på så vis undvika att 

misslyckas. I studien framhålls vikten av att dokumentera väl och att hela 

revisionsprocessen ska gå att följa genom dokumentationen. Det är genom 

dokumentation revisorns arbete kan utvärderas. Utan en god dokumentation blir det 

betydligt svårare att följa revisorns arbete och utvärdera om denne granskat vad som 

anses nödvändigt. Således kan vikten av att lära sig att dokumentera ordenligt som 

revisor inte nog kan understrykas. Vidare anses det faktum att 

dokumentationsskyldigheten endast brustit vid 36 tillfällen är förvånande lågt. En högre 

siffra var förväntad med tanke på vetskapen om vikten av tillräcklig dokumentation i 

yrket samt regleringen i lag. Detta kan dock förklaras av att när dokumentationen 

kontrolleras av Revisorsnämnden har revisorn i många fall själv inte kunnat redogöra 

för sin granskning, vilket lett till att Revisorsnämnden istället för dokumentation 

benämner bristen som granskning. Detta innebär att denna kategori kan vara 

underskattad.  

 

6.1.3.2 Granskning 

Nästa kategori som skapats genom att den kvalitativa innehållsanalysen tillämpats är 

granskning. Vid en revision ska en revisor utföra en väl genomförd granskning av 

bolaget och inhämta rimliga revisionsbevis för att säkerställa sina uttalanden och lämna 

en rättvisande bild av bolagets finansiella ställning (RN, 2015j). DeAngelo (1981, s. 

186) menar även att huruvida revisorn upptäcker felaktigheter vid granskning påverkar 

kvaliteten på revisionen. Vid bearbetningen av materialet har så detaljerad information 

som möjligt samlats in, vilket har lett till att denna kategori består av ett flertal 

undergrupper som i sin tur har ytterligare undergrupper. Tabell 10 visar kategorin 

granskning med dess undergrupper och förekomsten av samtliga brister.  
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Tabell 10 - Kategorin granskning och dess undergrupper 

Granskning Förekomst antal gånger 

RR 127 

 Intäkter 94 

   Upplupna intäkter/förutbetalda kostnader 4 

   Kassaredovisning och kontanthantering 54 

   Ospecificerat 36 

 Kostnader 22 

   Utbetalning 2 

   Skatter och avgifter 10 

   Ospecificerat 10 

 Ej specificerat 11 

   Ej specificerat 11 

  BR 125 

 Tillgångar 108 

   Varulager 61 

   Bank 1 

   Mark/byggnad 2 

   Pågående arbeten 5 

   Inventarier 4 

   Kundfordringar 13 

   Värdepapper 3 

   Immateriella/materiella anläggningstillgångar 2 

   Goodwill 5 

   Lång- och kortfristiga fordringar 12 

 Skulder 17 

   Leverantörsskulder 6 

   Lång- och kortfristiga skulder 7 

   Ospecificerat 4 

  Ingående balanser 4 

Årsredovisning 12 

Händelser efter räkenskapsårets slut 39 

Rutiner 7 

Övrigt 83 

  Totalt 397 

 

 

Tabell 10 visar att granskningen har brustit sammanlagt 397 gånger i de 267 olika 

disciplinärendena, vilket utgör cirka 43 % av det totala antalet brister om 928. Detta 

innebär även att ett disciplinärende kan innehålla mer än en granskningsbrist, men 

gällande olika poster. Det genomsnittliga antalet granskningsbrister per disciplinärende 

är således 1,5 (397 granskningsbrister dividerat med 267 antal disciplinärenden). 
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Francis (2011, s. 134) framhåller att inputs till revisionen påverkar revisionskvaliteten. 

Granskningen som syftar till att samla bevis är en typ av input som påverkar kvaliteten. 

Även Knechel et. al. (2013, s. 393) menar att inputs har en stor inverkan på 

revisionskvaliteten. Detta påvisar vikten av en väl genomförd granskning för att uppnå 

en revision av hög kvalitet och att undvika revisionsmisslyckanden.  

 

Tabell 10 visar att de 397 granskningsbristerna utgörs av 127 granskningsbrister 

relaterade till resultaträkningen. Resultaträkningen utgörs i sin tur till största del av 

granskning rörande intäkter och en mindre del av kostnader samt ospecificerade 

granskningar av resultaträkningen. Granskning av kassaredovisning och 

kontanthantering utgör 56 % av intäkterna. Denna brist förekommer exempelvis i 

disciplinärende 2008-617 (s. 2). Det reviderade bolaget bedrev restaurangverksamhet 

och hade således en omfattande kontanthantering med ökad risk för fel och 

oegentligheter. Ett annat exempel på bristande granskning av kassaredovisning och 

kontanthantering är disciplinärende 2007-925 (s. 6). Även i detta ärende framgår det att 

bolagets verksamhet gav upphov till förhöjd risk i gällande kassaredovisningen och 

kontanthanteringen och trots detta har revisorn inte granskat posten tillräckligt. 

Revisorn bör ha säkerställt att kassaredovisningen och kontanthanteringen var korrekt. 

Detta har dock inte gjorts på ett tillfredställande sätt i ärendet. Detta kan anses logiskt 

med tanke på att intäkter, och framförallt kassa och kontanthantering är ett riskfyllt 

område som alltid bör granskas. I detta område finns en rad olika incitament för att begå 

oegentligheter, vilket gör det viktigt för revisorer att granska dessa poster ordentligt. 

Granskningsbristerna gällande balansräkningen uppgår däremot till 125. En klar 

majoritet av dessa utgörs av granskning av tillgångar, medan endast en mindre del 

utgörs av granskning av skulder. 57 % av granskningen av tillgångar utgörs i sin tur av 

varulager medan granskning av resterande poster endast utgörs av en liten procentandel 

var. Detta anses inte heller vara särskilt förvånande med tanke på att när varulagret 

utgör en väsentlig tillgång, ska revisorn kunna säkerställa existensen och värdet på 

varulagret (ISA 501, p. 4). I disciplinärende 2010-862 (s. 12), utgjorde varulagret en 

väsentlig balanspost. Trots detta utförde revisorn ingen godtagbar granskning av posten 

för att säkerställa såväl värdet som existensen på lagret. Ett annat exempel när revisorn 

brustit i sin granskning av varulagret är i disciplinärende 2007-925 (s. 6). Det framgår 

att revisorn godtagit balansdagens redovisade lagervärde trots att han gjorde en 

lagergranskning först fyra månader efter räkenskapsårets utgång. Därmed har 

granskningen av posten brustit.  

 

Kategorin granskning har ytterligare några undergrupper. Bland dessa är granskning av 

händelser efter räkenskapsårets slut och övrigt de två största undergrupperna. Ett 

exempel på revisionsmisslyckande när granskningen av händelser efter räkenskapsårets 

slut varit bristande är disciplinärende 2010-1629 (s. 5). Revisorn har i detta ärende inte 

tillräckligt granskat händelser efter räkenskapsårets slut. Det framgår i ärendet att 

revisorn diskuterat detta med företagsledningen, men inte exakt vad de diskuterat. 

Vidare har revisorn inte själv kunnat göra sannolikt att han genomfört en godtagbar 

granskning. Detta utgör således inte en godtagbar uppföljning av händelser efter 

räkenskapsårets slut. Ett annat exempel på denna brist är disciplinärende 2009-313 (s. 

14) där Revisorsnämnden fastslår att revisorn inte gjort en godtagbar granskning av 

händelser efter räkenskapsårets slut. Ytterligare ett exempel är disciplinärende 2008-

1489 (s. 4). I detta ärende framgår att revisorn inte gjort några uppföljningar av 

händelser efter räkenskapsårets slut och heller inte utfört några kontroller för detta. 

Revisorns granskningsinsats gällande händelser efter räkenskapsårets slut har därför 
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varit otillräcklig. Kategorin övrigt utgörs av händelser som är sällan förekommande i 

datamaterialet och som varken rör resultat- eller balansräkning, som till exempel 

granskning av kontrollbalansräkning som upprättats, lånevillkor samt källskatt. Dessa 

poster tillsammans utgör cirka 30 % av de totala granskningsbristerna. Ett exempel på 

när revisorn brustit i sin övriga granskning är disciplinärende 2010-862 (s. 7). När 

bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen 

genast upprätta en kontrollbalansräkning som sedan bolagets revisor ska granska. I detta 

ärende har bolaget upprättat en kontrollbalansräkning, men revisorn har inte utfört 

någon godtagbar granskning av balansräkningen.  

 

Brown och Calderon (1993) har studerat disciplinära åtgärder vidtagna mot revisorer i 

USA genom att analysera utlåtanden från Securities and Exchange Commissions (SEC). 

I studien analyserade författarna revisorernas förekommande felaktigheter och en av de 

mest frekventa förekommande felaktigheten relaterad till revision var avsaknad av 

tillräckliga revisionsbevis (Brown & Calderon, 1993). Detta tyder på att granskning är 

en förekommande felaktighet vid revisionsmisslyckanden samt att denna studies resultat 

av kategoriseringen anses än mer relevant. Även Kill (2012) framhåller i en studie att 

insamling av tillräckliga och godtagbara revisionsbevis är viktigt för att utföra en lyckad 

revision. Erickson et. al. (2000) har undersökt ett revisionsmisslyckande gällande 

företaget Lincolns Savings and Loan. Där fann författarna att genom den bristande 

kunskapen om bolaget och dess verksamhet har revisorerna inte granskat bolagets 

intäktsredovisning på ett korrekt sätt (Erickson et. al., 2000, s. 168). Detta tyder på att 

det förekommer att revisorer brister i sin granskning gällande intäktsredovisning, vilket 

även visade sig i denna studie. Dessa studiers resultat kan liknas vid resultaten från 

denna som visar att en revisor kan brista i sin granskning vid revisionsmisslyckanden. 

Detta innebär således att revisorn inte granskat en post tillräckligt och har därför 

bristfälliga bevis rörande denna. Det är av stor vikt att en revisor på ett korrekt och på 

ett så utförligt sätt som situationen kräver granskar ett bolags räkenskaper. Om revisorn 

brister i detta kan det leda till att bolagets finansiella information innehåller 

felaktigheter, vilket i förlängningen kan vilseleda intressenter.  

 

6.1.3.3 Godtagit felaktigheter 

Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i nästa kategori, godtagit felaktigheter. Ett 

bolags årsredovisning ska ge en så rättvisande bild som möjligt av bolagets finansiella 

ställning, därför är det av stor vikt att en revisor anmärker på felaktigheter som återfinns 

(RN, 2015j). Svårigheter har i arbetet med kategoriseringen uppstått med att dra en 

tydlig skiljelinje mellan denna kategori och kategorin som rör granskning. Denna studie 

utgår dock från att skillnaden ligger i att när revisorn brister i granskning har denne 

antingen helt låtit bli att göra en granskning eller gjort en undermålig granskning av en 

post där eventuella felaktigheter kan finnas. Om revisorn istället brister genom att godta 

felaktigheter har denne förbisett eller missat redan befintliga felaktigheter i bolagets 

redovisning som revisorn bör ha upptäckt. Tabell 11 visar fördelningen av bristen 

godtagit felaktigheter samt tillhörande undergrupper.  
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Tabell 11 - Kategorin godtagit felaktigheter och dess undergrupper 

Godtagit felaktigheter  Förekomst antal gånger Procent 

Årsredovisning 17 22,97% 

Felaktig bokföring  42 56,76% 

Formaliteter hos klienten 5 6,76% 

Övrigt 10 13,51% 

Totalt 74 100,00% 

 

Bristen godtagit felaktigheter har förekommit sammanlagt 74 gånger i de 267 olika 

disciplinärendena och detta utgör knappt 8 % av det totala antalet brister om 928. Denna 

brist utgörs till cirka 57 % av undergruppen felaktig bokföring. Ett exempel på där 

felaktig bokföring har godtagits är disciplinärende 2008-264 (s. 6). I detta ärende 

framkommer att revisorn har godtagit att bolaget redovisat aktiers anskaffningsvärde 

med felaktigt belopp samt att bolaget felaktigt redovisat kostnader för inköpta tjänster 

som finansiella kostnader. Ett annat exempel när revisorn brustit i sin revision och 

godtagit felaktigheter är disciplinärende 2009-1681 (s. 6). I detta ärende konstaterar 

Revisorsnämnden att det reviderade bolaget inte bokfört kontanta transaktioner i 

enlighet med Bokföringslagen. Revisorn har en skyldighet att uppmana bolaget att vidta 

rättelse, men har i detta ärende godtagit den felaktiga bokföringen. Undergruppen 

formaliteter utgörs av bland annat felaktigt daterade uttalanden från företagsledningen. 

Ett exempel på detta är disciplinärende 2013-947 (s. 4). En revisor ska begära skriftliga 

uttalanden från företagsledningen om den har uppfyllt sitt ansvar gällande upprättandet 

av årsredovisningen i enlighet med regler. Datumet för inhämtandet ska ligga så nära 

upprättandet av revisionsberättelsen som möjligt. I detta ärende har revisorn mottagit 

uttalanden från styrelsen som är daterade en lång tid innan revisorn avgav sin 

revisionsberättelse, vilket innebär att han inhämtat uttalandet för tidigt. Undergruppen 

övrigt utgörs istället av bland annat overifierade uppgifter från VD samt närståendelån. 

Ett exempel på när felaktiga närståendelån godtagits är disciplinärende 2008-805 (s. 6). 

Bolaget har i detta ärende lånat ut väsentliga belopp till verkställande direktören och 

dennes enskilda firma. Revisorn skulle ha påtalat felaktigheten och krävt rättelse. I 

samma ärende framkommer att även ett annat bolag har lånat ut pengar till sin 

verkställande direktör. Enligt Aktiebolagslagen får lån till verkställande direktör medges 

om lånet är betingat av affärsmässiga skäl eller om det endast är avsett för dennes 

rörelse. I detta ärende har inte revisorn kunnat påvisa huruvida lånet var av 

rörelsekaraktär eller inte. Revisorn har således godtagit en felaktighet i bolagets 

räkenskaper.  

 

Även i tidigare forskning har det framkommit att revisionsmisslyckanden har uppstått 

till följd av att revisorer godtagit felaktigheter i bolagens redovisning. Brown och 

Calderon (1993) har i en studie kommit fram till att en av de två vanligaste 

felaktigheterna vad gäller redovisning är just felaktigheter och förvrängningar i 

finansiella rapporter. Detta har fastställts genom att författarna studerat utlåtanden från 

SEC som lett till att disciplinära påföljder ålagts revisorer i USA. Detta tyder på att 

oavsett i vilket land eller kontext, är denna brist allvarlig och inte godtagbar. Detta 

eftersom såväl denna studie som tidigare studier har funnit denna brist som en orsak till 

revisionsmisslyckanden. Det är av stor vikt att en revisor påtalar felaktigheter i bolagens 

finansiella information för att undvika att vilseleda intressenter. Detta eftersom det i 

förlängningen kan leda till att förtroendet för såväl revisorn som bolagen ifrågasätts. 

Om det framkommer att revisorn har vetskap om felaktigheter i den finansiella 
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informationen och godtar dessa kan intressenter ha svårare för att känna tillförlit 

gentemot bolagen. Detta skulle i värsta fall kunna leda till att bolagen förlorar såväl 

kunder som intäkter och får svårt att överleva på lång sikt.      

 

6.1.3.4 Underlåtit att… 

Det är av stor vikt att en revisor genomför en revision på ett godtagbart sätt och 

uppfyller de krav som ställs på denne. Därför är det viktigt att revisorn inte underlåter 

att göra det som krävs för att utföra en välgenomförd revision. Nästa kategori som 

skapats genom den kvalitativa innehållsanalysen är underlåtit att. Vissa svårigheter 

finns med att särskilja denna kategori från kategorin godtagit felaktigheter. Skillnaden 

ligger i att när revisorn brister genom att godta felaktigheter har denne förbisett redan 

befintliga felaktigheter i bolaget. Om revisorn däremot brister genom underlåtelse har 

denne låtit bli att vidta lämpliga åtgärder när så behövs och detta betyder nödvändigtvis 

inte att det har förelegat några felaktigheter hos klienten. Tabell 12 visar fördelningen 

av bristen underlåtit att samt undergrupper inom denna. 

 
Tabell 12 - Kategorin underlåtit att och dess undergrupper 

Underlåtit att… Förekomst antal gånger Procent 

Rapportera i revisionsberättelse 165 55,18% 

Rapportera till styrelse/myndighet/övriga 60 20,07% 

Verka för att skatter och avgifter i den egna 
verksamheten betalas i tid 10 3,34% 

Övrigt 64 21,40% 

Totalt 299 100,00% 

 

Bristen underlåtit att har förekommit sammanlagt 299 gånger i de 267 olika 

disciplinärendena. Huvudkategorin förekommer med andra ord fler gånger än det totala 

antalet ärenden till följd av att denna kategori kan förekomma flera gånger i samma 

ärende. Denna brist utgör cirka 31 % av det totala antalet brister om 928. Kategorin 

underlåtit att utgörs till största del, ungefär 55 %, av undergruppen underlåtit att 

rapportera i revisionsberättelse. Enligt Revisorsnämnden (2015j) ska inte revisorn 

rapportera om alla fel denne finner i ett bolag, utan det är endast de väsentliga felen som 

denne är skyldig att rapportera i revisionsberättelsen. Detta görs för att försäkra läsaren 

att den information som bolagen lämnar till omvärlden är fri från väsentliga avvikelser 

från god redovisningssed (RN, 2015j). Undergruppen underlåtit att rapportera i 

revisionsberättelsen utgörs exempelvis av underlåtelse att överväga antagandet om 

fortsatt drift samt att rapportera i revisionsberättelse på att styrelse inte kallat till 

kontrollstämma. Disciplinärende 2007-919 (s. 4) är ett exempel på när styrelsen inte 

kallat till kontrollstämma och revisorn sedan underlåtit att rapportera detta i 

revisionsberättelsen. Ett exempel på när revisorn inte rapporterat i revisionsberättelsen 

om antagandet om bolagets fortsatta drift är disciplinärende 2010-403 (s. 5). I detta 

ärende har revisorn inte påtalat för styrelsen om behovet av bedömningen av bolagets 

förmåga att fortsätta sin verksamhet och i revisionsberättelsen inte rapporterat om den 

osäkerhet som rådde i frågan. Ett annat exempel på denna undergrupp är disciplinärende 

2007-1056 (s. 9). I detta ärende har revisorn underlåtit att rapportera i 

revisionsberättelsen om att årsredovisning inte är upprättad i enlighet med lag. Vidare 

utgör undergruppen rapportera till styrelse/myndighet/övriga en relativt stor del av 

kategorin underlåtit att. Ett exempel på denna undergrupp är disciplinärende 2011-425 
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(s. 2) där revisorn har underlåtit att rapportera och informera styrelsen om styrelsens 

skyldigheter att upprätta en kontrollbalansräkning. Sundgren och Svanström (2013) 

fann i en studie från Sverige att revisorns rapportering var en brist som förekom vid 

revisionsmisslyckanden. Detta visar på att denna brist förekommer och att denna studies 

kategorisering känns relevant, framförallt med tanke på att studierna är utförda i samma 

kontext och med Revisorsnämndens utlåtanden som grund. DeAngelo (1981, s. 186) 

förklarar att huruvida revisorn faktiskt rapporterar en felaktighet är en del som påverkar 

revisionskvaliteten. Detta skulle exempelvis kunna bero revisorns självständighet 

gentemot klienten (DeAngelo, 1981, s. 186).  

