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Förord 
Vi vill härmed framföra ett stort tack till alla de som hjälpt oss och möjliggjort 
fullgörandet av vårt examensarbete. Vi vill först och främst tacka de tre revisorer som 
ställde upp på intervjuer, som därmed gjorde det möjligt att genomföra arbetet. Sedan vill 
vi även tacka vår respondent på Revisorsnämnden som ställde upp på en telefonintervju. 
Vidare vill vi tacka vår handledare Marianne Kullenwall som bidragit med konstruktiv 
kritik. Slutligen vill vi även tacka alla opponenter som har läst och bidragit med 
värdefulla synpunkter.      
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Auditor's responsibility 
The purpose of the audit is to provide interests with a quality assurance of the 
financial information. The audit shall be conducted according to laws, rules and 
standards, which regulate the audit content and auditor conduct and responsibility. 
Auditor's responsibility has recently increased and will now be examined more of the 
outside world, so that the market has begun to set higher demands on the quality of 
the audit. The auditor must conduct the review with a professional sceptical attitude 
and act following all laws and standards that exist for the quality of the audit to be 
reliable. This is done by the responsibility that auditors have in the form of act 
independently and to have confidentiality and information duty. We have accordingly 
seen it interesting to examine the responsibilities of accountants and how they look at 
their responsibilities. Furthermore, we intend to find out if there is any difference in 
how auditors should act with responsibility in theory, compared with how it works in 
practice. The purpose of the study is to create understanding of the responsibility that 
auditors have against the client and other interests and how this operated in practice. 
 
Our study has been conducted with a qualitative approach, where we chose to use 
personal interviews and telephone interviews. Interviews with the qualitative 
approach provide a deeper understanding and show the auditors' subjective views. 
The study consisted of secondary data sources from the FAR, literature based on the 
law preparations and Internet Sources. Primary data was gathered through personal 
interviews with the auditors at three large national audit firms, and telephone 
interview with Revisorsnämnden.  
 
The empiri study shows that the interviewed auditors see their responsibilities with 
mixed feelings. The reason is that responsibility has different difficulty levels. The 
auditors believe that certain elements of responsibility are relatively easy to follow, 
such as confidentiality. While notification is a responsibility that is more complex, 
where it can be difficult for the auditor to act in cases of suspected crimes as false 
accusation can destroy both the client and its business. Further the study shows that 
the importance of documentation and internal systems are large throughout the 
auditor's work and behaviour. Finally, we come to the conclusion that the auditors are 
working relatively equal in respect of the requirements and responsibilities. Probably 
because the large accounting firms have good conditions in terms of internal systems, 
training and access to expertise.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

Sammanfattning 
Syftet med revision är att ge intressenterna en kvalitetssäkring av företags 
ekonomiska information. Revisionen skall utföras enligt lagar, regler och normer, 
vilka reglerar revisionens innehåll samt revisorns uppförande och ansvar. Revisorns 
ansvar har på senare tid ökat och blivit mer granskat av omvärlden, detta för att 
marknaden har börjat ställa högre krav på kvaliteten av revisionen. Revisorn måste 
utföra granskningen med en professionell skeptisk inställning samt agera efter alla 
lagar och normer som finns för att kvaliteten på revisionen ska bli tillförlitlig. Detta 
sker med hjälp av det ansvar som revisorerna har i form av att agera oberoende samt 
ha tystnads- och upplysningsplikt. Vi har utifrån detta sett det intressant att undersöka 
vilket ansvar revisorer har samt hur de själva ser på sitt ansvar. Vidare ämnar vi ta 
reda på om det är någon skillnad på hur revisorerna skall agera med sitt ansvar i 
teorin jämfört med hur det går till i praktiken. Syftet med studien är att skapa 
förståelse för det ansvar som revisorerna har gentemot klienten och övriga 
intressenter samt hur detta hanteras i praktiken.           
 
Vår studie har genomförts med en kvalitativ metod, då vi valde att använda oss utav 
personliga intervjuer och telefonintervjuer. Intervjuer med kvalitativ metod ger en 
djupare förståelse samt ser revisorernas subjektiva åsikter. Studiens sekundärdata 
bestod av källor från FAR, litteratur som bygger på lagens förarbeten och 
Internetkällor. Primärdata har samlats in genom personliga intervjuer med revisorer 
på tre stora nationella revisionsbolag samt telefonintervju med Revisorsnämnden.  