 

Att verka för att skatter och avgifter i den egna verksamheten betalas i tid är ytterligare 

en undergrupp. Ett exempel på denna undergrupp är disciplinärende 2011-580 (s. 2) där 

det framgår att revisorn i egenskap av ställföreträdare för flera revisionsbolag inte sett 

till att dessa bolag skötte sina skyldigheter gällande betalning av skatter och avgifter. 

Bolagen har i dessa fall regelmässigt betalat skatter och avgifter för sent. Vidare 

innefattar undergruppen övrigt bland annat ärenden där revisorn underlåtit att lära känna 

företaget och dess verksamhet tillräckligt väl, se disciplinärende 2010-112 (s. 2). 

Revisorsnämnden framhåller i detta ärende att det är av stor vikt att revisorn skaffar sig 

denna kunskap för att kunna identifiera och förstå betydande förhållanden för bolagets 

redovisning och granskning av denne. Erickson et. al. (2000) har i sin studie analyserat 

ett misslyckande av en revision av företaget Lincoln Savings and Loan (LSL). I studien 

konkluderar författarna att det LSL:s revisor främst har brustit i är att de misslyckandes 

med att skaffa nödvändig och relevant information och kunskap om LSL:s verksamhet, 

industrin i stort samt de ekonomiska faktorerna som påverkar industrin och företagets 

verksamhet (Erickson et. al., 2000, s. 168). Detta visar på att det förekommer att 

revisorer brister i att lära känna företaget och dess verksamhet tillräckligt väl och att det 

leder till revisionsmisslyckanden. Det är viktigt att en revisor väl känner till sin klient, 

för om revisorn är ovetande om viktig information om bolaget kan denne missa 

felaktigheter som bör påpekas i revisionen. Ivarsson-Westberg och Jacobsson (2013, s. 

22) framhåller just detta, för utan viss förståelse för det som ska granskas kommer inte 

en välgenomförd granskning kunna genomföras. Granskaren kan lätt missa viktiga 

detaljer om denne inte är insatt i verksamheten som ska granskas (Ivarsson-Westberg & 

Jacobsson, 2013, s. 23). Om viktiga detaljer missas kan detta i sin tur leda till 

vilseledande av intressenter. Således bör det första en revisor gör i en revision vara att 

lära känna sin klient och verksamheten ordenligt, för utan denna kunskap kommer 

samtliga delar som ingår i revisionen inte kunna utföras med samma kvalitet som om 

revisorn hade tillräcklig kunskap. Hur ska revisorn exempelvis kunna granska bolagets 

intäktsredovisning på ett bra och relevant sätt om denne inte vet hur bolaget tjänar sina 

intäkter? 

 

6.1.3.5 Formella brister 

Formella brister är ytterligare en kategori som skapats till följd av studiens resultat av 

den kvalitativa innehållsanalysen. Revisorer har ett ansvar att följa de krav som ställs på 

formaliteter i revisionen. En del av dessa krav finns reglerade i lag och standarder. 

Revisionsberättelsen ska exempelvis inte dateras och undertecknas senare än den dagen 

granskningsarbetet har avslutats (ISA 700, p. 41). Enligt 25 kap. 13§ Aktiebolagslagen 

(SFS 2005:551) ska en revisor även anmärka i revisionsberättelsen bland annat om det 

framkommit att styrelsen har handlat i strid med lagen. Om detta inte görs anses 

revisionsberättelsen vara felutformad. Denna kategori innefattar således formella brister 
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som revisorer brustit i vid revisionsmisslyckanden. Tabell 13 visar fördelningen av 

bristen formella brister med tillhörande undergrupper.  
 

Tabell 13 - Kategorin formella brister och dess undergrupper 

Formella brister Förekomst antal gånger  Procent 

Felaktig revisorspåteckning 30 50,85% 

Feldaterad revisionsberättelse 19 32,20% 

Lämnat revisionsberättelse i fel tid 2 3,39% 

Felutformad revisionsberättelse 5 8,47% 

Övrigt 3 5,08% 

Totalt 59 100,00% 

 

Kategorin formella brister har förekommit sammanlagt 59 gånger i de 267 olika 

disciplinärendena. Detta utgör cirka 6 % av det totala antalet brister om 928. De två 

mest förekommande undergrupperna är felaktig revisorspåteckning samt feldaterad 

revisionsberättelse. Ett exempel när bristen felaktig revisorspåteckning förekommit är 

disciplinärende 2009-47 (s. 3). I detta ärende har revisorn avstyrkt fastställande av 

balans- och resultaträkning, fastän revisorspåteckningen saknar uppgifter om varför 

dessa avstyrkts. Således är revisorspåteckningen felaktig. Ett annat exempel när revisorn 

har gjort en felaktig revisorspåteckning är disciplinärende 2011-603 (s. 3). I detta ärende 

framgår det att revisorn undertecknat sin revisionsberättelse innan samtliga 

styrelseledamöter hade undertecknat årsredovisningen. I disciplinärende 2010-120 (s. 3) 

har istället revisorn brustit i att korrekt datera sin revisionsberättelse. Revisorn har i 

detta ärende inte framhävt att det inte fanns någon årsredovisning för bolaget vid den 

tidpunkt när revisionsberättelsen är daterad. Med andra ord har revisorn daterat sin 

revisionsberättelse innan revisionen var avslutad. Dessa två undergrupper som varit 

bidragande orsaker till revisionsmisslyckanden, utgör tillsammans cirka 83 % av det 

totala antalet formella brister. Detta tyder på att det är dessa två undergrupper som är 

klart mest förekommande vad gäller bristande formaliteter i en revision. Det är rimligt 

att denna kategori, formella brister, endast utgör en liten del av det totala antalet brister i 

studien, eftersom det antagligen inte främst är det formella en revisor brister i vid ett 

revisionsmisslyckande. Detta eftersom formaliteter utgör en så liten del av en revision 

och att det därför finns andra delar det är mer troligt att revisorn brister i, exempelvis 

granskning. Forskningen på området är dessutom i princip obefintlig. Vid 

litteratursökningen har inga artiklar hittats som visar att formella brister är en 

förekommande brist vid revisionsmisslyckanden. Detta skulle kunna förklaras av att 

området är outforskat eller av att kategoriseringen skiljer sig i jämförelse med tidigare 

studier på området.  

 

6.1.3.6 Jäv/oberoende 

Enligt Revisorslag (SFS 2001:883) ska en revisor vara opartisk, självständig samt 

objektiv i sin verksamhet. Arbetet ska utföras på ett sådant sätt som kan säkerställa att 

opartiskheten, självständigheten och objektiviteten inte äventyras. Inför varje nytt 

uppdrag ska oberoendet testas och fastställas, om detta inte är möjligt ska uppdragets 

avsägas. Jäv/oberoende är nästa kategori som genom den kvalitativa innehållsanalysen 

har skapats. Denna kategori innefattar undergrupper som berör revisorns jävighet och 
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oberoende. Tabell 14 visar fördelningen av brister jäv/oberoende samt tillhörande 

undergrupper. 

 
Tabell 14 - Kategorin jäv/oberoende och dess undergrupper 

Jäv/oberoende Förekomst antal gånger Procent 

Utövat sidoverksamhet 8 21,05% 

Jäv 9 23,68% 

Oberoende 21 55,26% 

Totalt 38 100,00% 

 

Kategorin jäv/oberoende har förekommit sammanlagt 38 gånger i de 267 olika 

disciplinärendena. Denna kategori utgör cirka 4 % av det totala antalet brister i 

datamaterialet om 928. Det kan anses vara förvånande att det är så få ärenden där 

revisorer brustit i denna kategori. Detta framförallt på grund av det stora utrymme det 

fått i media de senaste åren, exempelvis fallet med Enron. Det låga antalet indikerar att 

Revisorsnämnden inte anser det vara ett stort problem. Läsaren bör dock ha i åtanke att 

framförallt oberoende kan fungera som en bakomliggande faktor till andra brister. 

Exempelvis kan en revisor brista i sin granskning på grund av att denne inte är 

oberoende. Detta är dock något som studien inte kan beakta.   

 

Kategorin jäv/oberoende utgörs till cirka 57 % av undergruppen oberoende. Denna 

undergrupp innefattar exempelvis ärenden där revisorn utfört annat arbete än revision i 

klientbolaget, se disciplinärende 2010-884 (s. 4). Revisorn har i detta ärende varit vald 

revisor i två olika bolag. Det ena bolaget ägde aktier i det andra och revisorn tog 

ställning till det redovisade värdet på dessa, med andra ord utförde revisorn annat arbete 

än det som innefattas av revision, men även granskade sitt eget arbete. Förtroendet för 

revisorn har i detta ärende rubbats. Ett annat exempel när revisorn brustit i sitt 

oberoende är disciplinärende 2008-1549 (s. 3). I ärendet framkommer att 

revisionsbyråns dotterbolag var anställd för att ta hand redovisningen hos 

revisionsbyråns klient. Revisorsnämnden slår fast att revisionsbyrån och 

redovisningsbyrån tillsammans utgör en revisionsgrupp, eftersom de är moder- och 

dotterbolag. Att det ena bolaget sköter redovisningen, medan det andra sköter 

revisionen har gett upphov till ett självgranskningshot och således är oberoendet rubbat. 

Vidare utgör undergruppen jäv drygt 24 % av kategorin jäv/oberoende. Ett exempel på 

när revisorn varit jävig är disciplinärende 2012-606 (s. 2). I detta ärende framgår det att 

revisorns broder biträdde det reviderade bolaget med dess bokföring. Genom att 

revisorn väljer att trots detta kvarstå som revisor i uppdraget har denne brutit mot 

Aktiebolagslagens jävsbestämmelser. Vidare utgör undergruppen utövat sidoverksamhet 

knappt 19 % av kategorin jäv/oberoende. Ett exempel på när denna brist förekommer är 

disciplinärende 2009-767 (s. 2). Revisorsnämnden framhåller i ärendet att en revisor 

enligt Revisorslag inte får utöva sidoverksamhet utöver revisionsverksamheten. I 

ärendet framgår att revisionsbyrån äger flera fastigheter och bedriver 

fastighetsförvaltning utan samband med revisionsverksamheten, vilket utgör 

sidoverksamhet och därför strider mot lag. 

 

Tidigare forskning visar att en revisors oberoende är en viktig del för att undvika 

revisionsmisslyckanden. Mak et. al. (2005) har i sin studie analyserat företaget Health 

International Holdings kollaps och rollen företagets revisor spelade i kollapsen och de 

konkluderar att revisorerna främst har brustit i sitt oberoende. Hemraj (2002) har i en 
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annan studie förklarat hur en revisors oberoende är en viktig del när det kommer till att 

förhindra revisionsmisslyckanden. Med tanke på att en revisors huvudsakliga uppdrag 

är att för samhällets räkning granska offentlig finansiell information ses detta som en 

plikt gentemot det publika samhället (Hemraj, 2002, s. 92). Det är av stor vikt att en 

revisor genomgående är oberoende för att kunna bibehålla sin trovärdighet och 

offentlighetens tillit. Om en revisor agerar utan att vara oberoende kan intressenter få 

svårt att lita på att revisorns uttalanden är korrekta, vilket är negativt både för revisorn 

samt för klienten. Förlusterna av ett bristande oberoende kan stå såväl revisorn som 

revisionsbolaget dyrt och bolaget kan även förlora klienter och på så vis även intäkter.  

 

6.1.3.7 Övrigt 

Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade även i kategorin övrigt. Denna kategori 

innehåller brister som är sällan förekommande och som inte kan liknas vid de övriga 

kategorierna. Denna kategori innehåller undergrupper av brister rörande bland annat 

revisionsteamet, revisorns planering samt övriga brister. Tabell 15 visar fördelningen av 

denna kategori samt tillhörande undergrupper. 

 
Tabell 15 - Kategorin övrigt och dess undergrupper 

Övrigt Förekomst antal gånger Procent 

Bristande förståelse/kunskap 3 12,00% 

Ej avgått/avgått i fel tid 6 24,00% 

Planering 3 12,00% 

Revisionsteam 5 20,00% 

Övrigt 8 32,00% 

Totalt 25 100,00% 

 

Kategorin övrigt har förekommit 25 gånger i de 267 olika disciplinärendena. Detta utgör 

knappt 3 % av det totala antalet brister i datamaterialet om 928. Det kan anses 

förvånande att planering endast har förekommit som brist i 3 av ärendena. Det bör 

poängteras att samtliga kategorier av brister kan grunda sig i dålig planering, men 

Revisorsnämnden i många ärenden väljer att benämna bristen som något annat än 

planering. Ett exempel på när denna studie har kategoriserat en brist som planering är 

disciplinärende 2012-680 (s. 3). I detta ärende konstaterar Revisorsnämnden att 

revisorns dokumentation över planeringen varit allmänt hållna och likalydande oavsett 

vilket bolag som ska granskas. Nämnden konstaterar även att planeringen inte kan vara 

tillräcklig för att utföra revisionen effektivt och ändamålsenligt. Ytterligare en 

undergrupp är revisionsteamet och brister rörande denna undergrupp innefattar bland 

annat obehörig personal i teamet. Ett exempel är disciplinärende 2011-409 (s. 8) där 

revisorn har brutit mot förbudsregeln i Aktiebolagslagen genom att hans medarbetare 

biträtt revisionsklienter med årsredovisningar och bokföring samtidigt. En annan 

undergrupp är ej avgått/avgått i fel tid. Ett exempel är disciplinärende 2011-1738 (s. 4) 

där revisorn dröjt för länge med att avgå från sitt uppdrag när misstanke om 

bokföringsbrott förelåg. En annan undergrupp är övrigt. Denna kategori innefattar 

samtliga ärendens brister som inte kunnat kategoriseras på annat vis och som 

förekommit vid enstaka tillfällen. Ett exempel på detta är disciplinärende 2009-1814 (s. 

2) där revisorn har fakturerat för tiden hans medarbetare lagt ner på att biträda åklagare i 

brottmål trots att han inte borde. Huvudkategorin övrigt utgör totalt en så pass liten del 

av det totala antalet brister och kommer därför inte vidare att analyseras.  
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6.1.4 Påföljd  

Vidare har anteckningar förts angående påföljd. Detta syftar till vilken påföljd som 

ålagts antingen en revisor eller ett revisionsbolag efter att ett disciplinärende avslutats. 

Vid förfrågan till Revisorsnämnden kan information utlämnas om namn på vem eller 

vilken byrå som blivit ålagd en disciplinär åtgärd. Denna studie har dock endast särskiljt 

huruvida en revisor eller en revisionsbyrå blivit ålagd påföljden. Detta område har 

endast antecknats och förekomst beräknats och därför har den kvalitativa 

innehållsanalysen inte varit tillämplig. Revisorsnämnden kan, när ett ärende leder till en 

disciplinär åtgärd, besluta om tre olika påföljder. Dessa är erinran, varning och 

upphävande av auktorisation eller godkännande (Revisorsnämnden, 2015b). En erinran, 

som är den mildaste formen av påföljd, innebär att revisorn inte följt god revisorssed 

eller revisionssed. Om revisorn däremot åläggs en varning innebär detta att denna gjort 

allvarliga åsidosättanden och att om de skulle upprepas skulle detta kunna föranleda ett 

upphävande av dennes auktorisation eller godkännande (Revisorsnämnden, 2015d). Om 

slutligen ett upphävande av auktorisationen eller godkännande, som är den mest stränga 

påföljden, utfärdas innebär detta att revisorn åsidosatt sina skyldigheter som revisor 

eller ställföreträdare för ett revisionsbolag på ett synnerligen försvårande sätt, att 

revisorn uppsåtligen gör orätt i sin revisionsverksamhet, handlat oredligt eller inte 

betalat avgifter (Revisorslag, SFS 2001:883). Tabell 16 visar fördelningen mellan de 

olika påföljderna som ålagts antingen en revisor eller ett revisionsbolag mellan åren 

2009 till 2014. I tabellen görs ingen åtskillnad mellan om den disciplinära åtgärden 

ålagts en revisor eller ett revisionsbolag.  

 
Tabell 16 - Fördelning mellan påföljder mellan 2009-2014 

År Erinran Varning Upphävande Totalt 

2009 13 30 6 49 

2010 17 23 5 45 

2011 7 26 4 37 

2012 16 25 7 48 

2013 10 33 4 47 

2014 7 29 5 41 

Totalt 70 166 31 267 

 

 

Det framgår tydligt i tabellen att det är påföljden varning som främst utfärdas och att 

upphävande av auktorisation eller godkännande är den påföljd som utfärdas mest sällan. 

De ärenden som lett till upphävanden utgör knappt 12 % av det totala antalet ärenden 

medan varning utgör 62 % och erinran 26 %. I Appendix 2 kan det utläsas vilken 

påföljd varje enskilt ärende lett till samt hur många och vilka brister som förekommit 

när påföljden utdömts.  

 

Med tanke på att tillsynen av revisorer gått från att vara självreglerad till att oberoende 

myndigheter utövar den har situationen förändrats. Till följd av detta har tillsynen 

förstärkts och ökat (Eilifsen et. al., 2010, s. 42). I Sverige är det sedan år 1995 

Revisorsnämnden som utövar tillsynen över revisorer och utdömer eventuella 

disciplinära påföljder (Revisorsnämnden, 2015a). Detta innebär således att det är 

tillsynsmyndighetens syn på revisionskvalitet som kommer avgöra huruvida ett 

misslyckande ägt rum eller inte samt vilken påföljd som kommer att utdömas. Francis 

(2011, s. 141) framhäver just att de institutioner i ett land som utövar tillsynen över 
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revisorer påverkar revisionskvaliteten i och med att de bestämmer en revisors rättsliga 

ansvar. Som också framgår i den teoretiska referensramen är det mycket svårt att 

definiera vad revisionskvalitet är eftersom det är ett sådant komplext koncept och för att 

revision är en professionell tjänst med speciella attribut som gör den svår att utvärdera 

(Hill & Neeley, 1988). Detta medför även svårigheter med att utvärdera revisorn arbete 

och ålägga en lämplig påföljd. Till följd av att Revisorsnämnden är en oberoende 

myndighet är det mer troligt att deras utgångspunkt i hur revisionskvalitet ska definieras 

åtminstone blir enhetlig och konsekvent, så även påföljden. Med en självreglerad tillsyn 

finns å andra sidan risk för subjektiva bedömningar av kvalitet och därmed 

revisionsmisslyckanden. Detta problem har till viss del kunnat kringgås genom den 

oberoende tillsynen som Revisorsnämnden utövar.  

 

Vidare har kopplingen mellan vem som initierar ett ärende och påföljd undersökts i 

syfte att klargöra om det finns något samband mellan vem som initierar ett 

disciplinärende och vilken påföljd som slutligen åläggs revisorn eller revisionsbolaget. 

Tabell 17 visar vilka disciplinära åtgärder som ålagts revisorer och revisionsbolag 

kopplat till vem som har initierat ärendet. Observera att antalet som initierar ärenden 

som lett till upphävanden i tabell 17 överstiger antalet i tabell 16 eftersom två ärenden 

är så kallade dubbelärenden. I dessa ärenden har två olika initierat samma ärende.  
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Tabell 17 – Vem som initierat kopplat till påföljd mellan 2009-2014 

Vem initierar/påföljd Antal Procent 

Upphävande av auktorisation och godkännande 
  Anmälan 1 3,03% 

Kvalitetskontroll 14 42,42% 

Revisorsnämnden 1 3,03% 

SUT 6 18,18% 

Skatteverket 10 30,30% 

Övriga myndigheter 1 3,03% 

Totalt 33 100,00% 

   Varning, revisor och bolag 
  Anmälan 67 40,12% 

Media 7 4,19% 

Kvalitetskontroll 26 15,57% 

Revisorsnämnden 2 1,20% 

SUT 17 10,18% 

Skatteverket 39 23,35% 

Övriga myndigheter 5 2,99% 

Övrigt 4 2,40% 

Totalt 167 100,00% 

   Erinran, revisor och bolag 
  Anmälan 48 67,61% 

Media 1 1,41% 

Kvalitetskontroll 3 4,23% 

Revisorsnämnden 3 4,23% 

SUT 2 2,82% 

Skatteverket 9 12,68% 

Övriga myndigheter 4 5,63% 

Övrigt 1 1,41% 

Totalt 71 100,00% 

 

Tabell 17 visar att när den disciplinära åtgärden utdömts som erinran är det 8 olika som 

initierat ärendena. Det framgår tydligt att det främst är ospecificerade anmälningar som 

initierat ärendena som leder till erinran. Dessa förekommer vid knappt 68 % av alla 

ärenden som leder till en erinran. Förutom dessa anmälningar har Skatteverket initierat 

ett antal ärenden som utgör 12 % av det totala antalet ärenden som leder till en erinran. 

Vidare är det flera olika aktörer som initierat ett fåtal ärenden som lett till att en erinran 

ålagts en revisor eller revisionsbolag. Med andra ord är det Skatteverket tillsammans 

med de ospecificerade anmälningarna som initierar ärenden som leder till erinran i 80 % 

av fallen.  

 

Om istället påföljden varning kopplas samman med vem som initierat ärendet är 

resultatet ett liknande som för påföljden erinran. Precis som för påföljden erinran och 

vem som initierat, är det ospecificerade anmälningar, 40 %, och Skatteverket, 23 %, 
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som initierar en stor del av ärendena som lett till varning. Tabellen visar däremot även 

att FAR:s kvalitetskontroller samt Revisorsnämndens egna systematiska och 

uppsökande tillsyn (SUT) i många fall är de som initierar ärendena som leder till att 

påföljden varning åläggs en revisor eller revisionsbolag. Dessa utgör tillsammans 

knappt 26 % av totala antalet ärenden som lett till en varning. De övriga initierarna har 

endast initierat ett fåtal ärenden vardera. Sammanlagt är det 8 olika som initierat 

ärendena när påföljden varning utdömts, vilket är ett lika stort antal som för erinran.  

 

Kopplas sedan påföljden upphävande av auktorisation eller godkännande ihop med vem 

som initierat ärendet blir resultat delvis ett annat. När ett ärende lett till ett upphävande 

av auktorisation eller godkännande är det främst Skatteverket och FAR:s 

kvalitetskontroller som initierat ärendena. Skatteverket har initierat 30 % och 

kvalitetskontrollerna 42 % av det totala antalet ärenden som lett till upphävanden. Även 

Revisorsnämndens egna systematiska och uppsökande tillsyn (SUT) har initierat ett 

antal ärenden som lett till denna påföljd. Dessa uppgår till 18 %. Det är endast en 

ospecificerad anmälan som föranlett att åtgärden upphävande av auktorisation eller 

godkännande utfärdats. Tabellen visar att det är färre antal grupper av de som initierar 

ärendena som lett till upphävanden, endast 6 olika, vilket kan jämföras med när 

påföljderna varning och erinran utdömdes där det var 8 olika grupper. Vidare visar 

tabellen att det förutom en ospecificerad anmälan endast är olika myndigheter eller 

branschorganisationer som initierat ärendena som lett till upphävanden av revisorers 

auktorisation eller godkännande. Detta är dock att anse som logiskt. Myndigheter och 

branschorganisationer har i regel mer kunskap och insyn i bolagen i jämförelse med de 

som inte är myndigheter, eftersom de saknar tillräcklig kompetens för att uppdaga 

felaktigheter. Viss information kan dessutom vara sådan karaktär att endast myndigheter 

har tillgång till den och därför är otillgänglig för allmänheten. Exempelvis har 

Skatteverket uppgifter om bolags skatte- och avgiftsbetalning, vilket är uppgifter som 

andra inte har tillgång till. Det var med andra ord relativt väntat att det skulle vara fler 

olika grupper av de som initierar ärenden, ju mindre sträng påföljd samt att dessa skulle 

kunna utgöras av grupper som i större utsträckning saknar branschexpertis än när 

strängare påföljder utdöms. 
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6.2 Delsyfte  
Det ställs ett antal krav på den som vill ansöka om att bli auktoriserad revisor i Sverige. 

Denne måste bland annat vara bosatt i Sverige, betraktas som redbar och lämpad att 

bedriva revisionsverksamhet samt ha avlagt en revisorsexamen (Revisornämnden, 

2015k). Vidare finns även en revisors skyldigheter reglerade i Revisorslag (SFS 

2001:883), vilka bland annat innefattar krav på dennes oberoende, självständighet samt 

tystnadsplikt. Dessa krav kan anses extra viktiga att leva upp till när det gäller den egna 

verksamheten på grund av det stora ansvaret det innebär att bedriva egen 

revisionsverksamhet. Till följd av att dessa höga krav ställs på revisorer och dess 

verksamhet är det av intresse att studera hur tillsynsmyndigheten, Revisorsnämnden, 

bedömer ärenden där revisorn har brustit i skyldigheter rörande den egna verksamheten. 

Detta avsnitt kommer att besvara studiens delsyfte som är att ingående beskriva 

disciplinärenden där en revisor åsidosätter sina skyldigheter i den egna verksamheten.  

 

När den kvalitativa innehållsanalysen applicerades på det totala datamaterialet och 

kategorier skapades stod det klart att en av kategorierna av brister hade en undergrupp 

som tydligt innefattade brister rörande den egna verksamheten. Denna undergrupp 

innefattar när revisorn har underlåtit att verka för att det egna revisionsbolaget har 

betalat skatter och avgifter i tid. Denna brist förekommer i 10 disciplinärenden i 

datamaterialet och dessa ärenden har därför valts ut till att utgöra fördjupningens 

datamaterial. Dessa 10 ärenden återfinns i tabell 12 under avsnitt 6.1.3.4 som rör bristen 

revisorns underlåtelse. Det bör dock understrykas att valet av fördjupning troligen 

skulle skilja sig i en annan studie med tanke på det omfattande material som studien 

baserar sig på. Om detta område skulle ha valts som fördjupning i en annan studie kan 

det dock anses troligt att liknande resonemang som nedan skulle föras trots att själva 

utförandet troligen skulle skilja sig åt.   

 

En fullständig förteckning över vilka disciplinärenden som ingår i fördjupningen finns i 

Appendix 3. Empirin i detta avsnitt kommer att presenteras utifrån studiens delsyfte och 

analys av fördjupningsdelen finns integrerad i samtliga delar. Detta fördjupande avsnitt 

kommer att analyseras mer ingående än det totala datamaterialet för att kunna besvara 

delsyftet.  

 
6.2.1 Fördjupningsområden  

När en ny databearbetning inleddes och anteckningar på nytt fördes rörande de 10 

utvalda ärendena uppfattades utstickande och återkommande information. Samtidigt 

kunde mönster urskiljas gällande denna information. Fokus i fördjupningsdelen ligger 

därför på dessa områden. Tabell 18 presenterar de områden som fördjupningsdelen 

berör.  

 
Tabell 18 - Områden i fördjupningen 

Fördjupningsområden 

Upprepade förseelser rörande betalning av skatter och avgifter 

Antal brister 

Revisorns yttrande rörande betalning av skatter och avgifter 

Påföljd 

 

Fördjupningsområdet upprepade förseelser rörande betalning av skatter och avgifter 

innefattar huruvida en revisor brustit under ett eller flera år med att verka för att 
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revisionsbolaget som utgör den egna verksamheten betalar skatter och avgifter i tid. 

Antal brister påvisar hur många brister revisorn brustit i vid de 10 disciplinärendena 

som ingår i fördjupningen. Nästa fördjupningsområde, revisorns yttrande rörande 

betalning av skatter och avgifter, innefattar vad revisorn anfört som förklaring till att 

denne har brustit i att verka för att den egna verksamheten har betalat skatter och 

avgifter i tid. Slutligen innefattar det sista området vilken påföljd som utdömts i varje 

enskilt disciplinärende som ingår i denna fördjupning. 

 

Till följd av den rikliga informationsmängden har den kvalitativa innehållsanalysen 

endast tillämpats på området revisorns yttrande och presenteras med hjälp av mer 

kvalitativt traditionella tillvägagångssätt. Övriga delar analyseras inte med hjälp av 

innehållsanalysen, eftersom informationen är så pass kortfattad och okomplicerad. 

Dessa delar presenteras istället endast med hjälp av tabeller och textutdrag från 

ärendena. Nedan presenteras samtliga områden var för sig och genomgående används i 

kapitlet disciplinärenden för att exemplifiera resultatet. Presentationen följer den 

ordning områdena förekommer i varje enskilt disciplinärende.  

 

6.2.1.1 Upprepade förseelser rörande betalning av skatter och avgifter  

Efter att anteckningar förts framgick det att den antecknade informationen om huruvida 

revisorn brustit vid upprepade tillfällen, alltså under ett eller flera år, var kortfattad och 

möjliggjorde därför ingen vidare analys. Detta innebar att den kvalitativa 

innehållsanalysen inte var tillämplig. Nedan följer textutdrag från 2 disciplinärenden 

som ingår i fördjupningen där det framgår huruvida bristen förekommit vid upprepade 

tillfällen eller inte. I disciplinärende 2011-1495 (s. 2) framgår:  

 

“I ärendet har framkommit att det bolag i vilket A-son bedriver sin revisionsverksamhet 

under närmare fem års tid fram till och med november 2011 regelmässigt har brustit i 

sin skyldighet att i rätt tid betala skatter och avgifter. Vidare har vissa av 

skatteskulderna överförts till Kronofogdemyndigheten vid tio tillfällen under åren 

2007–2010.”  

 

Ett annat exempel på textutdrag är disciplinärende 2012-128 (s. 2): 

 

“I ärendet har framkommit att s väl bolaget som A-son i sin enskilda 

näringsverksamhet vid flera tillfällen under perioden 200 –2011 betalade skatter och 

avgifter f r sent”.  

 

Som textutdragen ovan visar är informationen kortfattad och skapar inget utrymme för 

vidare analys, endast ett konstaterande om huruvida det har skett eller inte vid 

upprepade tillfällen har därför antecknats. Dessa två exempel belyser hur 

Revisorsnämnden i sina utlåtanden framhäver att revisorn eller revisionsbolaget vid 

upprepade tillfällen för sent betalt skatter och avgifter. Som framgår i ärende 2011-1495 

(s. 2) har revisorn regelmässigt brustit under 5 års tid i att betala skatter och avgifter i 

rätt tid för den egna verksamheten. I övriga 8 disciplinärenden som ingår i 

fördjupningen framgår det också att bristen förekommer vid upprepade tillfällen, vilket 

kan utläsas av Appendix 4. Resultatet visar med andra ord att i samtliga 10 ärenden, 

vilket motsvarar 100 %, har revisorerna i den egna verksamheten brustit i att betala 

skatter och avgifter i fel tid systematiskt och upprepande under ett flertal år. Detta kan 

jämföras med det totala datamaterialet där det endast i 156 av 267 ärenden, vilket 
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motsvarar drygt 58 %, har skett att revisorn brustit vid två eller flera revisioner. Med 

andra ord upprepar revisorn systematiskt brister gällande betalning av skatter och 

avgifter i tid för den egna verksamheten i betydligt större utsträckning än sett till 

bristerna i det totala datamaterialet. Detta resultat anses anmärkningsvärt eftersom 

andelen är så pass mycket högre än i det totala datamaterialet. Vidare har inga andra 

tydliga mönster om huruvida revisorn brister vid flera revisioner i det totala materialet 

hittats som fallet med bristen att i den egna verksamheten betala skatter och avgifter i 

tid.  

 

6.2.1.2 Antal brister  

Information rörande antal brister per disciplinärende antecknades i samband med den 

totala datainsamlingen och återfinns i Appendix 2. Därför behövdes inte detta antecknas 

och analyseras på nytt. Tabell 19 visar vilka dessa brister är för samtliga ärenden samt 

det totala antalet brister per ärende. Denna tabells information inkluderas i det 

sammanställda materialet i Appendix 4. 
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Tabell 19 - Antal brister per ärende 

Ärendenummer Brist 1 Brist 2 Brist 3 
Totalt antal 
brister 

2010-1577/2010-
141 

Underlåtit: Verka för att 
skatter och avgifter i den egna 
verksamheten betalas i tid 

Underlåtit: Övrigt. 
Upprätta och lämna ÅR i 
tid 

Övrigt: Bristande 
förståelse/kunskap för 
ÅR. 3 

2011-1495 

Underlåtit: Verka för att 
skatter och avgifter i den egna 
verksamheten betalas i tid Övrigt: Övrigt 

 
2 

2011-580 

Underlåtit: Verka för att 
skatter och avgifter i den egna 
verksamheten betalas i tid 

  
1 

2010-1648 

Underlåtit: Verka för att 
skatter och avgifter i den egna 
verksamheten betalas i tid 

  
1 

2012-825 

Underlåtit: Verka för att 
skatter och avgifter i den egna 
verksamheten betalas i tid 

Formella brister: Övrigt. 
Deklaration 

 
2 

2011-810 

Underlåtit: Verka för att 
skatter och avgifter i den egna 
verksamheten betalas i tid 

Underlåtit: Övrigt. 
Upprätta och lämna ÅR i 
tid 

 
2 

2012-128 

Underlåtit: Verka för att 
skatter och avgifter i den egna 
verksamheten betalas i tid 

Underlåtit: Övrigt. 
Deklaration 

 
2 

2012-1575 

Underlåtit: Verka för att 
skatter och avgifter i den egna 
verksamheten betalas i tid 

Underlåtit: Övrigt. 
Deklaration 

 
2 

2012-1659 

Underlåtit: Verka för att 
skatter och avgifter i den egna 
verksamheten betalas i tid 

Underlåtit: Övrigt. 
Deklaration 

 
2 

2013-1467 

Underlåtit: Verka för att 
skatter och avgifter i den egna 
verksamheten betalas i tid 

  
1 

 

 

Tabell 19 visar tydligt att det totala antalet brister i disciplinärendena endast varierar 

mellan 1 till 3 olika brister och att det genomsnittliga antalet brister per ärende som 

ingår i fördjupningen är 1,8. Bortsett från bristen att verka för att den egna 

verksamheten betalar skatter och avgifter i tid förekommer två brister vid fler än ett 

tillfälle. Övriga brister förekommer endast i ett ärende. Tabellen visar med andra ord att 

maximalt antal brister per fall är 3, vilket kan jämföras med maximala antalet brister på 

12 per ärende i det totala datamaterialet, se Appendix 2. Det genomsnittliga antalet 

brister i det totala datamaterialet på 267 disciplinärenden är 3,5 vilket klart överstiger 

genomsnittet på 1,8 brister bland ärendena som ingår i fördjupningen. Med andra ord 

förekommer färre brister i ärenden där revisorn brustit i att verka för att revisionsbolaget 

betalar skatter och avgifter i rätt tid i den egna verksamheten än i övriga generellt. Detta 

kan anses anmärkningsvärt och tyder på att när en revisor brister i att verka för att den 
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egna verksamheten betalar skatter och avgifter i rätt tid är det i jämförelse med det 

totala datamaterialet betydligt färre antal brister som förekommer vid varje enskilt 

ärende.  