Efter genomförd empiri visar studien att de tillfrågade revisorerna ser sitt ansvar med 
blandade känslor. Anledningen är att ansvaret har olika svåra nivåer. Revisorerna 
tycker att vissa delar av ansvaret är relativt lätta att följa, såsom tystnadsplikten. 
Medan anmälningsplikten är ett ansvar som är mer komplicerat, där det kan vara svårt 
för revisorn att agera vid misstanke om brott eftersom felaktig anklagelse kan förstöra 
för både klienten och dess företag. Vidare visar studien att vikten av dokumentation 
och interna system är stort i hela revisorns arbete och agerande. Slutligen har vi 
kommit fram till att revisorerna arbetar relativt lika angående kraven och dess ansvar. 
Troligen på grund av att de stora revisionsbyråerna har goda förutsättningar i form av 
interna system, utbildningar och tillgång till expertis. 



 

 
 
 
 

 
 
 

Förkortningar 

ABL  Aktiebolagslagen 

EG  Europeiska Gemenskapen 

EU  Europeiska Unionen 

FAR  Föreningen för Revisionsbyråbranschen  
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RN  Revisorsnämnden 

RNFS  Revisorsnämndens föreskrifter 

RS  Revisionsstandard i Sverige 

SRS  Svenska Revisorssamfundet  

SUT  Systematisk och uppsökande tillsyn 
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1 Inledning 
Inledningsvis kommer en kort beskrivning av revisionens historia sedan följer en 
beskrivning av ämnesområdet som följs av problemformuleringen. Vidare kommer 
detta kapitel innehålla en formulering av uppsatsens syfte och avslutas med dess 
avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Revision betyder planering, granskning, bedömning och uttalanden om 
årsredovisning, bokföring och förvaltning. Revision innebär att revisorn med en 
professionellt skeptisk inställning sätter sig in i och förstår företaget och dess 
verksamhet, för att sedan granska och rapportera om företagets årsredovisning, 
bokföring och företagsledningens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående 
och omfattande som god redovisningssed kräver. God redovisningssed är normer och 
praxis för bokföring, bokslut och olika finansiella rapporter1  
 
Anledningen till att revision utförs är att ett företags olika intressenter skall kunna lita 
på den information som företag lämnar om sin ekonomiska situation och förvaltning. 
Revisorns jobb är att kvalitetssäkra den informationen. Revisionens slutliga mål är 
den revisionsberättelse som lämnas av revisorn. Revisionsberättelsen fungerar 
tillsammans med företagets årsredovisning som beslutsunderlag för många 
intressenter. Revisionen ger en ökad trovärdighet för företags finansiella situation och 
är därmed en förutsättning för ett väl fungerande näringsliv och samhälle.2 

1.1.1 Historia 
Revisionen i Sverige har funnits mycket längre än de flesta tror. Redan under 1600-
talet hade näringslivet uppnått en sådan komplexitet att det inte var lämpligt för 
bolagsmän att personligen skaffa sig detaljerad insyn i räkenskaperna. Sådana 
uppgifter överläts istället till förtroendefulla personer. Sveriges äldsta privata 
revisionsberättelse kom redan år 1652.3 Under 1800-talet skedde den stora 
utvecklingen av revisorsrollen i Sverige, det bildades två lagar angående aktiebolag, 
den första lagen tog bland annat upp att revisorn skulle utses på den årliga stämman. I 
slutet av 1800-talet kom den andra aktiebolagslagen som innehöll den första 
lagstiftningen om revision.4 Det var först på 1900-talet som revisorns oberoende kom 
på tal. År 1912 auktoriserades de allra första professionella revisorerna i Sverige. 
Från och med år 1995 auktoriseras och godkänns revisorer av Revisorsnämnden.5 

1.1.2 Revisorsnämnden 
Revisorsnämnden (RN) är den statliga myndighet i Sverige som har hand om 
revisorsfrågor. RN har två huvuduppgifter, de skall se till att det finns kvalificerade 
revisorer för näringslivets behov och de ska ha tillsyn över revisorer.6 Enligt 
revisorslagen skall RN pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering 
                                                 