 

6.2.1.3 Revisorns yttrande rörande betalning av skatter och avgifter  

Revisorn har alltid rätt att yttra sig i disciplinärendena om de omständigheter och 

anklagelser som riktas mot denne. Revisorns yttranden skiljer sig åt mellan de olika 

ärendena. Yttrandena skiljer sig dels åt gällande längd, men även hur utförliga de är. 

Vissa revisorer försöker att förklara hur situationen har förbättrats och hur de fortsatt 

arbetar för att vidta åtgärder samt undvika att hamna i samma situation igen. I 

disciplinärendena framgår det även underförstått att revisorerna många gånger var fullt 

medvetna om att de agerat felaktigt. Detta med tanke på att de förklarar orsaken eller 

orsakerna till varför bristen uppstått. När analys och jämförelse gjordes av 

anteckningarna som förts fastslogs att informationen var tillräckligt riklig så att en 

kvalitativ innehållsanalys kunde appliceras. Nedan följer den kvalitativa 

innehållsanalysens resultat rörande revisorns yttranden från samtliga disciplinärendena 

som ingår i fördjupningen. Från varje enskilt disciplinärende som ingår i fördjupningen 

har en meningsenhet plockats ut gällande revisorns förklaring till varför bristen har 

uppstått. Med andra ord finns en meningsenhet till varje enskilt ärende som ingår i 

fördjupningen. Tabell 20 visar meningsenheter, koder och kategorier som skapats.  
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Tabell 20 - Kvalitativ innehållsanalys rörande revisorns yttrande 

Meningsenhet rörande revisorns 

yttrande 

Kod Kategori 

Hennes kunder har börjat känna av 

konjunkturnedgången 

och inte har kunnat betala henne… 

 

Problemen har sin grund i 

…längre tids sjukdom 

…konkurrenssituation 

…klienter dåliga betalare 

 

Den främsta anledningen 

…kunder inte betalade 

 

Lider av sjukdom som inte går att bota 

 

Fick en hjärtinfarkt 

 

Förseningarna berodde på att han var 

sjuk 

 

Svårighet att rekrytera kompetent 

personal 

…arbetsbelastning hög 

 

Förde en relativt ambulerande tillvaro 

och befann sig inte på kontoret varje 

dag 

 

Långvarig sjukdom hos både honom 

och hustru 

…utsatt för stor stress 

 

Revisionsbolaget försattes i finansiella 

svårigheter 

…likviditetsbrist  

Konjunkturnedgång 

 

 

 

Sjukdom 

Konkurrens 

Klienter betalar inte  

 

 

Ej fått betalt av kunder 

 

 

Sjukdom 

 

Hjärtinfarkt 

 

Sjuk 

 

 

Svårighet med rekrytering 

Hög arbetsbelastning 

 

 

Ambulerande tillvaro 

 

 

 

Långvarig sjukdom 

 

 

 

Likviditetsbrist  

Orsak utom revisorns kontroll  

 

6.2.1.3.1 Orsak utom revisorns kontroll  

Meningsenheterna i den kvalitativa innehållsanalysen belyser att revisorer framför olika 

förklaringar till varför de inte verkat för att den egna verksamheten betalat skatter och 

avgifter i tid. Som tabell 20 visar är exempel på dessa förklaringar att klienter inte 

betalar eller betalar i fel tid, konkurrens på revisionsmarknaden, konjunkturnedgångar 

samt revisorns egen ohälsa. Dessa meningsenheter kodades sedan, vilket innebar att de 

förkortades utan att kärnbudskapet gick förlorat (Graneheim & Lundman, 2004, s. 106). 

Nämnvärt är att samtliga meningsenheter och koder berör sådant som revisorn själv inte 

har kontroll över, exempelvis sjukdom, konjunkturnedgångar samt klienter som inte 

betalar eller betalar i fel tid. Sjukdom är något en person inte själv kan råda över, likaså 

kan inte en enskild individ styra över konjunkturförändringar eller huruvida kunder 

betalar eller inte. Samtliga förklaringar kategoriseras således som orsak utom revisorns 
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kontroll. Denna kategori ska dock inte sammanblandas med kategorierna som rör 

revisorns brister. Att dessa är orsaker utom revisorns kontroll kan till viss del förklara 

varför revisorn, när denne brister i att verka för att det egna bolaget betalar skatter och 

avgifter i tid i den egna verksamheten, gör det vid upprepade tillfällen. Orsaker som 

ligger utom revisorns kontroll kan vara förknippat med långvarighet, exempelvis kan 

det ta lång tid för någon att tillfriskna från sjukdom eller att en konjunktur vänder. Detta 

skulle kunna medföra att revisorn ofrivilligt brister i detta under en längre tid. 

 

Det kan vara svårt för Revisorsnämnden att verifiera hur sanningsenliga revisorernas 

yttranden är och att det finns en risk för att revisorerna genom sina yttranden försöker 

förklara sina brister genom att frånskriva sig ansvar. Om revisorn exempelvis menar att 

konjunkturnedgång är orsaken till situationen kan detta vara svårt att fastställa och det 

kan därför av revisorn uppfattas som ett enkelt sätt att slippa ta lika stort ansvar för 

felaktigheterna. Detta gör revisorerna mest troligt i förhoppning att Revisorsnämnden 

ska anse förklaringen som godtagbar för att på så sätt slippa undan en del av ansvaret 

för felaktigheterna och eventuellt mildra påföljden. 

 

6.2.1.3.2 Revisorsnämndens kommentar angående yttrandena 

Revisorsnämnden kommenterar alltid i disciplinärendena revisorns yttranden som kan 

förklara revisorns beteende och eventuellt leda till förmildrande påföljder. I endast 2 av 

de 10 ärendena som ingår i fördjupningen har Revisorsnämnden tagit revisorns 

yttranden i beaktande på så sätt att de ansett att dessa var av sådan karaktär att påföljden 

kunde mildras. I samtliga ärenden lämnar Revisorsnämnden en förklaring till huruvida 

revisorernas yttranden tas i beaktande eller inte. Ett exempel på detta är disciplinärende 

2012-825 (s. 3) där revisorn har yttrat att det var till följd av ohälsa denne inte kunnat 

verka för att bolagets skatter och avgifter betalats i tid. Som tabell 20 visar är denna 

förklaring vanligt förekommande och därför passande att exemplifiera.  

 

Nedan visas ett textutdrag från disciplinärende 2012-825 (s. 3) där Revisorsnämnden 

kommenterat revisorns yttrande:   

 

“A-son har hänvisat till ohälsa och att han valde att i den situationen prioritera 

klienterna. RN anser emellertid inte att detta på något avgörande sätt kan ursäkta så 

långvariga brister som det här har varit fråga om.” 

 

I detta exempel framgår det tydligt att Revisorsnämnden anser att revisorns yttrande om 

dennes ohälsa inte är godtagbar som ursäkt för dennes beteende. Genom att studera 

disciplinärendena kan det utläsas att sjukdom inte ses som en godtagbar ursäkt och här 

finns därför risk för att problem uppstår. Är det bättre att avgå från uppdraget eller ska 

revisorn göra så gott denne kan trots sin ohälsa? Denna fråga kan vara problematisk för 

revisorn som i alla lägen kanske inte vet hur denne ska handla eller prioritera. I 

ärendena som ingår i fördjupningen framgår det att Revisorsnämnden inte anser att 

ohälsa är en godtagbar ursäkt för långvariga brister i revisorns arbete. Detta tolkas som 

att Revisorsnämnden menar att sjukdom som orsak till bristande arbete kan vara en 

godtagbart under en kortare period. Om det däremot rör sig om längre tidsperioder bör 

kanske revisorn hellre avsäga sig uppdraget. 
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6.2.1.4 Påföljd 

Varje fällande disciplinärende leder fram till att en påföljd åläggs en revisor eller ett 

revisionsbolag. De disciplinära åtgärderna Revisorsnämnden kan besluta om är erinran, 

varning eller upphävande av godkännandet, auktorisationen eller registreringen 

(Revisorsnämnden, 2015b). Detta område har antecknats och eftersom informationen 

var kortfattad och inte tillät någon kvalitativ innehållsanalys har endast förekomst 

beräknats. Tabell 21 visar vilka påföljder de 10 disciplinärendena som ingår i 

fördjupningen har resulterat i. Denna tabells information baseras på det sammanställda 

materialet i Appendix 4.  

 
Tabell 21 - Utdömd påföljd 

Ärendenummer Påföljd 

2010-1577/2010-141 Upphävande av auktorisation 

2011-1495 Upphävande av godkännande 

2011-580 Upphävande av auktorisation 

2010-1648 Upphävande av godkännande 

2012-825 Upphävande av godkännande 

2011-810 Upphävande av auktorisation 

2012-128 Varning 

2012-1575 Upphävande av godkännande 

2012-1659 Upphävande av godkännande 

2013-1467 Varning (mot revisionsbolag) 

 

Tabell 21 visar att påföljden som ålagts revisorn eller revisionsbolaget när dessa brustit i 

att verka för att den egna verksamheten betalar skatter och avgifter i rätt tid är inte i 

något av ärendena erinran, men är i 2 av 10 ärenden varningar. I de övriga 8 

disciplinärendena, vilket utgör 80 % av fördjupningsärendena, har ett upphävande av 

auktorisationen eller godkännandet utfärdats. Detta kan jämföras med det totala 

datamaterialet där det endast i 31 av 267 ärenden, vilket motsvarar drygt 11 %, har 

utdömts upphävande av auktorisationen eller godkännandet. Detta visar på att 

fördjupningen fångar en stor del, närmare en tredjedel, av det totala antalet ärenden som 

lett till upphävanden i det totala datamaterialet. Detta tyder även på att det ses som 

allvarligt när en revisor brister i att verka för att det egna bolaget betalar skatter och 

avgifter i tid och att stränga påföljder ofta åläggs. Revisorsnämnden vill tydligt markera 

vikten av detta genom att inte utfärda några mildare påföljder. Detta finns även reglerat 

i Revisorslag (SFS 2001:883). Enligt lagen ska ett upphävande utfärdas om revisorn inte 

betalat skatter och avgifter i tid, vilket överensstämmer väl med studiens resultat. 

Brown och Calderon (1993) har studerat disciplinära åtgärder vidtagna mot revisorer i 

USA. De framhäver i sin studie att påföljderna som utdömts blivit individualiserade 

samt varierat väldigt. Det finns med andra ord ingen tydlig koppling mellan det revisorn 

brustit i vid revisionsmisslyckanden och påföljden. Detta stämmer däremot inte i dessa 

10 disciplinärenden. Studiens resultat visar en koppling mellan bristande skatte- och 

avgiftshantering och stränga påföljder, vilket även finns reglerat i Revisorslag (SFS 

2001:883). Med andra ord tyder studiens resultat på att lika brister och förutsättningar 

såsom huruvida bristen förekommit vid upprepade tillfällen leder till lika påföljd. 
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6.2.1.4.1 Omständigheter som tas i beaktning vid brister i den egna verksamheten 

När Revisorsnämnden ska utdöma en påföljd gällande brister i den egna verksamhetens 

skatte- och avgiftshantering tas särskilda omständigheter i beaktning. Detta framgår 

exempelvis i disciplinärende 2012-128 (s. 2):  

     

“  r att en kvalificerad revisor ska vara lämplig att ut va revisionsverksamhet krävs 

att han eller hon  tn uter f rtroende fr n s väl uppdragsgivare som det allmänna.   r 

att detta f rtroende inte ska rubbas har revisorn en skyldighet att i sin verksamhet f l a 

gällande regler och bestämmelser. Av god revisorssed f l er vidare att en revisor ska 

bedriva sin verksamhet i ordnade former och att han eller hon ska eftersträva sunda 

ekonomiska f rh llanden.  raven p  att en revisor i sin revisionsverksamhet ska sk ta 

sina  ligganden i skatte- och avgiftshänseende ställs mycket h gt... estämmelserna om 

revisorns ansvar som ställf reträdare f r revisionsf retag är i f rsta hand avsedda f r 

fall d  n gon skyldighet mot det allmänna inte har fullg orts, t.e . om revisionsf retaget 

inte har fullgjort sina skyldigheter i fr gan om deklarationer eller inbetalning av skatt. 

 en m  lighet som paragrafen ger att i ett s dant fall upphäva auktorisationen, torde 

enligt f rarbetena kunna bli aktuell, t.e . om revisorn upprepade g nger har f rsummat 

f relägganden att avge deklarationer, kontrolluppgifter eller att betala in skatter”.  

 

Revisorsnämnden tar med andra ord i beaktande om revisorn eller revisionsbolaget 

fortfarande åtnjuter förtroende från det allmänna och uppdragsgivaren. Detta förtroende 

kan rubbas om revisorn inte följer regler och bestämmelser. Speciellt viktigt är att sköta 

den egna verksamhetens ålägganden gällande betalning av skatter och avgifter. Om 

detta försummas vid flertalet gånger kan det leda till upphävande av auktorisationen 

eller godkännandet. I fördjupningens samtliga ärenden där ett upphävande har ålagts 

revisorn har detta legat till grund för Revisorsnämndens beslut.  

 

Ett exempel på när dessa omständigheter har tagits i beaktande är disciplinärende 2012-

128 (s. 2) där en varning har utfärdats. Nedan följer ett textutdrag från ärende: 

 

“ olaget och A-son har under flera  r haft en bristfällig hantering av skatter och 

avgifter.  et är allvarligt att en revisor i sin egen verksamhet f rsummar sina 

skyldigheter mot det allmänna p  ett s dant sätt som har f rekommit i detta fall. 

 eträffande bolaget har dock f rseningarna, med n got undantag, b de vad avser 

deklarationer och betalningar endast uppg tt till ett mindre antal dagar varefter 

betalning har skett med deklarerat belopp.  ärtill har bolagets f rsummelser i skatte- 

och avgiftshänseende p tagligt minskat i antal under  r 2011.”  

 

Textutdraget ovan visar att verksamhetens bristfälliga hantering av skatter och avgifter 

skett under flera år, men att betalningarna varit försenade med endast ett fåtal dagar och 

uppgått till mindre belopp. Därefter har betalning gjorts inom kort och förbättring skett 

den efterföljande tiden. Dessa omständigheter utgör skillnaden i vilken påföljd som 

åläggs revisorn. Om inte betalningar hade gjorts inom kort och förbättringar inte skett 

hade ett upphävande istället ålagts revisorn. I samtliga 10 ärenden som ingår i 

fördjupningen har revisorn brustit i sina skyldigheter att betala skatter och avgifter i rätt 

tid vid ett flertal olika tillfällen, vilket också har lett till att ett upphävande utfärdas i 8 

av 10 ärenden. I de 2 ärenden där en varning utfärdats har omständigheter som dessa 

tagits i beaktande av Revisorsnämnden. Med andra ord, givet inga förmildrande 

omständigheter, kan det urskiljas ett samband mellan huruvida en revisor upprepande 
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eller vid endast ett tillfälle brustit i sina skyldigheter att verka för att det egna bolaget 

betalar skatter och avgifter i tid och vilken påföljd Revisorsnämnden utdömer.  

 

De stränga påföljderna grundar sig i att när en revisor åsidosätter skyldigheter i den 

egna verksamheten, genom att underlåta att betala skatter och avgifter i tid, äventyras 

förtroendet för revisorn och dennes verksamhet från det allmänna och uppdragsgivare. 

PwC (2015) menar att genom att anlita en revisor skapas förtroende hos bolagets 

intressenter. Med tanke på att individerna som utför revisionen i hög grad påverkar 

revisionskvaliteten (Francis, 2011, s. 134) är det av stor vikt att förtroende för revisorn 

åtnjuts. Johansson et. al. (2005) och Gulden (2009) framhåller även att det finns en rad 

förväntningar på revisorn och dennes roll rörande utbildning, kompetens och personliga 

attribut. Detta innebär att det ställs höga krav på revisorns roll och när dessa inte 

uppfylls kan det leda till att en påföljd utdöms och att ett revisionsmisslyckande uppstår. 

När detta sker och revisorn inte åtnjuter ett förtroende från sina intressenter kan klienter 

bli avskräckta och därför avstå från att köpa revisionsbyråns tjänster. Revisorn bör 

därför inte anses vara lämpad att bedriva revisionsverksamhet och detta förklarar det 

höga antalet upphävanden i fördjupningsärendena jämfört med det totala datamaterialet.
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7 Diskussion  

 

Hur revisionskvalitet definieras kommer alltid att vara avgörande för huruvida ett 

ärende ses som ett misslyckande eller inte. Revisionsmisslyckanden kommer med andra 

ord alltid handla om vems ögon en tittar genom (Knechel et. al., 2013, s. 386). Detta 

betyder att det aldrig går att tala om revisionsmisslyckanden utan att beröra 

diskussionen kring revisionskvalitet. Revisioner som misslyckas ligger i ena änden av 

ett kontinuum från hög till låg kvalitet (Francis, 2011, s. 127). Detta innebär att 

tillsynsmyndigheten endast är intresserade av den lägsta nivån av revisionskvalitet och 

detta blir således den nivån av revisionskvalitet som denna studie belyser och redogör 

för. Francis (2011, s. 141) framhåller även att ett lands rättssystem kan utfärda rättsliga 

åtgärder mot revisorer som misslyckas och därför spelar rättssystemet en viktig roll när 

det kommer till att definiera revisionsmisslyckanden. I denna studie är det tydligt att 

Sveriges tillsynsmyndighet, Revisorsnämnden, har en avgörande roll för att definiera 

revisionsmisslyckanden. I denna studie blir således tillsynsmyndighetens syn på 

revisionskvalitet väldigt central. Vidare kan antalet revisionsmisslyckanden ses som en 

reflektion av Revisorsnämndens arbete på två sätt. Det ena rör utbildning och 

auktorisationen av revisor medan det andra rör tillsynsarbetet. Exempelvis kan ett stort 

antal revisionsmisslyckanden indikera att nämnden inte på ett tillfredsställande sätt 

lyckats utbilda och auktorisera väl lämpade och redbara revisorer. Det kan å andra sidan 

indikera att de faktiskt lyckats med tillsynsarbetet och upptäcker revisioner av lägre 

kvalitet. Med tanke på att nämndens arbete utgörs till 85 % av tillsynsarbetet 

(Revisorsnämnden Årsredovisning 2014, s. 2) är det viktigt att tillsynen fungerar väl, 

men även för att Causholli och Knechel (2012, s. 632) menar att revisorer har 

informationsövertag gentemot klienter till följd av att det endast är revisorn som har 

kunskap om mängden arbete som krävs för att utföra tjänsten väl. Informationsövertaget 

innebär att en fungerande tillsyn blir än mer viktig för att säkerställa att kvaliteten på 

den tillhandahållna tjänsten är godtagbar. Det som dock bör ifrågasättas är hur effektivt 

Revisorsnämndens tillsynsarbete kan motverka revisionsmisslyckanden. Kommer den 

enskilde revisorns beteende förändras eller inte till följd av att brister upptäcks och 

påföljd utdöms? 