1 FAR förlag, Revision – en praktisk beskrivning (2006)   
2 FAR förlag, Revision – en praktisk beskrivning (2006)   
3 Cassel (1996) 
4 Moberg (2006) 
5 Cassel (1996) 
6 http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706/organisation.html  
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av revisorer. De ska utöva tillsyn över revisionsverksamhet, revisorer och 
revisionsbolag samt pröva frågor om disciplinära och andra åtgärder mot revisorer 
och registrerade revisionsbolag. RN skall även ansvara för att god revisorssed och 
god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt.7 God revisorssed är de etiska 
regler som revisorn rättar sig efter och god revisionssed innebär god sed bland erfarna 
revisorer och handlar om erfarenhet, kunskap och professionellt omdöme.8 Inom RN 
finns tillsynsnämnden och examensrådet. Tillsynsnämnden fattar beslut i frågor om 
disciplinär åtgärd, förhandsbesked och i andra ärenden av principiell karaktär och 
beslutar om RN: s föreskrifter.9 Examensrådets huvudsakliga uppgift är att övervaka 
att proven för revisorsexamen och högre revisorsexamen håller en hög och jämn 
kvalitet och en jämn svårighetsgrad. Examensrådet arbetar aktivt med både 
konstruktion och rättning av proven, samt fastställande av resultaten.10 

1.1.3 Godkänd & Auktoriserad 
I Sverige finns det tre kategorier av kvalificerade revisorer: auktoriserade, godkända 
som avlagt revisorsexamen och övriga godkända revisorer.11 För att uppfylla kraven 
på godkänd revisor krävs kandidatexamen med inriktning företagsekonomi samt 
praktik i tre år för att sedan få avlägga en revisorsexamen. För att bli en auktoriserad 
revisor krävs en kandidatexamen med inriktning företagsekonomi plus 60 
högskolepoäng eller magisterexamen inom ekonomi. Det krävs sedan fem års praktik 
för att få avlägga högre revisorsexamen. Dessa examinationer görs för att RN ska 
kunna säkerställa att revisorn har de teoretiska kunskaper som krävs för att kunna 
utföra lagstadgad revision och har förmågan att i praktiken kunna tillämpa dessa 
kunskaper i revisionsarbete.12 Skillnaden mellan auktoriserad och godkänd revisor är 
förutom utbildningen, att i större företag krävs det att minst en revisor är auktoriserad. 
Även en revisionsbyrå kan väljas som revisor om revisionsbyrån är registrerat, vilket 
innebär att det står under RN:s tillsyn.13 
 
Enligt 18 § Revisorslagen är en revisor auktoriserad eller godkänd i fem år, därefter 
skall en ansökan om fortsatt godkännande eller auktorisation göras.14 Skulle revisorn 
inom denna period till exempel ta anställning som ekonomichef på ett företag, 
förlorar revisorn sin titel som auktoriserad eller godkänd revisor.15 Det gäller även om 
revisorn skulle upphöra med att arbeta med revision. För att bibehålla sin titel som 
revisor krävs det att revisorn yrkesmässigt utövar revisionsverksamhet.16 
 
 
 
 

                                                 
7 FAR Samlingsvolymen Del 2 (2008) 
8 FAR- en praktisk beskrivning (2006) 
9 http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706/organisation.html 
10 http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706/organisation.html 
11 Moberg (2006) 
12 http://www.revisorsnamnden.se/rn/utb_intro.html 
13 FAR- en praktisk beskrivning (2006) 
14 FAR Samlingsvolymen Del 2 (2008) 
15 Far förlag – Revision, Vad är det? (1992) 
16 Lundén (2005) 
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1.1.4 Lagar vid revision  
De lagar som gäller för revisorer och revision i Sverige är  

• EG:s bolagsrättsliga direktiv nr 4, 7,8 och 11  
• Aktiebolagslagen (ABL) 
• Lagen om ekonomiska föreningar  
• Andra associationsrättsliga lagar  
• Revisionslagen, tar upp bland annat bestämmelser kring godkännande och 

auktorisation, om revisionsföretagens verksamhet 
• Årsredovisningslagen (ÅRL) 
• Bokföringslagen (BFL) 
• Revisorslagen, innehåller regler om bland annat jäv, revisionsberättelse och de 

krav som ställs på revisorn 
• EG:s rekommendation om revisors oberoende  
• EG:s rekommendation om kvalitetskontroll  
• Revisorsnämndens föreskrifter  
• FAR SRS yrkesetiska regler  
• RS Revisionsstandard i Sverige, ett ramverk som skall tillämpas vid revision i 

Sverige 
• FAR SRS rekommendationer och uttalanden 17 

1.1.5 FAR SRS 
FAR SRS är en branschorganisation för revision och redovisning. Den bildades 1 
september år 2006 efter att två av Sveriges revisorsföreningar, Föreningen 
auktoriserade revisorer (FAR) och Svenska Revisorsamfundet (SRS) enades om att gå 
samman. Både FAR och SRS har funnits i branschen sen början av 1900–talet 
respektive slutet av 1800–talet och är ledande organisationer. Organisationens 
medlemmar består av ca 5400 st kvalificerade revisorer samt andra specialistgrupper, 
som till exempel redovisningskonsulter, skatte - och coperate finance – specialister.18    
 
FAR SRS: s syfte är att, som företrädare för sina medlemmar verksamma i den 
svenska revisions – och redovisningsbranschen, leda utvecklingen av professionella 
och regulatoriska frågor. Detta gör att föreningen skapar värde och förtroende inom 
näringslivet och samhället, samt bidrar till branschens affärsmässiga förutsättningar.    
För att uppnå sitt syfte utfärdar FAR SRS regler för god yrkessed som medlemmarna 
kan följa vid utövandet av sitt yrke samt ge stöd till medlemmarna i form av bland 
annat utbildning och rådgivning samt att bedriva lobbyverksamhet och besvara 
remisser.19   
  
FAR SRS utvecklar revisionsyrket och skapar intresse och förståelse för revisions – 
och redovisningsbranschen genom normer. Detta sker både nationellt och 
internationellt med samarbete med International Federation of Accountants (IFAC) 
den världsomfattande revisorsorganisationen med säte i New York. Med Fédération 
des Experts Comptables Européens (FEE), den europeiska revisorsorganisationen 

                                                 
17http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,258888&_dad=portal&_schema=PORTAL 
18 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38258&_dad=portal&_schema=PORTAL  
19 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38309&_dad=portal&_schema=PORTAL   
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med säte i Bryssel. Samt med The European Federation of Accountants and Auditors 
for SME: s (EFAA). Samarbetet sker även i Norden med Nordiska Revisorsförbundet 
(NRF). 20  

1.2 Problemdiskussionen 
Det krävs i grund och botten att revisorn är en självständig, stark, tuff och 
förtroendefull person samt mycket kvalificerad inom ämnet. För att en revisor skall 
kunna genomföra sin professionella kvalitetssäkring ställs det höga krav på att 
revisorn är opartisk, självständig samtidigt som denne har tystnads- och 
upplysningsplikt. Revisorn har rättigheter och skyldigheter gentemot företag och 
allmänhet och därmed ställs det krav på dem. En revisor får inte missa väsentlig 
information utan att detta kan få följder för revisorn själv och det granskade företaget 
samtidigt som en revisor skall rapportera vid misstanke om brott.  

1.3 Problemformulering 
Revisorns ansvar har fått oss att fundera på innebörden av detta ansvar och vi vill 
undersöka följande frågeställningar: 
 

� Vilket ansvar har en revisor gentemot sin klient och övriga intressenter? 
 

� Hur hanteras revisorns ansvar i praktiken? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att lyfta fram det ansvar som en revisor har gentemot 
företag och andra intressenter samt hur detta ansvar hanteras i praktiken. Vi vill att 
läsaren skall få en förståelse för att yrkesrollen revisor inte bara handlar om att 
granska redovisningsinformation utan att det även finns ett oerhört stort ansvar i form 
av att agera oberoende samt ha anmälningsplikt, upplysnings- och tystnadsplikt och 
så vidare.  
 
Studien bör intressera de som studerar revision och hur revisorernas arbete ser ut med 
ansvar och skyldigheter. 

1.5 Avgränsningar 
Då revisorns ansvar, rättigheter och skyldigheter ser lite olika ut beroende på vilken 
associationsform det granskade företaget har kommer denna studie att avgränsas till 
den vanligaste associationsformen: aktiebolag. Revisorns ansvar i handelsbolag och 
andra associationsformer kommer inte att tas upp. Detsamma gäller även för företag 
som ingår i koncern. Studien kommer även att avgränsas till lagstiftningen i Sverige. 
Intervjuer av respondenter kommer att ske inom Skaraborg, där Skövde är den mest 
aktuella orten. Denna studie kommer att utgå ifrån revisorns arbete i form av 
revisionsverksamhet och kommer därmed inte att ta upp revisorns arbetsuppgifter 
som bland annat rådgivare. 
 