 

Denna studie har visat att revisionsmisslyckanden är ett förekommande problem i såväl 

Sverige som internationellt. Studien visar att det i Sverige endast är cirka 1 % årligen av 

alla revisorer som misslyckas. Denna siffra kan dock vara grovt underskattad till följd 

av att studiens resultat endast baseras på de ärenden som upptäcks av 

tillsynsmyndigheten. Med andra ord är det svårt att uttala sig om hur stor andel av 

revisorerna som faktiskt årligen misslyckas.  Historien har genom exempelvis fallet med 

Enron visat att det, när det väl förekommer, kan få fatala konsekvenser för såväl 

revisorn, revisionsbyrån som samhället i stort (Eilifsen et al., 2010, s. 41). Samhällets 

förtroende för revisionsyrket kan dels påverkas negativt, vilket kan leda till att tilliten 

går förlorad och efterfrågan på tjänsterna sjunker. Ett revisionsmisslyckande kan 

dessutom kosta såväl den enskilde som samhället stora mängder resurser i form av tid 

och pengar, vilka skulle kunnat användas till något som bidrar med större samhällsnytta. 

Exempel på detta är Revisorsnämndens utredande arbete samt övriga konsekvenser som 

ett misslyckande medför. Ett misslyckande kostar dock inte endast ekonomiska resurser, 

även exempelvis omvärldens förtroende för revisorer kan drabbas. Frågan är vilket som 

egentligen kostar mest? Förtroendet i sig kostar inte några pengar, men kan i längden 

leda till förödande konsekvenser, jämför exempelvis med Andersen som gick i konkurs 

till följd av ett revisionsmisslyckande. Det är därför av stor vikt att flera aktörer, 
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exempelvis revisionsbyråer och Revisorsnämnden, arbetar aktivt med att förhindra och 

motverka revisionsmisslyckanden.  

 

Denna studie belyser att en revisor vid revisionsmisslyckanden kan brista i en rad olika 

områden. Dessa är bristande dokumentation, bristande granskning, godtagit 

felaktigheter, underlåtelse, formaliteter, jävighet/oberoende samt övriga brister. Alla 

brister förekommer dock inte lika frekvent. Däremot förekommer vid majoriteten av 

ärendena två av bristerna, vilka är bristande granskning samt underlåtelse. Detta resultat 

anses inte förvånande med tanke på att dessa huvudkategorier innefattar sådant som är 

självklart i en revision. De mest förekommande bristerna rörande granskning är 

granskning av kassaredovisning och kontanthantering i resultaträkningen, granskning av 

varulager i balansräkningen samt granskning av händelser efter räkenskapsårets slut. 

Med tanke på att kassan och varulagret i ett bolag ofta utgör väsentliga poster samt att 

det finns incitament för att begå oegentligheter kan svårigheter finnas med att granska 

dessa poster tillräckligt utförligt för att granskningen ska anses godtagbar. Vidare 

innebär detta att det kan anses vara lätt att en revisor av misstag missar något viktigt att 

granska på grund av posternas omfattning. I vissa fall kan även bristen bero på revisorn 

egen bekvämlighet. Exempelvis kan revisorn ha struntat i att medverka vid 

lagerinventering utan giltig anledning. Den utan tvekan mest förekommande bristen 

gällande revisorns underlåtelse är underlåtelse att rapportera i revisionsberättelsen. En 

revisor bör ha sådan kunskap om vad revisionsberättelsen ska innefatta och denna brist 

kan därför till stor del även här grunda sig i revisorns egen bekvämlighet. Studiens 

resultat implicerar således att det finns ett behov av att arbeta med flera områden för att 

undvika revisionsmisslyckanden. Fokus bör dock främst ligga på att förhindra bristande 

granskning och underlåtelse och då främst kassaredovisning och kontanthantering, 

varulager, händelser efter räkenskapsårets slut samt underlåtelse att rapportera i 

revisionsberättelsen.  

 

En diskussion har förts angående varför dessa två huvudkategorier av brister var mest 

förekommande vid revisionsmisslyckanden och det kan finnas ett flertal potentiella 

förklaringar till detta. Dessa två huvudkategorier kan förekomma flertalet gånger i varje 

enskilt ärende, vilket inte är fallet i samtliga övriga huvudkategorier av brister. Detta 

ökar sannolikheten att dessa brister förekommer mer ofta än övriga kategorier av brister. 

Till följd av att en revisor endast ska granska poster där det finns en risk för väsentliga 

felaktigheter uppstår en svårighet i att bedöma vilka poster som bör ingå i granskningen 

(Johansson et. al., 2005, s. 62). Detta kan leda till att viktiga poster missas helt eller 

granskas otillräckligt. Revisorn ska inför varje nytt uppdrag även säkerställa att denne 

har tillräcklig och relevant kompetens för uppdraget. Om denna förmåga missbedöms 

och övervärderas kan detta förklara varför revisorn brister i sin granskning eller 

underlåter att göra något nödvändigt. Francis (2011, s. 134) framhåller att kompetensen 

hos individerna som utför revisionen påverkar revisionskvaliteten, ju högre kompetens 

desto högre kvalitet. Även Knechel et. al. (2013, s. 393) menar att revisorns expertis är 

en input som påverkar revisionskvaliteten. En hög kompetens hos revisorn skulle 

exempelvis leda till en förhöjd kvalitet på revisionen (Knechel et. al., 2013, s. 393). 

Utan tillräcklig kompetens kan det därför vara svårt att avgöra vad som är väsentligt att 

granska eller inte. Kvaliteten på revisionen kan till följd av detta bli lägre och 

revisionsmisslyckanden uppstå. En annan eventuell förklaring till varför dessa brister 

förekommer så frekvent är tidbrist. Klienterna vill inte betala mer än nödvändigt och vill 

därför inte att revisorn lägger mer tid än vad som krävs. Revisorerna i sin tur har endast 

ett visst antal timmar budgeterat till varje uppdrag och vill därför vara så effektiva som 
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möjligt. Tidsbristen kan leda till att revisorn, medvetet eller omedvetet, väljer att 

granska vissa delar mindre ingående eller helt underlåter att göra vad som krävs. 

Tidsaspekten kan således fungera som ett stressmoment. Granskningen är dessutom en 

stor del av själva revisionen och revisorns arbete och även därför är risken för 

felaktigheter stor. Revisorns erfarenhet kan också utgöra en förklaring. En revisor med 

lång erfarenhet kan förlita sig på sin erfarenhet i för stor utsträckning och till följd brista 

i sitt arbete. Å andra sidan kan en revisor med kortare erfarenhet låta sig påverkas av 

andra i för stor utsträckning och därför brista i sitt arbete. Slutligen finns alltid en risk 

för att revisorns egen bekvämlighet begränsar dennes arbete och orsakar underlåtelse 

eller bristfällig granskning som kan leda till revisionsmisslyckanden.  

 

Delar av studiens resultat kan dock anses förvånande. Att exempelvis huvudkategorin 

jäv/oberoende förekommer så sällan var inte väntat med tanke på det stora utrymme 

revisorns självständighet har fått i media de senaste åren. Ett annat exempel är planering 

som endast kategoriserades som en undergrupp till följd av den låga frekvensen i 

disciplinärendena. Detta kan minst sagt anses anmärkningsvärt med tanke på att en stor 

del av en revisors arbete innefattar planering. Eilifsen et. al. (2010, s. 145) menar att 

planering av revisionen innebär att revisorn fastställer strategin på revisonen och 

utvecklar en plan för denna. I kurslitteratur på området ges dessa områden stort 

utrymme och mycket fokus läggs på dem. Detta visar att detta är viktiga områden i en 

revision, vilket därför innebär att resultatet förvånar.  

 

Den fördjupande delen i denna studie påvisar att stränga påföljder ofta utdöms i 

samband med att revisorer brister i att verka för att den egna revisionsbyrån betalar 

skatter och avgifter i tid. Denna brist förekommer inte speciellt ofta i det totala antalet 

disciplinärenden, men när det väl sker åläggs revisorn stränga påföljder. Detta visar att 

Revisorsnämnden ser allvarligt på brister förknippade med den egna verksamheten 

eftersom detta kan påverka samhällets förtroende för revisionsyrket. Om revisorn, givet 

att denne inte kan yttra en godtagbar anledning till felaktigheten, inte sköter sina 

ålägganden gällande den egna verksamheten är denne mest troligt inte heller lämpad att 

bedriva sådan verksamhet. Det är viktigt att samhället åtnjuter förtroende för 

revisionsyrket och detta kan äventyras vid misskötsel av den egna 

revisionsverksamheten. Allt detta tyder på att samhället förväntar sig att en revisor 

föregår med gott exempel. Huruvida detta är fallet i andra länder än Sverige är svårt att 

uttala sig om, men däremot kan det anses troligt att kraven på revisorns roll skiljer sig. 

Om detta är fallet skulle tillsynsmyndigheterna i andra länder kunna döma annorlunda i 

de ärenden som rör brister i den egna verksamheten och som påverkar revisorns 

förtroende.  Studiens resultat implicerar att brister rörande den egna verksamheten är 

nära förknippat med försämrat förtroende. Det blir därför viktigt för revisorn att på ett 

tillfredsställande sköta den egna verksamheten, eftersom konsekvenser och påföljder i 

annat fall kan bli mycket allvarliga. Vidare är det även viktigt att Revisorsnämnden som 

granskare åtnjuter ett förtroende. Utan detta förtroende kommer varken revisorer eller 

allmänheten att känna tillförlit till den offentliga tillsynen av revisionsyrket. Detta 

förtroende är av särskild vikt med tanke på att revision är en professionell tjänst som är 

svår att utvärdera (Darby & Karni, 1973, s. 69) samt att gemene man saknar kunskap 

om revisionskvalitet.  

 

Vidare har det analyserats huruvida det är mer troligt att det är en revisor från en liten 

eller stor revisionsbyrå som brister i den egna verksamheten. Eftersom det rör brister i 

den egna verksamheten är det mer troligt att det rör mindre byråer till följd av att dessa i 
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många fall kan bedrivas av en enskild revisor och att den interna kontrollen därför är 

mindre omfattande och chansen att bristerna upptäcks lägre. Fördjupningens resultat blir 

till följd av detta av än större nytta för de mindre revisionsbyråerna än de stora. Givet att 

det rör de mindre byråerna skulle en tredjedel av alla upphävanden som 

Revisorsnämnden utdömt under de senaste 6 åren kunna ha förhindrats genom att de 

små byråerna fick ta del av studiens resultat.  

 

Hur Revisorsnämnden väljer att uttrycka sig i disciplinärendena har varit avgörande för 

kategoriseringen i denna studie. Beroende på vilka ord de väljer att använda har det 

betydelse för vad som ansetts relevant att anteckna och vidare analysera. Läsaren bör 

även ha i åtanke att de presenterade resultaten utgörs av denna studies kategorisering 

och analys, vilken potentiellt skulle kunna skilja sig i en annan studie med samma 

datamaterial som grund. Benämningen på kategorierna bör dock inte på något sätt anses 

förvånande med tanke på att samtliga kategorier rör områden som är att anse som vad 

en kan förvänta sig av en revisor i dennes dagliga arbete. Trots att revisionsyrket är 

komplext är dessa kategorier enkla och okomplicerade. Dessa områden kan inte heller 

anses främmande för en revisor, utan bör snarare anses fundamentala för revisorn och 

dennes verksamhet. Utöver detta finns dessutom det mesta av vad studiens kategorier 

innefattar reglerat i Revisorslag. Huvudkategorierna kan således anses relativ 

väletablerade och bör heller inte ses som studiens främsta bidrag. Däremot bör de 

tillhörande undergrupperna som innehåller mer specifik information om bristerna ses 

som studiens huvudsakliga bidrag. Detta eftersom läsaren får kunskap om vad som mer 

specifikt brister. Exempelvis om revisorn brustit i sin granskning får läsaren även ta del 

av att det är granskningen av balansräkningen och posten varulager som brustit och inte 

endast det faktum att granskningen har brustit. Implikationer av studiens resultat är att 

hur Revisorsnämnden väljer att uttrycka sig och resultatet av studiens kategorisering 

kommer att påverka hur revisionsbyråer handlar i framtiden. Detta eftersom 

kategoriseringen och Revisornämndens ordval kan ha betydelse för vilka områden 

byråer väljer att fokusera på att förbättra och utveckla i sin verksamhet. Studien 

implicerar även att så länge en revisor följer områdets aktuella lagstiftning behöver 

denne inte känna oro över att misslyckas med sitt arbete. Sammanfattningsvis kvarstår 

problemet med att revisionsmisslyckanden faktiskt förekommer oavsett hur bristerna 

kategoriseras och det faktum att detta behöver belysas för att förhindra och motverka att 

det sker.  

  



66 
 

8 Slutsats  

 

Det förekommer 7 kategorier av brister vid revisionsmisslyckanden. De två mest 

förekommande bristerna är granskning och underlåtelse. Av granskningsbristerna är det 

främst kassaredovisning och kontanthantering i resultaträkningen, varulager i 

balansräkningen samt händelser efter räkenskapsårets slut som på ett bristande sätt 

granskas. Av bristerna rörande revisorns underlåtelse är det främst underlåtelse att 

rapportera i revisionsberättelsen som revisorn brister i.  

 

Kategorierna av brister innefattar sådant som finns reglerat i lag, vilket innebär att så 

länge en revisor följer den aktuella lagstiftningen samt de krav som ställs på denne 

kommer revisorn kunna undvika revisionsmisslyckanden.  

 

När revisorn brister i sina skyldigheter gällande den egna verksamheten genom att inte 

verka för att revisionsbolaget betalar skatter och avgifter i tid utdöms stränga påföljder. 

I en övervägande del av antalet ärenden leder denna brist till upphävande av revisorns 

auktorisation eller godkännande. När skyldigheter rörande den egna verksamheten 

åsidosätts görs detta systematiskt och vid upprepade tillfällen och fler än två andra 

brister förkommer sällan samtidigt. Vidare framhåller revisorn att skyldigheter rörande 

den egna verksamheten åsidosatts till följd av orsaker utom dennes kontroll. Att inte 

sköta den egna verksamhetens ålägganden kan påverka allmänhetens förtroende samt på 

sikt ha förödande konsekvenser för revisionsbyråns möjlighet att fortsatt bedriva 

verksamhet.  
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9 Studiens bidrag och förslag på vidare forskning 

 

Studiens bidrag är främst redogörelsen och belysandet av brister som förekommer vid 

revisionsmisslyckanden i Sverige. Det är undergrupperna i kategoriseringen som är 

studiens främsta bidrag och inte huvudkategoriseringen i sig. Detta till följd av att 

huvudkategorierna kan anses vara väl etablerade redan, samtidigt som undergrupperna 

bidrar med mer specifik information till forskningsområdet. Den nya kunskapen bidrar 

även till att minska kunskapsglappet på området. Den enskilde revisorn samt 

revisionsbyråerna kommer i första hand få den upplevda nyttan av studiens resultat. 

Vidare bidrar denna studie till en ökad kunskap om vad revisorer brister i vid 

revisionsmisslyckanden och genom detta kan den enskilde revisorn höja kvaliteten på 

revisionen genom att planera och utföra sitt arbete på ett bättre sätt. Revisorn blir 

medveten om vilka områden mer fokus bör läggas på och där risken för bristfälligt 

arbete är högre. Detta kommer i förlängningen även att kunna bidra till att 

revisionsbyråer kan förebygga och förhindra att revisionsmisslyckanden sker i lika stor 

utsträckning, genom att informera sina anställda om hur Revisorsnämnden ser på 

revisionsmisslyckanden och därför även vilka områden som bör arbetas aktivt med.  

 

Kostnaderna för revisionsmisslyckanden kan vara fatala som i fallet med Enron. Därför 

tillfaller en sekundär nytta samhället i stort, eftersom dessa kostnader kan undvikas 

genom denna nyvunna kunskap studien bidrar med. Vidare uppstår en sekundär nytta 

även hos revisionsbyråernas klienter genom att revisorer kan tillhandahålla tjänster av 

högre kvalitet. Detta är av särskild vikt med tanke på att revision är en professionell 

tjänst som är svår att utvärdera för klienten på grund av dess särskilda attribut.  

 

När denna studie genomfördes stod det under litteraturgenomgången klart att få studier 

var genomförda på området. Fokus har tidigare främst legat på revisionskvalitet medan 

få studier gjorts i syfte att undersöka revisionsmisslyckanden och vad revisorer brister i 

vid dessa. Denna studie har dock ändå kunnat återkoppla till de flesta tidigare studierna 

på området, men det vore önskvärt att det bedrevs mer forskning på området som 

undersökte samma företeelse. Förslag på vidare forskning blir således att fortsätta 

undersöka området i stort och främst vad som faktiskt brister vid 

revisionsmisslyckanden. Två mer specifika områden att utforska ytterligare skulle 

kunna vara revisorns bristande granskning samt underlåtelse. Dessa områden var de 

överlägset mest förekommande bristerna i denna studie och är därför av störst relevans 

att börja studera. Främst skulle studierna kunna inrikta sig på revisorns granskning av 

väsentliga poster såsom resultaträkningens kassaredovisning och kontanthantering samt 

balansräkningens varulager. Fokus skulle även kunna ligga på granskning av händelser 

efter räkenskapsårets slut samt revisorns underlåtelse att rapportera i 

revisionsberättelsen när så krävs.     