                                                 
20 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38258&_dad=portal&_schema=PORTAL  
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1.6 Disposition 
För att få en övergripande bild av uppsatsens utformning ges här en kort beskrivning 
av kapitlen i uppsatsen.  
 
Det första kapitlet är en introduktion till det valda uppsatsämnet. Här presenteras 
bakgrund och problemformuleringen. Här presenteras även syftet med uppsatsen samt 
den avgränsning som gjorts. 
 
Det andra kapitlet beskriver den metod och det tillvägagångssätt som skall användas 
i uppsatsen. Här presenteras bland annat olika synsätt, angreppssätt och ansatser. 
 
Det tredje kapitlet presenterar den teoretiska referensramen. Detta kapitlet behandlar 
bland annat revisionsuppdraget, revisorns arbetssätt, revisorns ansvar samt statlig 
tillsyn. 
 
Det fjärde kapitlet presenterar empirin. I detta kapitel presenteras vår genomförda 
undersökning, som har bestått av intervjuer med revisorer och Revisorsnämnden. 
 
Det femte kapitlet presenterar analysen. I detta kapitel har vi analyserat de svar vi fått 
genom våra intervjuer, kopplat till vår teoretiska referensram.  
 
Det sjätte kapitlet presenterar våra slutsatser. Här presenterar vi även de svar vi fått 
på vår problemfrågeställning. 
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2 Metod 
Meningen med detta kapitel är att redogöra för de metoder som används för att 
genomföra uppsatsen. För att komma fram till det tillvägagångssätt som anses vara 
mest lämpat för denna studie, jämförs olika metoder. Därefter redogörs de metoder 
som slutligen valdes, med dess fördelar och dess nackdelar.  

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Hermeneutiken och positivismen är två vetenskapliga huvudinriktningar inom 
vetenskapligt synsätt. Hermeneutiken har en humanistisk inriktning som försöker 
tolka innebörden av företeelser såsom handlingar, texter och upplevelser. Det 
hermeneutiska synsättet strävar alltså inte efter att ta reda på hur världen ser ut, utan 
istället hur den uppfattas och tolkas.21 Positivismen har en mer vetenskaplig 
inriktning som bortser ifrån värderingar och känslor. Inom det positivtiska synsättet 
studeras istället mätbara variabler. 22

 

2.1.1 Uppsatsens vetenskapliga synsätt 
Vår uppsats baseras på det hermeneutiska synsättet. Där vi genom personliga 
intervjuer och telefonintervjuer skall undersöka respondenternas subjektiva åsikter 
om revisorernas ansvar. Innan intervjuerna genomförs ska vi läsa in oss på ämnet för 
att skapa oss en inblick och förståelse. Detta för att tolkningen av intervjuerna ska få 
en så hög sanningshalt som möjligt. Under de empiriska undersökningarna kommer 
vår förståelse för revisorer öka successivt. Trots det kan vår teoretiska kunskap 
begränsa oss och bli ett hinder för att tolka och uppfatta företeelser i våra studier på 
ett korrekt sätt. 

2.2 Vetenskapliga metoder 
I undersökningsdesign finns två olika metoder, kvalitativ och kvantitativ. I den 
kvalitativa metoden ses respondenterna som egna subjekt med sina egna subjektiva 
bedömningar.23 Där forskaren strävar efter att skapa sig en förståelse för det studerade 
problemet, samt att försöka förstå vilket samband problemet har till en större helhet.   
Medan den kvantitativa metoden skall vara förklarande och påminner mycket om de 
metoder som används inom naturvetenskapen, där metoden skall vara mätbar och 
presenteras med siffror.24   

2.2.1 Val mellan kvalitativ och kvantitativ metod 
Undersökningen kommer att genomföras med den kvalitativa metoden. Denna metods 
undersökningar är mer inriktade på ord snarare än siffror vid insamling och analys av 
data. Samt att den ger en djupare förståelse för hur revisorerna resonerar kring deras 
ansvar, då det är deras subjektiva bedömningar som kommer att bli underlag för 
denna studie. Detta kommer inte att kunna uppnås med den kvantitativa metoden, då 
det inte finns möjlighet till följdfrågor samt att den ofta ger kortfattade svar som inte 
skulle ge en rättvis tolkning av responsen. Följdfrågor är ett måste för att vi ska få en 
                                                 
21 Wallén (1993) 
22 Wallén (1993) 
23Andersen (1994) 
24Andersen (1998) 
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djup förståelse för vår problemformulering, och för att vår analys ska bli så bra som 
möjligt. Samt att den kvantitativa undersökningen kan bestå av enkätundersökningar 
som skickas till olika revisorer, det kan då vara svårt att få tillbaka enkätsvaren från 
revisorerna samt att svaren inte blir lika utvecklade, till exempel ”Ser du några 
nackdelar med analysmodellen? Ja/Nej”. Därför har vi valt att genomföra våra 
intervjuer med den kvalitativa metoden. Just för att kunna ställa frågor som kräver 
mer än ett ja eller nej svar och för att kunna diskutera svaren med resopondenten.   

2.3 Datainsamlingmetod 
Insamling av fakta kan vara av antingen sekundär eller primär typ. Sekundär data är 
redan befintlig fakta, den har då inte samlats in av författaren själv utan av någon 
annan. Vid användning av sekundär data saknas den riktiga källan och därmed är det 
viktigt att ha en kritisk hållning till informationen.25 Primärdata är däremot fakta som 
forskaren själv samlar in, genom till exempel intervjuer och enkäter.26 

2.3.1 Uppsatsens sekundär- och primärdata 
I vår teoretiska referensram kommer vi att använda oss utav sekundärdata. Denna 
består av befintliga lagar och författningar inom Sverige, och detta för att få en bra 
vetenskapliga bas att stå på. Eftersom våra respondenter är verksamma inom det  
problemområdet vi belyser kommer vår emiriska data att vara av primär typ. Då vi 
genom personliga intervjuer och telefonintervjuer kommer att samla in fakta som 
behövs för att besvara vår problemfrågeställning.  

2.4 Giltighetsanspråk  
Vid bedömning av en undersöknings kvalitet används begreppen reliabilitet och 
validitet.27 Reliabiliteten avgör hur tillförlitlig en undersökning är det vill säga att den 
lutar sig tillbaka på de data som är insamlade och hur dessa behandlats. För att en 
undersökning skall ha så hög reliabilitet som möjligt ska samma undersökning kunna 
göras flera gånger, antingen av olika personer under samma tid, eller utav samma 
person med ett tidsmellanrum, men resultaten ska bli detsamma.28 I validitet ingår 
ytterligare två begrepp, relevans och giltighet. Relevansen visar hur väl den empiriska 
undersökningen är gjord i förhållande till problemformuleringen. Giltighet avgör hur 
väl begreppen i empirin överensstämmer med begreppen i teorin.29      

2.4.1 Uppsatsens giltighetsanspråk  
Om samma undersökning skulle genomföras ytterligare en gång med samma revisorer 
vid en ny tidpunkt eller med nya revisorer vid denna tidpunkt, tror vi att revisorerna 
skulle ge liknande svar. Detta är så länge de lagar och regler som nu finns inte 
förändras. Med nu gällande lagar och normer bibehåller revisorerna sina upparbetade 
värderingar. Dock kan inte en generalisering ske av samtliga revisionsbyråers 
arbetssätt genom dessa intervjuer på grund av att arbetssätten kan se olika ut i stora 

                                                 
25 Jacobsen (2002) 
26 Jacobsen (2002) 
27 Andersen (1998) 
28 Johannessen & Tufte (2003) 
29 Johannessen & Tufte (2003) 
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och små revisionsbolag. Trots detta, kan antas att arbetssättet hos våra respondenter i 
stort överensstämmer. Genom att anpassa frågorna efter problemformuleringen är 
intervjufrågorna relevanta, med avseende på respondenterna, för att uppnå det tänkta 
syftet med vår studie. Förhoppningen är att svaren ska vara så sanningsenliga som 
möjligt. Dock finns risken att revisorerna kommer att svara som de egentligen vill att 
det ska vara istället för hur det egentligen är. Vår huvudfråga är hur revisorerna ser på 
sitt ansvar och hur detta hanteras och därför är valet av revisorer viktigt i 
undersökningen.  