  



68 
 

10 Studiens tillförlitlighet och äkthet 

 

Bryman (2008, s. 352) framhåller att kvalitativa studier bör värderas och bedömas 

utifrån helt andra kriterier än vad kvantitativa studier gör. Patel och Davidson (2003, s. 

106) förklarar däremot att kvalitativa studier kännetecknas av en stor variation och att 

det därför är svårt att hitta entydiga kriterier för god kvalitet. Två grundläggande 

kriterier som kvalitativ forskning vanligtvis bedöms utifrån är tillförlitlighet och äkthet 

(Bryman, 2008, s. 353).  

 

Bryman (2008, s. 354) menar att tillförlitlighet består av trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. Det är av stor vikt att forskarens 

förklaring om verkligheten är trovärdig i andras ögon (Bryman, 2008, s. 354). Vidare 

menar Bryman (2008, s. 355) att det är viktigt att studien är överförbar, vilket innebär 

att resultatet står sig även i en annan kontext vid en senare tidpunkt. Det är även 

önskvärt att en studie är pålitlig, vilket går att avgöra så länge forskaren skapar en 

fullständig redogörelse för samtliga delar i forskningsprocessen. Slutligen är det av stor 

vikt att det finns möjlighet att styrka och konfirmera forskningen, vilket görs genom att 

forskaren säkerställer att dennes värderingar inte påverkat studiens utförande och 

slutsatser (Bryman, 2008, s. 355). 

 

Denna studie har inspirerats av en väletablerad forskningsdesign, Graneheim och 

Lundmans kvalitativa innehållsanalys, och bör därför anses vara trovärdig i andras 

ögon. Studien innefattar dock inga direkta undersökningspersoner som kan bekräfta 

resultatet. Vidare kan studiens överförbarhet ifrågasättas, eftersom det kan finnas 

skillnader i tillvägagångssättet samt hur eventuell kategorisering av brister hos 

revisorerna benämns. Kategoriernas innehåll bör dock vara av liknande karaktär. I 

studien har det ingående redogjorts för samtliga delar i forskningsprocessen, vilket gör 

studien pålitlig. Slutligen bör denna studie anses trovärdig eftersom det i största möjliga 

mån undvikits att egna värderingar har påverkat utförandet. Det finns dock alltid en risk 

för att värderingar omedvetet påverkar. En medvetenhet finns dock om att författarna 

har en förförståelse på området. Inverkan av denna har försökt att minimeras genom att 

den har gjorts medveten och på så sätt har denna under studiens gång funnits i åtanke. 

 

Vidare framhåller Bryman (2008, s. 357) att en kvalitativ studie kan bedömas utifrån sin 

äkthet, där tyngden främst läggs på det praktiska resultatet och hur deltagarna i studien 

har påverkats av resultatet (Bryman, 2008, s. 357). I denna studie ingår inga 

undersökningspersoner, vilket gör bedömningen av studiens äkthet mindre relevant. Det 

kan dock konstateras att studiens undersökning rör revisorer och att dessa kommer att 

kunna ha nytta av resultatet och anpassa sitt arbete utifrån detta.  

 

Patel och Davidson (2013, s. 106) hävdar att generalisering i kvalitativa studier ofta ses 

som problematiskt. De framhäver att resultatet av en kvalitativ studie endast kan 

generaliseras om urvalet skett systematiskt, vilket dock sällan är fallet. En kvalitativ 

studie kan å andra sidan skapa en förståelse för ett fenomen i relation till dess kontext 

och en generalisering är där eventuellt möjlig att göra i relation till snarlika situationer 

eller kontexter (Patel & Davidson, 2013, s. 106). Denna studie kan vara svår att 

generalisera. Studien har dock bidragit till att redogöra för och belysa vad revisorer 

brister i vid revisionsmisslyckanden och denna kunskap kan vara användbar i liknande 

situationer. De möjliga bristerna en revisor kan begå är antagligen desamma i andra 
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situationer men kategorisering av dem kan variera, därför kan en revisor i sitt arbete ha 

användning av denna kunskap i syfte att förhindra att ett revisionsmisslyckade uppstår. 
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Appendix 1 – Kvalitativ innehållsanalys 

 

Meningsenhet Kod Kategori 

 -                                 
                                   
                   , vilka iakttagelser som gjorts 
 ch v                            . Bristande dokumentation Dokumentation 

Inte möjligt att säkerställa fullständigheten i 
bolagets intäktsredovisning 
         v                                        
av elektronisk journal 
...ofullständig information på kassarapporterna  Intäkter i resultaträkning Granskning 

Mot bakgrund av att bolaget var ett 
enmansföretag och att arbetet utfördes hos 
bolagets uppdragsgivare borde A-son ha 
                                          

Kostnader i 
resultaträkning 

 Av A-sons dokumentation kan inte beträffande 
något av de fyra bolagen utläsas att han 
genomförde någon närmare granskning av 
                     

Ospecificerat i 
resultaträkning 

 A-son skulle därför ha närvarat vid 
lagerinventeringen, om detta inte var praktiskt 
ogenomförbart. Tillgångar i balansräkning 

 A-son har inte visat och inte heller har gjort 
sannolikt att han på ett godtagbart sätt har 
granskat posten leverantörsskulder. Skulder i balansräkning 

 A-son vidtog inga andra åtgärder än att fastställa 
att föregående periods utgående balanser hade 
förts över till den aktuella perioden på ett riktigt 
sätt. Ingående balanser 

 Han har granskat de aktuella beloppen. 
Granskningen har emellertid inte föranlett någon 
rättelse av årsredovisningarna.  Årsredovisning 

 Granskning av händelser efter räkenskapsårets 
                  inte de krav som följer av den 
angivna standarden.  

Händelser efter 
räkenskapsårets slut 

                    -sons granskning av viktiga 
rutiner. Rutiner 

                                             
                Övrigt 

  v                      v                      
                        h    .  Årsredovisning 

Godtagit 
felaktigheter 

                            v              
    v                                 
                   .                     h         
                                           Felaktig bokföring  

                               v           .  Formaliteter 
             h   v      j         h           

       v                  .  Övrigt  
 



 

                  v                            
                                     . 

Rapportera i 
revisionsberättelse Underlåtit att  

             v                            
Rapportera till 
styrelse/myndighet/övriga 

     v                                   h     
                               ch  v        

Verka för att skatter och 
avgifter betalas i tid 

                             -    
                            c     .  

Övrigt. Ej undertecknade 
dokument 

         v         v                  v  v  .  -
    h                     c     
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  v         c     . 

Felaktig 
revisorspåteckning Formella brister 

                         v                    
        v                  h    
  v                          . 

Feldaterad 
revisionsberättelse 

                h   v         v         ch  v    
     v                               v    
                        v     v       . 

Lämnat 
revisionsberättelse i fel tid 

                   v                         
       v      S   

Felutformad 
revisionsberättelse 

  h      h                               
                                     h   
 v  v       v               .  

Övrigt. Inhämtande av 
skriftliga uttalanden 

            v                               
som bedriver          v      h    Utövat sidoverksamhet Jäv/oberoende 

  h   h                                  
         ch        v        .  Jäv 

 ...    h                          h        -     
       h    ch  j  v       h      h          
 v         uppdraget. Oberoende 

        h            v       v    v   c    
   v              . 

Bristande 
förståelse/kunskap Övrigt 

               j    -               c           
        v  . Ej avgått/avgått i fel tid 

 Genom  
                                 v              
        ch   v                  v            
        v       Planering 

  h              ch       j      v 
                     h   v           c     Revisionsteam 

                                               
v                           h   h        v        
     c                                         
taxeringsfelet.  Övrigt 

 

 

 



 

Appendix 2 – Sammanställning totala datamaterialet  
 

Ärende-
nummer 

Vem 
initierar Brist Brist Brist Brist Brist Brist Brist Brist Brist Brist Brist Brist Påföljd 

Brustit vid 
flera 
revisioner 

Antal 
brister 

2007-1493 
Övriga 
myndigheter 

Granskning: 
Varulager 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera 
till styrelse/ 
myndighet/ 
övriga 

Granskning: 
Övrigt. 
Upplysningar 
i bolagets ÅR               Varning Ja 5 

2007-1494 
Övriga 
myndigheter 

Underlåtit: 
Övrigt. 
Granska 
huvudansvari
ge revisorns 
granskning                       Erinran Ja 1 

2007-1571 Anmälan 

Granskning: 
Övrigt. 
Bankuttag 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring 

Övrigt: 
Bristande 
förståelse/ku
nskap för 
koncernredov
isning 

Dokumentati
on 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Godtagit 
felaktigheter: 
Övrigt. 
Overifierade 
uppgifter från 
VD 

Granskning: 
Upplupna 
intäkter 

Övrigt: 
Revisionstea
m       

Upphävande 
av 
auktorisation Ja 9 

2007-581 Skatteverket 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Granskning: 
Utbetalning 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring                 Varning Nej 4 

2008-33 
Kvalitetskont
roll 

Dokumentati
on 

Granskning: 
Varulager 

Underlåtit: 
Övrigt. Verka 
för att brister 
i ÅR rättas                   Varning Ja 3 

2008-65 Skatteverket Övrigt: Övrigt 

Underlåtit: 
Övrigt. 
Deklaration                     Varning Ja 2 

2007-730 Anmälan 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                       Erinran Nej 1 

2007-1672 
Kvalitetskont
roll 

Jäv/oberoend
e: Jäv 

Dokumentati
on 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat 

Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Goodwill 

Granskning: 
Upplupna 
intäkter 

Godtagit 
felaktigheter: 
ÅR.          Varning Ja 8 

2008-617 Skatteverket 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat                     Erinran Nej 2 

2008-685 Övrigt 
Underlåtit: 
Övrigt 

Underlåtit: 
Övrigt. Att 
verka för att 
företaget i ÅR 
redogjort för 
allt 

Underlåtit: 
Övrigt. Kräva 
information i 
förvaltningsb
erättelsen 

Granskning: 
Årsredovisnin
g och 
koncernredov
isning                 Varning Ja 4 



 

2008-805 SUT 

Godtagit 
felaktigheter: 
Formaliteter. 
Olika 
räkenskapsår 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring 

Godtagit 
felaktigheter: 
Övrigt. 
Närståendelå
n                 Erinran Ja 4 

2008-1549 Anmälan 
Jäv/oberoend
e: Oberoende                       Varning Ja 1 

2009-456 
Övriga 
myndigheter 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                       Varning Ja 1 

2007-919 Anmälan 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring                   Varning Nej 3 

2008-250 
Kvalitetskont
roll 

Dokumentati
on 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Varulager 

Jäv/oberoend
e: Oberoende 

Formella 
brister: 
Feldaterad 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse           Varning Ja 7 

2008-745 Skatteverket 

Underlåtit: 
Övrigt. 
Deklarera                       Varning Nej 1 

2008-1502 Anmälan 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                     Erinran Nej 2 

2009-158 SUT 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Granskning: 
Resultaträkni
ng 
ospecificerat  

Granskning: 
Mark 

Granskning: 
Pågående 
arbeten 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat 

Granskning: 
Kostnader 
ospecificerat 

Granskning: 
Rutiner. 
Fakturering 
och inköp 

Övrigt: 
Revisionstea
m 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Formella 
brister: 
Felaktig 
revisorspåtec
kning     

Upphävande 
av 
godkännande Ja 10 

2008-
1300/2007-
1528 

Skatteverket
/SUT 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Övrigt. 
Internkontroll 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat 

Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Övrigt. 
Värderingsm
odell               Varning Ja 5 

2007-925 
Kvalitetskont
roll 

Dokumentati
on 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Inventarier 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring 

Granskning: 
Årsredovisnin
g och 
koncernredov
isning 

Formella 
brister: 
Feldaterad 
revisionsberä
ttelse         Varning Ja 8 

2007-1056 Skatteverket 

Granskning: 
Övrigt. 
Koncernkostn
ader 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Övrigt.                  Varning Ja 4 

2007-1691 Skatteverket 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat                   Varning Ja 3 



 

2008-34 
Kvalitetskont
roll 

Jäv/oberoend
e: Jäv 

Dokumentati
on 

Formella 
brister: 
Feldaterad 
revisionsberä
ttelse 

Granskning: 
Årsredovisnin
g 

Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga           Varning Ja 7 

2009-30 Media 
Underlåtit: 
Övrigt.                        Varning Nej 1 

2009-157 SUT 
Dokumentati
on 

Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Övrigt. 
Förvärv av 
rörelse 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Kundfordring
ar  

Granskning: 
Leverantörssk
ulder 

Godtagit 
felaktigheter: 
Övrigt. 
Felaktig 
information           Varning Ja 7 

2009-313 SUT 

Jäv/oberoend
e: Utövat 
sidoverksamh
et 

Dokumentati
on 

Granskning: 
Övrigt. Hela 
revisionen 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Övrigt 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Övrigt. 
Kontrollera 
jämförelsesiff
ror 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut       

Upphävande 
av 
auktorisation Ja 9 

2009-555 SUT 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Pågående 
arbeten 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Godtagit 
felaktigheter: 
Övrigt. 
Närståendelå
n             Varning Ja 6 

2009-645 
Revisorsnäm
nden 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga                       Erinran Nej 1 

2009-437 SUT 

Granskning: 
Övrigt. Aktier 
i dotterbolag 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                 Varning Ja 4 

2008-
112/2008-
390 

Skatteverket
/Kvalitetskon
troll 

Jäv/Oberoen
de: Jäv 

Dokumentati
on 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Årsredovisnin
g 

Granskning: 
Övrigt. 
Andelar i HB 

Godtagit 
felaktigheter: 
Övrigt. ÅR  är 
ej upprättad i 
enlighet med 
lag 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga     

Upphävande 
av 
godkännade Ja 10 

2008-347 Anmälan 

Granskning: 
Övrigt. 
Utdelning 

Granskning: 
Övrigt. 
Utdelning 

Underlåtit: 
Övrigt.  

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                 Erinran Ja 4 

2008-1332 Anmälan 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga                       Erinran Nej 1 

2008-1489 
Kvalitetskont
roll 

Dokumentati
on 

Formella 
brister: 
Feldaterad 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Övrigt. Kräva 
information i 
förvaltningsb
erättelsen 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat 

Granskning: 
Varulager 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Godtagit 
felaktigheter: 
Övrigt. 
Närståendelå
n       Varning Ja 9 



 

2008-548 Anmälan 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Formella 
brister: 
Felaktig 
revisorspåtec
kning                      Erinran Nej 2 

2008-1249 Skatteverket 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                       Varning Ja 1 

2009-809 SUT 
Dokumentati
on 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Granskning: 
Resultaträkni
ng 
ospecificerat  

Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Värdepapper 

Jäv/oberoend
e: Oberoende           Varning Ja 7 

2008-1391 
Kvalitetskont
roll 

Jäv/oberoend
e: Jäv 

Dokumentati
on 

Granskning: 
Rutiner 

Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Fordringar 

Granskning: 
Årsredovisnin
g 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga   

Upphävande 
av 
godkännande Ja 11 

2008-652 Övrigt 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring  

Underlåtit: 
Övrigt 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Godtagit 
felaktigheter: 
Övrigt. 
Närståendelå
n               Varning Ja 5 

2009-660 SUT 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Varulager                 Varning Ja 4 

2008-578 Skatteverket 
Granskning: 
Varulager                       Varning Nej 1 

2008-264 Skatteverket 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring 

Granskning: 
Övrigt. Aktier 

Dokumentati
on                   Varning Ja 3 

2008-1508 Anmälan 
Underlåtit: 
Övrigt 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                     Erinran Nej 2 

2009-1578 Media 
Jäv/oberoend
e: Oberoende                       

Varning (mot 
bolaget) Nej 1 

2008-1273 
Kvalitetskont
roll 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat 

Granskning: 
Kostnader 
ospecificerat 

Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Kundfordring
ar 

Granskning: 
Leverantörssk
ulder 

Granskning: 
Övrigt. 
Förvärv av 
rörelse 

Granskning: 
Skulder. 
Ospecificerat  

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring     

Upphävande 
av 
godkännande Ja 10 

2009-767 Anmälan 

Jäv/oberoend
e: Utövat 
sidoverksamh
et                       Erinran Nej 1 

2009-749 Anmälan 
Jäv/oberoend
e: Oberoende                       

Erinran (mot 
bolaget) Nej 1 

2008-702 Anmälan 

Granskning: 
Årsredovisnin
g 

Granskning: 
Övrigt. 
Lånevillkor                     Erinran Nej 2 



 

2008-695 
Övriga 
myndigheter 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Övrigt: Ej 
avgått/avgått 
i fel tid                     Varning Ja 2 

2009-989 SUT 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Godtagit 
felaktigheter: 
ÅR 

Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Leverantörssk
ulder 

Granskning: 
Övrigt. 
Förskott från 
kunder 

Dokumentati
on             Varning Ja 6 

2008-587 Skatteverket 
Dokumentati
on 

Granskning: 
Fordran 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                 Varning Ja 4 

2009-66 
Kvalitetskont
roll 

Jäv/oberoend
e: Oberoende                       Varning Ja 1 

2008-648 Skatteverket 
Granskning: 
Varulager                       Varning Ja 1 

2009-501 
Övriga 
myndigheter 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                     Erinran Ja 2 

2008-1468 
Kvalitetskont
roll 

Granskning: 
Rutiner 

Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Övrigt. 
Uppfölja 
utdelningsför
slag         

Upphävande 
av 
godkännande Ja 8 

2008-1518 Skatteverket 
Jäv/oberoend
e: Jäv 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                     Varning Ja 2 

2010-140 
Revisorsnäm
nden 

Underlåtit: 
Övrigt                       

Upphävande 
av 
auktorisation Ja 1 

2008-1421 
Övriga 
myndigheter 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring                       Varning Ja 1 

2009-477 Anmälan 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga                       Erinran Ja 1 

2008-1509 Skatteverket 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                     Erinran Nej 2 

2008-1542 Skatteverket 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                     Erinran Nej 2 