2.4.2 Val av respondenter 
Då vi skulle välja revisorer för våra intervjuer gjorde vi inget statistiskt urval. Vi 
valde dock att avgränsa oss till Skaraborg och Skövde. Utifrån detta valde vi att 
kontakta tre av de största revisionsbyråerna i Skövde. Detta för att intervjua 
respondenter med en bred kunskapsbas och god erfarenhet inom området. Vid valet 
tas även hänsyn till att revisorerna har sin högsäsong och därmed hade de mindre 
revisionsbyråerna inte möjlighet att avvara tid för en intervju. För att kunna dra mer 
generella slutstatser hade det varit bra om vi hade haft möjlighet att intervjua en 
mindre lokal revisionsbyrå. För att sedan kunna jämföra med de större byråerna och 
antagligen se lite skillnader. De större byråerna jobbar på samma sätt med stora 
dataprogram, så det hade varit intressant att se hur de mindre kontrollerade hur de var 
oberoende i ett uppdrag.  
 
Anledningen att vi valde tre revisorsresponenter är att dels finns en tidgräns på detta 
arbete och dels för att inte få in alltför likartade svar, då respondenterna är lika som 
revisionsbolag. Innan första intervjutillfället mailade vi ut frågorna, så att 
respondenterna skulle hinna se hur upplägget var. När vi sedan genomförde våra 
personliga intervjuer hade vi frågorna som stöd, men lät respondenterna prata relativt 
fritt kring ämnet. Under hela arbetets gång har vi sedan haft löpande mailkontakt med 
revisorerna. Vi har även valt att göra en telefonintervju med Revisorsnämnden för att 
få en djupare förståelse för tillsynsmetoder och konsekvenser  vid anmälan och så 
vidare. Vi valde att göra en telefonintervju, då Revisornsnämnden inte är stationerat 
på nära område.    

2.4.3 Källkritik 
Syftet med källkritik är att beskriva hur pass relevanta använda källor är i relation till 
det undersökta ämnet och om de ger svar på frågeställningen. Eftersom vi i detta 
arbete nästan uteslutande har använt oss utav källor från FAR eller på litteratur som 
bygger på lagens förarbeten, anser vi att de håller hög trovärdighet. Läsaren skall 
dock beakta att lagarna som tas upp i rapporten är aktuella under tiden som rapporten 
har skrivits, och att de kan ha ändrats tiden efter rapporten. I vår empiri valde vi att 
låta respondenterna vara anonyma. Detta med anledning av att en respondent och 
hans byrå ville vara anonyma. Av etiska skäl valde vi därför att göra de andra 
respondenterna anonyma. Under intervjuerna valde vi att anteckna vad 
respondenterna svarade. På så sätt skulle respondenterna veta att det de sade skulle 
stanna hos oss och för att de skulle våga svara som de ville. Hade vi valt att spela in 
intervjuerna hade respondenterna kanske varit mer återhållsamma, och vi hade inte 
fått ut det vi ville av intervjuerna.  
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer den teori som utgör grunden till vår empiri att presenteras. 
Kapitlet kommer inledningsvis att beskriva revisionsuppdrag och revisorns 
arbetssätt. Sedan följer en redogörelse för revisorns ansvar i form av tystnads-, 
upplysnings- och anmälningsplikt samt innebörden av att agera oberoende. 

3.1 Revisionsuppdraget 
Enligt 9 kap 3 § ABL är revisorns uppgift att granska bolagets årsredovisning och 
bokföring samt styrelsens och VD: s förvaltning. Granskningen skall följa god 
redovisningssed. 30 I ett aktiebolag väljs revisorn ut av bolagsstämman under en 
period på fyra år. Samma revisor får väljas om ytterligare perioder om bolagsstäm-
man önskar detta. Bolagsstämman och revisorn själv kan bestämma om en eventuell 
tidig avgång innan fyra år. Att revisorn avgår själv kan bland annat bero på 
samarbetssvårigheter med klienten. Detsamma kan gälla om klienten avsätter 
revisorn. Dock får inte en revisor avsättas för att undvika kritik i revisionsberättel-
sen.31   
 