2008-1294 Anmälan 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Ingående 
balanser 

Granskning: 
Övrigt. 
Taxeringsvärd
e                 Varning Nej 4 



 

2008-1458 
Kvalitetskont
roll 

Dokumentati
on 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Årsredovisnin
g 

Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Pågående 
arbeten 

Granskning: 
Fordran 

Granskning: 
Övrigt. 
Ställda 
säkerheter 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Formella 
brister: 
Felaktig 
revisorspåtec
kning 

Granskning: 
Övrigt. 
Förvaltningsr
evision 

Upphävande 
av 
godkännande Ja 12 

2008-677 Skatteverket 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Kundfordring
ar 

Granskning: 
Leverantörssk
ulder 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat 

Granskning: 
Kostnader 
ospecificerat 

Granskning: 
Ingående 
balanser           Varning  Ja 7 

2008-1263 Anmälan 
Granskning: 
Övrigt.                        Erinran Nej 1 

2009-1451 
Kvalitetskont
roll 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Immateriella 
anläggningstil
lgångar 

Granskning: 
Långfristiga 
skulder 

Granskning: 
Leverantörssk
uld 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Godtagit 
felaktigheter: 
ÅR 

Underlåtit: 
Övrigt. 
Efterfråga 
viss info från 
styrelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse     Varning Ja 10 

2009-1814 Anmälan 
Övrigt: 
Övrigt.                        Erinran Nej 1 

2010-425 
Kvalitetskont
roll 

Jäv/oberoend
e: Utövat 
sidoverksamh
et                       Erinran Nej 1 

2009-47 Anmälan 

Granskning: 
Skuld 
ospecificerat 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring  

Godtagit 
felaktigheter: 
ÅR 

Formella 
brister: 
Felaktig 
revisorspåtec
kning 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga               Varning Nej 5 

2009-1679 Anmälan 

Övrigt: Ej 
avgått/avgått 
i fel tid                       Erinran Nej 1 

2009-1841 Media 
Underlåtit: 
Övrigt.                        Varning Nej 1 

2010-142 Media 
Underlåtit: 
Övrigt.                        Varning Ja 1 

2010-443 SUT 
Jäv/oberoend
e: Oberoende                       

Varning (mot 
bolaget) Nej 1 

2010-94 Skatteverket 

Granskning: 
Kundfordring
ar 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse               Varning Ja 5 

2010-403 Anmälan 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Övrigt.                  Varning Ja 4 

2009-1827 Anmälan 

Formella 
brister: 
Felutformad 
revisionsberä
ttelse                       Erinran Nej 1 

2010-170 Anmälan 

Formella 
brister: 
Felaktig 
revisorspåtec
kning                        Erinran Ja 1 



 

2010-813 SUT 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat 

Granskning: 
Varulager 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse               Varning Ja 5 

2009-616 Skatteverket 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                       Varning Ja 1 

2010-835 
Revisorsnäm
nden 

Jäv/oberoend
e: Utövat 
sidoverksamh
et                       Erinran Nej 1 

2008-1448 Anmälan 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                     Erinran Nej 2 

2010-575 SUT 
Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Övrigt. Lån 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat                 Varning Ja 4 

2009-489 Media 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring                       Varning Nej 1 

2010-61 Skatteverket 
Dokumentati
on 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Godtagit 
felaktigheter: 
Övrigt. 
Närståendelå
n 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Varulager 

Formella 
brister: 
Felutformad 
revisionsberä
ttelse 

Godtagit 
felaktigheter: 
ÅR 

Godtagit 
felaktigheter: 
Formaliteter 

Underlåtit: 
Övrigt. Avge 
ny 
revisionsberä
ttelse     

Upphävande 
av 
auktorisation Ja 10 

2009-
1833/2010-
855 

Övriga 
myndigheter 
/ Övrigt 

Granskning: 
Övrigt. 
Närståendetr
ansaktion 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Godtagit 
felaktigheter: 
ÅR                   Erinran Ja 3 

2009-1598 Anmälan 

Formella 
brister: 
Felaktig 
revisorspåtec
kning                        Erinran Nej 1 

2010-682 SUT 
Dokumentati
on                       Varning Ja 1 

2009-1420 Anmälan 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut                     Erinran Nej 2 

2009-1612 Anmälan 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga                       Erinran Nej 1 

2010-112 Anmälan 
Underlåtit: 
Övrigt.                        Varning Nej 1 

2009-668 Anmälan 
Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Övrigt.                      Varning Ja 2 



 

2010-697 SUT 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Granskning: 
Kundfordring
ar 

Granskning: 
Utbetalning 

Granskning: 
Goodwill 

Granskning: 
Inventarier 

Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Övrigt. 
Vinstmarginal
beskattning.  

Jäv/oberoend
e: Oberoende 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse     

Upphävande 
av 
godkännande Ja 10 

2009-918 Media 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring                       Varning Nej 1 

2010-95 Anmälan 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring                       Erinran Ja 1 

2009-890 Skatteverket 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat 

Granskning: 
Varulager 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse               Varning Ja 5 

2011-1391 
Övriga 
myndigheter 

Dokumentati
on                       Erinran Ja 1 

2010-1522 Anmälan 
Jäv/oberoend
e: Oberoende                       Erinran Nej 1 

2010-491 Anmälan 
Underlåtit: 
Övrigt 

Formella 
brister: 
Felaktig 
revisorspåtec
kning                      Varning Nej 2 

2010-862  Skatteverket 
Granskning: 
Goodwill 

Granskning: 
Övrigt. 
Kontrollbalan
sräkning 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Godtagit 
felaktigheter: 
ÅR 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Godtagit 
felaktigheter: 
Övrigt. 
Närståendelå
n 

Godtagit 
felaktigheter: 
ÅR 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse     Varning Ja 10 

2010-884 Anmälan 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring 

Jäv/oberoend
e: Oberoende 

Underlåtit: 
Övrigt                   Varning Ja 3 

2011-554 Anmälan 
Jäv/oberoend
e: Jäv                       Varning Ja 1 

2010-
141/2010-

1577 

Övriga 
myndigheter 
/Skatteverke
t 

Underlåtit: 
Övrigt. 
Upprätta och 
lämna ÅR i tid 

Övrigt: 
Bristande 
förståelse/ku
nskap för ÅR. 

Underlåtit: 
Verka för att 
skatter och 
avgifter i den 
egna 
verksamhete
n betalas i tid                   

Upphävande 
av 
auktorisation Ja 3 

2011-200 Skatteverket 

Jäv/oberoend
e: Utövat 
sidoverksamh
et                       Erinran Nej 1 

2011.295 Anmälan 
Jäv/oberoend
e: Oberoende 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Granskning: 
Övrigt. 
Lånevillkor 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Granskning: 
Övrigt. EK 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Fordringar 

Granskning: 
Långfristiga 
skulder   Varning Ja 11 



 

2011-676 Övrigt 
Jäv/oberoend
e: Oberoende                       Varning Nej 1 

2011-693 SUT 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Varulager 

Godtagit 
felaktigheter: 
Övrigt. 
Kontrollbalan
sräkning 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Granskning: 
Övrigt. 
Lånevillkor 

Formella 
brister: 
Felutformad 
revisionsberä
ttelse 

Formella 
brister: 
Felaktig 
revisorspåtec
kning       Varning Ja 9 

2010-842 Anmälan 
Granskning: 
Varulager 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                     Varning Nej 2 

2010-777 Anmälan 

Granskning: 
Övrigt. 
Transaktioner 

Granskning: 
Anläggningsti
llgångar 

Granskning: 
Fordringar 

Godtagit 
felaktigheter: 
ÅR 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse               Varning Ja 5 

2010-778 Anmälan 

Granskning: 
Övrigt. 
Transaktioner 

Granskning: 
Fordringar 

Godtagit 
felaktigheter: 
ÅR 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                 Varning Ja 4 

2010-821 Anmälan 
Jäv/oberoend
e: Oberoende Övrigt: Övrigt                     Varning Ja 2 

2011-1495 Skatteverket 

Underlåtit: 
Verka för att 
skatter och 
avgifter i den 
egna 
verksamhete
n betalas i tid Övrigt: Övrigt                     

Upphävande 
av 
godkännande Ja 2 

2011-580 Skatteverket 

Underlåtit: 
Verka för att 
skatter och 
avgifter i den 
egna 
verksamhete
n betalas i tid                       

Upphävande 
av 
auktorisation Ja 1 

2011-660 Anmälan 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Formella 
brister: 
Feldaterad 
revisionsberä
ttelse                     Varning Nej 2 

2010-560 Skatteverket 

Granskning: 
Övrigt. 
Skadestånd                       Varning Ja 1 

2009-1556 Anmälan 

Formella 
brister: 
Felaktig 
revisorspåtec
kning  

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring 

Granskning: 
Kostnader 
ospecificerat 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Granskning: 
Övrigt. 
Källskatt 

Granskning: 
Årsredovisnin
g             Varning Nej 6 

2009-621 
Kvalitetskont
roll 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Fordringar 

Granskning: 
Värdepapper 

Granskning: 
Årsredovisnin
g 

Dokumentati
on               Varning Ja 5 

2009-951 Skatteverket Övrigt: Övrigt                       Erinran Nej 1 



 

2009-1681 Anmälan 
Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Kostnader 
ospecificerat 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring                 Varning Ja 4 

2009-1711 Anmälan 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring  

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring                      Varning Nej 2 

2010-1003 Anmälan 

Formella 
brister: 
Felutformad 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                   Varning Nej 3 

2009-1179 Skatteverket 
Granskning: 
Inventarier 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                     Varning Ja 2 

2010-334 Anmälan 

Granskning: 
Övrigt. 
Ansvarsfrihet 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga                     Erinran Ja 2 

2010-669 Anmälan 

Granskning: 
Skatter och 
avgifter 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring                      Varning Nej 2 

2010-758 
Kvalitetskont
roll 

Granskning: 
Övrigt. 
Internkontroll 

Granskning: 
Övrigt. 
Säkringar 

Dokumentati
on                   Varning Nej 3 

2010-1496 Anmälan 
Jäv/oberoend
e: Oberoende                       Erinran Nej 1 

2010-1497 Anmälan 
Jäv/oberoend
e: Oberoende                       Erinran Nej 1 

2010-1552 
Kvalitetskont
roll 

Dokumentati
on 

Granskning: 
Goodwill 

Granskning: 
Årsredovisnin
g 

Godtagit 
felaktigheter: 
ÅR 

Godtagit 
felaktigheter: 
ÅR 

Formella 
brister: 
Övrigt.  Övrigt: Övrigt           Varning Ja 7 

2010-120 Skatteverket 

Granskning: 
Kostnader 
ospecificerat 

Formella 
brister: 
Feldaterad 
revisionsberä
ttelse                     Varning Nej 2 

2011-409 SUT 

Underlåtit: 
Övrigt. Lära 
känna 
företaget 

Övrigt: 
Planering 

Granskning: 
Rutiner 

Granskning: 
Skulder 
ospecificerat 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Varulager 

Övrigt: 
Revisionstea
m 

Formella 
brister: 
Feldaterad 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse       

Upphävande 
av 
auktorisation Ja 9 

2009-888 Anmälan 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga                 Varning Nej 4 

2010-408 Skatteverket 
Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Övrigt. 
Förskott från 
kunder                   Varning Nej 3 



 

2010-437 Anmälan 

Formella 
brister: 
Felaktig 
revisorspåtec
kning  

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Granskning: 
Långfristiga 
skulder                   Varning Ja 3 

2010-1648 
Kvalitetskont
roll 

Underlåtit: 
Verka för att 
skatter och 
avgifter i den 
egna 
verksamhete
n betalas i tid                       

Upphävande 
av 
godkännande Ja 1 

2011-103 Skatteverket 

Övrigt: 
Revisionstea
m 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Granskning: 
Rutiner 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Kundfordring
ar 

Granskning: 
Skatter och 
avgifter 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse       

Upphävande 
av 
godkännande Ja 9 

2011-1713 
Kvalitetskont
roll 

Dokumentati
on 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Intäktstredo-
visning 
ospecificerat 

Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Upplupna 
intäkter och 
förutbetalda 
kostnader 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga       Varning Ja 9 

2011-425 Anmälan 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga                       Erinran Nej 1 

2011-530 Anmälan 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga                       Erinran Nej 1 

2011-545 Anmälan 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                       Varning Ja 1 

2011-741 Anmälan 
Underlåtit: 
Övrigt.  

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                     Erinran Ja 2 

2011-699 Anmälan 
Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Övrigt. Panter 

Underlåtit: 
Övrigt. Att 
verka för att 
ÅR lämnats i 
tid 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Underlåtit: 
Övrigt. 
Avgångsanmä
lan               Varning Nej 5 

2011-1638 
Kvalitetskont
roll 

Dokumentati
on 

Jäv/oberoend
e: Jäv 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse             Varning Ja 6 

2011-492 Anmälan 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Granskning: 
Övrigt. 
Aktiverade 
utgifter 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Formella 
brister: 
Felaktig 
revisorspåtec
kning 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Övrigt: Ej 
avgått/avgått 
i fel tid 

Formella 
brister: 
Feldaterad 
revisionsberä
ttelse Övrigt: Övrigt         Varning Ja 8 



 

2011-893 Anmälan 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga                       Erinran Ja 1 

2012-68 SUT 
Dokumentati
on 

Formella 
brister: 
Feldaterad 
revisionsberä
ttelse 

Granskning: 
Varulager                   Varning Ja 3 

2010-1143 Skatteverket 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring 

Dokumentati
on                     Varning Ja 2 

2011-774 Anmälan 
Granskning: 
Övrigt 

Granskning: 
Övrigt                     Varning Ja 2 

2010-1583 Anmälan 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Formella 
brister: 
Felaktig 
revisorspåtec
kning 

Granskning: 
Långfristiga 
skulder 

Granskning: 
Fodringar 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse           Varning Ja 7 

2011-129 Anmälan 
Jäv/oberoend
e: Oberoende                       Erinran Ja 1 

2011-1609 Anmälan 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga                       Erinran Nej 1 

2011-1738 Anmälan 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Övrigt: Ej 
avgått/avgått 
i fel tid                     Varning Nej 2 

2011-603 
Kvalitetskont
roll 

Formella 
brister: 
Felaktig 
revisorspåtec
kning  

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring 

Granskning: 
Övrigt. 
Styrelsejäv                 Varning Ja 4 

 
 
2012-579 SUT 

Granskning: 
Rutiner 

Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Kundfordring
ar 

Granskning: 
Kostnader 
ospecificerat 

Granskning: 
Pågående 
arbeten 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Granskning: 
Skatter och 
avgifter 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring 

Formella 
brister: 
Feldaterad 
revisionsberä
ttelse 

Granskning: 
Övrigt. 
Närståendetr
ansaktion   

Upphävande 
av 
godkännande Ja 11 

2010-1517 Anmälan 
Granskning: 
Övrigt. Ränta 

Underlåtit: 
Övrigt. Att 
verka för att 
ÅR lämnats i 
tid                     Varning Ja 2 

2011-821 Anmälan 
Granskning: 
Övrigt. FOU 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Formella 
brister: 
Felaktig 
revisorspåtec
kning                   Varning Ja 3 



 

2010-1629 
Kvalitetskont
roll 

Dokumentati
on 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Granskning: 
Pågående 
arbeten 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat 

Granskning: 
Varulager 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring         

Upphävande 
av 
auktorisation Ja 8 

2011-1395 Anmälan 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring 

Granskning: 
Övrigt. 
Uppskrivning
sbelopp 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                   Varning Nej 3 

2011-1708 
Kvalitetskont
roll 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Granskning: 
Övrigt. 
Nedskrivning
sbehov 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Underlåtit: 
Övrigt. Lära 
känna 
företaget           Varning Ja 7 

2011-246 Anmälan 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                     Varning Ja 2 

2011-393 Skatteverket 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat 

Granskning: 
Kostnader 
ospecificerat 

Formella 
brister: 
Feldaterad 
revisionsberä
ttelse 

Godtagit 
felaktigheter: 
ÅR                 Varning Nej 4 

2011-468 Anmälan 
Granskning: 
Övrigt.  

Granskning: 
Kostnader 
ospecificerat                     Varning Ja 2 

2011-47 Anmälan 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga                       Erinran Nej 1 

2011-573 Anmälan 

Övrigt: 
Bristande 
förståelse/ku
nskap.                        Varning Nej 1 

2011-780 Anmälan 
Jäv/oberoend
e: Oberoende                       Erinran Nej 1 

2011-786 Anmälan 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Dokumentati
on                   Erinran Ja 3 

2011-809 
Kvalitetskont
roll 

Underlåtit: 
Övrigt. 
Upprätta och 
lämna ÅR i tid 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Granskning: 
Inventarier 

Granskning: 
Goodwill                 Varning Ja 4 

2012-877 SUT 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat 

Granskning: 
Övrigt. Risker                   Varning Ja 3 

2011-1444 Skatteverket 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring                       Erinran Nej 1 



 

2011-683 Anmälan 

Underlåtit: 
Övrigt. Att 
verka för att 
ÅR lämnats i 
tid 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Formella 
brister: 
Feldaterad 
revisionsberä
ttelse 

Godtagit 
felaktigheter: 
ÅR               Varning Nej 5 

2011-757 Anmälan 

Granskning: 
Lång/kortfrist
iga skulder 

Granskning: 
Övrigt. 
Skatteskuld 

Granskning: 
Övrigt. 
Deklaration 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut                 Varning Nej 4 

2012-825 
Kvalitetskont
roll 

Underlåtit: 
Verka för att 
skatter och 
avgifter i den 
egna 
verksamhete
n betalas i tid 

Formella 
brister: 
Övrigt. 
Deklaration                     

Upphävande 
av 
godkännande Ja 2 

2010-1079 Anmälan 

Granskning: 
Övrigt. 
Aktiverade 
utgifter 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Formella 
brister: 
Felaktig 
revisorspåtec
kning                   Varning Ja 3 

2010-1428 Skatteverket 
Granskning: 
Övrigt.                        Erinran Nej 1 

2011-1704 SUT 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat 

Granskning: 
Varulager             

Upphävande 
av 
godkännande Ja 6 

2011-247 Anmälan 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga                       Erinran Nej 1 

2011-539 Anmälan 

Formella 
brister: 
Felaktig 
revisorspåtec
kning  

Underlåtit: 
Övrigt. 
Underrätta 
huvudansvari
g revisor                     Erinran Nej 2 

2011-540 Anmälan 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Formella 
brister: 
Felaktig 
revisorspåtec
kning                      Erinran Nej 2 

2011-810 
Kvalitetskont
roll 

Underlåtit: 
Verka för att 
skatter och 
avgifter i den 
egna 
verksamhete
n betalas i tid 

Underlåtit: 
Övrigt. 
Upprätta och 
lämna ÅR i tid                     

Upphävande 
av 
auktorisation Ja 2 

2011-834 Anmälan 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Underlåtit: 
Övrigt. Att 
verka för att 
ÅR lämnats i 
tid                 Erinran Ja 4 



 

2012-128 Skatteverket 

Underlåtit: 
Verka för att 
skatter och 
avgifter i den 
egna 
verksamhete
n betalas i tid 

Underlåtit: 
Övrigt. 
Deklaration                     Varning Ja 2 

2012-139 Media 
Jäv/oberoend
e: Oberoende 

Underlåtit: 
Övrigt. 
Underrätta 
huvudansvari
g revisor                     

Erinran (mot 
bolaget) Nej 2 

2011-1628 Anmälan 

Granskning: 
Övrigt. 
Ansvarsfrihet 

Dokumentati
on 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring                   Erinran Ja 3 

2012-887 SUT 
Dokumentati
on 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Granskning: 
Skatter och 
avgifter 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Övrigt. Att 
verka för att 
ÅR lämnats i 
tid 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga             Varning Ja 6 

2011-1035 Skatteverket 

Granskning: 
Övrigt. 
Vilande 
företag 

Underlåtit: 
Övrigt. Att 
verka för att 
material 
lämnats i tid 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga                   Varning Ja 3 

2012-1575 Skatteverket 

Underlåtit: 
Verka för att 
skatter och 
avgifter i den 
egna 
verksamhete
n betalas i tid 

Underlåtit: 
Övrigt. 
Deklaration                     

Upphävande 
av 
godkännande Ja 2 

2011-1017 Anmälan 
Granskning: 
Varulager 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                     Varning Nej 2 

2011-1337 Anmälan 

Godtagit 
felaktigheter: 
ÅR 

Underlåtit: 
Övrigt. Att 
verka för att 
material 
lämnats i tid 

Granskning: 
Övrigt. 
Ansvarsfrihet 

Granskning: 
Varulager                 Varning Ja 4 

2011-1375 Skatteverket 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Övrigt. 
Avräkningsko
nto 

Granskning: 
Övrigt. 
Förbjudna lån                   Varning Ja 3 

2011-1476 Anmälan 

Formella 
brister: 
Lämnat 
revisionsberä
ttelse i fel tid 

Granskning: 
Övrigt. 
Fastighetsint
eckningar                     Erinran Ja 2 

2011-1632 Skatteverket 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Granskning: 
Långfristiga 
skulder 

Granskning: 
Värdepapper 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Formella 
brister: 
Felaktig 
revisorspåtec
kning           Varning Ja 7 



 

2011-1633 Skatteverket 
Granskning: 
Övrigt. Ränta 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Formella 
brister: 
Felaktig 
revisorspåtec
kning 

Övrigt: Ej 
avgått/avgått 
i fel tid             Varning Nej 6 

2011-1683 
Revisorsnäm
nden 

Godtagit 
felaktigheter: 
ÅR 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Övrigt. Nya 
revisionsberä
ttelser 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring                 Varning Ja 4 

2011-1724 Övrigt 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                     Varning Ja 2 

2011-880 Anmälan 

Godtagit 
felaktigheter: 
ÅR 

Granskning: 
Årsredovisnin
g 

Underlåtit: 
Övrigt. Att 
verka för att 
ÅR lämnats i 
tid 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga                 Varning Ja 4 

2012-1387 
Kvalitetskont
roll 

Dokumentati
on 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat 

Granskning: 
Övrigt. 
Mellanhavan
den 

Jäv/oberoend
e: Oberoende           Varning Ja 7 

2012-541 Anmälan 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Bank                     Varning Nej 2 

2011-996 Skatteverket 
Granskning: 
Övrigt.                        Varning Ja 1 

2012-1659 Skatteverket 

Underlåtit: 
Övrigt. 
Deklarera 

Underlåtit: 
Verka för att 
skatter och 
avgifter i den 
egna 
verksamhete
n betalas i tid                     

Upphävande 
av 
godkännande Nej 2 

2012-582 Anmälan 

Granskning: 
Övrigt. 
Ansvarsfrihet 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                     Varning Nej 2 

2011-1357 Anmälan 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                       Erinran Ja 1 

2011-1554 Anmälan 

Underlåtit: 
Övrigt. Att 
verka för att 
ÅR lämnats i 
tid 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Granskning: 
Övrigt. Lån 

Granskning: 
Övrigt. 
Nedskrivning
sbehov 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Formella 
brister: 
Felaktig 
revisorspåtec
kning 

Granskning: 
Övrigt. 
Differens           Varning Ja 7 

2011-1623 Anmälan 

Övrigt: 
Revisionstea
m 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                   Varning Ja 3 



 

2011-1752 Anmälan 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Granskning: 
Övrigt. 
Avräkningsko
nto 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Formella 
brister: 
Felaktig 
revisorspåtec
kning                 Varning Ja 4 

2012-1527 Anmälan 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga                       Erinran Nej 1 

2012-606 Anmälan 
Jäv/oberoend
e: Jäv                       Varning Nej 1 

2012-680 
Kvalitetskont
roll 

Övrigt: 
Planering 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Resultaträkni
ng 
ospecificerat 

Granskning: 
Skatter och 
avgifter 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse           

Upphävande 
av 
godkännande Ja 7 

2012-729 Anmälan 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Övrigt. 
Avgångsanmä
lan                   Erinran Nej 3 

2012-1389 
Kvalitetskont
roll 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat 

Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i  
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Granskning: 
Övrigt. Lån 

Granskning: 
Kundfordring
ar 

Granskning: 
Lång- och 
kortfristiga 
fordringar     

Upphävande 
av 
auktorisation Ja 8 

2013-475 
Revisorsnäm
nden 

Jäv/oberoend
e: Utövat 
sidoverksamh
et                       

Erinran (mot 
bolaget) Nej 1 

2012-254 Anmälan 

Granskning: 
Övrigt. 
Transaktioner 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Granskning: 
Fordringar 

Underlåtit: 
Övrigt. 
Avgångsredo
görelse 

Formella 
brister: 
Felaktig 
revisorspåtec
kning             Varning Ja 6 

2012-660 Anmälan 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse             Varning Nej 6 

2012-833 Skatteverket 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat               Varning Nej 5 

2012-1522 Anmälan 
Underlåtit: 
Övrigt 

Underlåtit: 
Övrigt. 
Kontrollåtgär
der                     Varning Nej 2 

2012-1519 Anmälan 

Övrigt: Ej 
avgått/avgått 
i fel tid                       Erinran Nej 1 



 

2012-390 Skatteverket 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga                     Varning Nej 2 

2012-711 Anmälan 

Granskning: 
Årsredovisnin
g 

Formella 
brister: 
Feldaterad 
revisionsberä
ttelse                     Varning Nej 2 

2012-225 Skatteverket 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                       Erinran Nej 1 

2012-357 Anmälan 
Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Underlåtit: 
Övrigt. Att 
verka för att 
ÅR lämnats i 
tid                   Varning Ja 3 

2012-592 Anmälan 
Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Kundfordring
ar 

Granskning: 
Fordringar 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring               Varning Nej 5 

2012-639 Anmälan 
Granskning: 
Varulager                       Varning Nej 1 

2012-712 Anmälan 
Granskning: 
Övrigt.  

Granskning: 
Övrigt. 
Ansvarsfrihet 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                   Varning Ja 3 

2012-734 Anmälan 

Underlåtit: 
Övrigt. Lära 
känna 
företaget 

Övrigt: 
Planering 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Underlåtit: 
Övrigt. 
Revidera 

Formella 
brister: 
Feldaterad 
revisionsberä
ttelse 

Formella 
brister: 
Felaktig 
revisorspåtec
kning             Varning Ja 6 

2012-826 Skatteverket 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                       Erinran Nej 1 

2012-1642 Skatteverket 
Granskning: 
Övrigt.  

Granskning: 
Övrigt.                      Varning Ja 2 

2012-30 Anmälan 

Granskning: 
Övrigt. 
Ansvar Övrigt: Övrigt 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Formella 
brister: 
Felaktig 
revisorspåtec
kning                 Erinran Nej 4 

2012-1517 Anmälan 

Granskning: 
Övrigt. 
Varumärke 

Formella 
brister: 
Feldaterad 
revisionsberä
ttelse                     Varning Nej 2 

2013-401 SUT 

Granskning: 
Resultaträkni
ng 
ospecificerat  

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat 

Dokumentati
on                 Varning Ja 4 

2013-563 
Övriga 
myndigheter 

Granskning: 
Övrigt.                        Varning Nej 1 



 

2013-803 Skatteverket 

Granskning: 
Resultaträkni
ng 
ospecificerat  

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Granskning: 
Varulager 

Underlåtit: 
Övrigt.  

Underlåtit: 
Övrigt.  

Underlåtit: 
Övrigt. 
Lagstiftning 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring 

Dokumentati
on       

Upphävande 
av 
godkännande Ja 9 

2013-896 Skatteverket 

Formella 
brister: 
Feldaterad 
revisionsberä
ttelse 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Övrigt. 
Avräkningsko
nto 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Granskning: 
Övrigt. 
Försäljning av 
aktier 

Granskning: 
Mark/bygg 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse       Varning Ja 9 

2013-871 
Kvalitetskont
roll 

Granskning: 
Resultaträkni
ng 
ospecificerat  

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Formella 
brister: 
Feldaterad 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse         

Upphävande 
av 
godkännande Ja 8 

2013-667 Media 

Granskning: 
Övrigt. 
Avsättningar 

Granskning: 
Upplupna 
intäkter 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                 Varning Ja 4 

2012-1647 
Kvalitetskont
roll 

Jäv/oberoend
e: Oberoende                       Erinran Nej 1 

2013-1257 Anmälan 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Formella 
brister: 
Lämnat 
revisionsberä
ttelse i fel tid                     Varning Nej 2 

2014-1182 SUT 
Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Formella 
brister: 
Feldaterad 
revisionsberä
ttelse                   Varning Ja 3 

2014-44 
Kvalitetskont
roll 

Granskning: 
Skatter och 
avgifter 

Formella 
brister: Övrigt 

Formella 
brister: 
Felaktig 
revisorspåtec
kning                   Erinran Ja 3 

2013-993 
Kvalitetskont
roll 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Underlåtit: 
Övrigt 

Formella 
brister: 
Feldaterad 
revisionsberä
ttelse                 Varning Ja 4 

2014-145 
Kvalitetskont
roll 

Jäv/oberoend
e: Oberoende                       Varning Nej 1 

2014-1211 SUT 

Granskning: 
Skatter och 
avgifter 

Granskning: 
Varulager                     Erinran Nej 2 

2013-400 Anmälan 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga                       Erinran Nej 1 

2012-1665 Skatteverket 
Granskning: 
Varulager 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring 

Granskning: 
Långfristiga 
skulder 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Formella 
brister: 
Felaktig 
revisorspåtec
kning               

Upphävande 
av 
auktorisation Ja 5 



 

2012-1558 Anmälan 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Övrigt. Bifoga 
material 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring                 Varning Ja 4 

2012-1336 
Kvalitetskont
roll 

Granskning: 
Övrigt. 
Fonder                       Varning Nej 1 

2012-1640 
Kvalitetskont
roll 

Godtagit 
felaktigheter: 
Formaliteter 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Granskning: 
Resultaträkni
ng 
ospecificerat  

Granskning: 
Kundfordring
ar 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat 

Granskning: 
Rutiner 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse     Varning Ja 10 

2012-1660 
Kvalitetskont
roll 

Dokumentati
on 

Granskning: 
Resultaträkni
ng 
ospecificerat  

Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Kundfordring
ar 

Granskning: 
Leverantörssk
uld 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Skatter och 
avgifter 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Godtagit 
felaktigheter: 
Formaliteter       Varning Ja 9 

2014-673 Anmälan 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat 

Granskning: 
Kostnader 
ospecificerat                   Varning Nej 3 

2012-1425 Skatteverket 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat 

Granskning: 
Kundfordring
ar 

Granskning: 
Varulager 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Övrigt. Att 
verka för att 
ÅR lämnats i 
tid         Varning Ja 8 

2012-894 Anmälan 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Formella 
brister: 
Felaktig 
revisorspåtec
kning                      Varning Ja 2 

2012-1577 
Kvalitetskont
roll 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat 

Granskning: 
Fordringar 

Granskning: 
Resultaträkni
ng 
ospecificerat  

Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Formella 
brister: 
Felaktig 
revisorspåtec
kning       

Upphävande 
av 
godkännande Ja 9 

2012-1657 Anmälan 

Godtagit 
felaktigheter: 
Felaktig 
bokföring 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Formella 
brister: 
Felaktig 
revisorspåtec
kning                   Varning Ja 3 

2013-1172 Skatteverket 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                       Varning Nej 1 

2013-1467 Skatteverket 

Underlåtit: 
Verka för att 
skatter och 
avgifter i den 
egna 
verksamhete
n betalas i tid                       

Varning (mot 
bolaget) Nej 1 

2013-864 Skatteverket 

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Granskning: 
Övrigt. 
Närståendetr
ansaktion                 Varning Ja 4 



 

2013-1599 
Kvalitetskont
roll 

Formella 
brister: 
Felaktig 
revisorspåtec
kning                        Varning Nej 1 

2013-375 Skatteverket 

Underlåtit: 
Rapportera 
till 
styrelse/myn
dighet/övriga                       Varning Nej 1 

2014-310 
Revisorsnäm
nden 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                       Varning Ja 1 

2012-1511 Anmälan 

Granskning: 
Övrigt. 
Förvärv 

Granskning: 
Övrigt. 
Aktiekapital 

Jäv/oberoend
e: Utövat 
sidoverksamh
et                   Varning Ja 4 

2012-1691 Anmälan 

Granskning: 
Skatter och 
avgifter                       Erinran Nej 1 

2013-947 Anmälan 
Dokumentati
on 

Granskning: 
Ingående 
balanser 

Granskning: 
Varulager 

Godtagit 
felaktigheter: 
Formalitet                 Varning Nej 4 

2013-872 
Kvalitetskont
roll 

Granskning: 
Resultaträkni
ng 
ospecificerat  

Granskning: 
Kassaredovis
ning och 
kontanthante
ring 

Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Jäv/oberoend
e: Utövat 
sidoverksamh
et               Varning Ja 5 

2013-419 
Kvalitetskont
roll 

Jäv/oberoend
e: Jäv 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Granskning: 
Resultaträkni
ng 
ospecificerat  

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat 

Granskning: 
Varulager 

Granskning: 
Skatter och 
avgifter 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Dokumentati
on     

Upphävande 
av 
godkännande Ja 10 

2013-640 Anmälan 
Granskning: 
Övrigt.                        Varning Nej 1 

2013-774 Anmälan 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat 

Granskning: 
Kundfordring
ar                     Varning Ja 2 

2013-1586 
Kvalitetskont
roll 

Granskning: 
Ingående 
balanser 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat 

Granskning: 
Varulager 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut               Varning Ja 5 

2013-397 Skatteverket 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse 

Granskning: 
Övrigt. 
Närståendetr
ansaktion                     Varning Ja 2 

2013-40 Anmälan 

Granskning: 
Skuld 
ospecificerat 

Formella 
brister: 
Felutformad 
revisionsberä
ttelse 

Underlåtit: 
Övrigt. 
Uppdragsbre
v 

Underlåtit: 
Övrigt.                  Varning Nej 4 

2014-613 Anmälan 
Underlåtit: 
Övrigt.                        

Erinran (mot 
bolaget) Nej 1 



 

2013-606 Anmälan 

Underlåtit: 
Rapportera i 
revisionsberä
ttelse                       Erinran Nej 1 

2013-1611 
Kvalitetskont
roll 

Granskning: 
Intäktsredovi
sning 
ospecificerat 

Granskning: 
Händelser 
efter 
räkenskapsår
ets slut 

Underlåtit: 
Övrigt. Bifoga 
material                   Varning Ja 3 



 

Appendix 3 – Fördjupningsärenden 
 

Ärendenummer till fördjupning:  

 

2010-1577/2010-141 

2011-1495 

2011-580 

2010-1648 

2012-825 

2011-810 

2012-128 

2012-1575 

2012-1659 

2013-1467 

  



 

Appendix 4 – Sammanställning fördjupning 

 

Ärendenummer 
Upprepade 
förseelser 

Antal 
brister Revisorns yttrande  Påföljd 

2010-1577/2010-
141 Ja 3 

Orsak utom revisorns 
kontroll 

Upphävande av 
auktorisation 

2011-1495 Ja 2 
Orsak utom revisorns 
kontroll 

Upphävande av 
godkännande 

2011-580 Ja 1 
Orsak utom revisorns 
kontroll 

Upphävande av 
auktorisation 

2010-1648 Ja 1 
Orsak utom revisorns 
kontroll 

Upphävande av 
godkännande 

2012-825 Ja 2 
Orsak utom revisorns 
kontroll 

Upphävande av 
godkännande 

2011-810 Ja 2 
Orsak utom revisorns 
kontroll 

Upphävande av 
auktorisation 

2012-128 Ja 2 
Orsak utom revisorns 
kontroll Varning 

2012-1575 Ja 2 
Orsak utom revisorns 
kontroll 

Upphävande av 
godkännande 

2012-1659 Ja 2 
Orsak utom revisorns 
kontroll 

Upphävande av 
godkännande 

2013-1467 Ja 1 
Orsak utom revisorns 
kontroll 

Varning (mot 
revisionsbolag) 
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