Beroende på hur stort företaget och revisionsuppdraget är ingår det flera personer i ett 
revisionsteam. I ett medelstort företag brukar teamet bestå av en uppdragsansvarig det 
vill säga den valda revisorn, en granskningsledare och en revisionsmedarbetare. 
Själva arbetet indelas efter utbildning och erfarenhet. Den uppdragsansvariga revisorn 
är den huvudansvariga för revisionen och är ansvarig för bland annat uppläggningen 
av arbetet, de huvudsakliga kontakterna med klientens styrelse och VD och för 
revisionsberättelsens utformning. Granskningsledaren har bland annat hand om de 
löpande kontakterna med klienten och kommer med förslag på genomförandet av 
uppdraget samt är ledare för revisionsmedarbetaren. Revisionsmedarbetaren hjälper 
till med bland annat granskning, dokumentering och arkivering av material. Vid små 
uppdrag klarar sig den valda revisorn på egen hand medan större revisorsuppdrag 
innehåller flera medarbetare i teamet.32  

3.2 Revisorns huvuduppgifter i ett aktiebolag 
Revisorn granskar dels räkenskaperna och årsredovisningen, dels styrelsens och VD: 
s förvaltning av företaget. Därför kan revision delas in i redovisnings- och 
förvaltningsrevision.33  

3.2.1 Redovisningsrevision 
Redovisningsrevision innebär att räkenskaperna och årsredovisningen granskas. I 
årsredovisningen finns bland annat resultaträkning, balansräkning, förvaltningsberät-
telse samt finansieringsanalys.34  
 
 

                                                 
30 FAR förlag – Samlingsvolymen Del 1 (2008) 
31 FAR förlag - Revision – en praktisk beskrivning (2006)   
32 FAR förlag - Revision – en praktisk beskrivning (2006)   
33 FAR förlag – Revision, Vad är det? (1992) 
34 FAR förlag – Revision, Vad är det? (1992) 
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Syftet med att granska årsredovisningen är för att se om följande krav har uppfyllts: 

• Att resultaträkningen tillsammans med förvaltningsberättelsen gett en 
rättvisande bild av årets resultat 

• Att förvaltningsberättelsen innehåller det som lag och god redovisnings-
sed kräver  

• Att alla tillgångar och skulder skall finnas med i balansräkningen 
• Att tillgångarna och skulderna, som står i balansräkningen existerar, 

tillhör bolaget och är rätt värderade 
• Att resultat- och balansräkningen stämmer överens med räkenskaperna 
• Att den ekonomiska information som finns med i förvaltningsberättelsen 

tillsammans med resultat- och balansräkningarna samt eventuellt finansie-
ringsanalys ger en rättvisande beskrivning av bolagets resultat och ställ-
ning 

• Att annan information i årsredovisningen stämmer med resultat- och 
balansräkningarnas bild av bolaget och det som revisorn känner till om 
bolaget35 

3.2.2 Förvaltningsrevision 
Förvaltningsrevision skall ge revisorn underlag för uttalande om ansvarsfrihet för VD 
och styrelseledamöterna. Då är det två saker som revisorn särskilt skall ta ställning 
till. Det ena är om VD och styrelse skall bli skyldiga att betala skadestånd på grund 
av något de gjort eller försummat. Enligt ABL skall VD eller den styrelseledamot 
som i sitt uppdrag skadat bolaget ersätta skadan, det krävs dock att det hänt uppsåtligt 
eller oaktsamt. För att revisorn skall kunna ta ställning till detta måste väsentliga 
beslut, avtal, åtgärder och förhållanden i företaget granskas. Det andra som revisorn 
särskilt måste granska är om företagsledningen på något annat sätt handlat i strid mot 
ABL eller bolagsordningen. Detta kan till exempel vara att de stritt mot reglerna om 
bolagsbildning, registrering eller emissioner av olika slag.36  
 
För att utreda om ledningen har iakttagit sina skyldigheter måste revisorn bedöma 
företagets organisation och rutiner. Vidare undersöker revisorn om det finns några 
brister som de granskade är skyldiga att betala skadestånd för. Om detta är fallet skall 
revisorn skriva detta i revisionsberättelsen och avstryka att bolagsstämman beviljar 
VD: n och styrelseledamöterna ansvarfrihet. Ansvarfrihet innebär att VD: n och 
styrelseledamöterna inte blir ersättningsskyldiga för vad de gjort under året.37  

3.3 Revisorns arbetssätt 
Delmomenten i ett revisionsuppdrag brukar delas in i planering, granskning, 
rapportering och dokumentering. 

3.3.1 Planering 
En mycket viktig del i revisionsarbetet är planeringen, här bestäms vilka områden 
som skall granskas och hur, när och av vem. För att veta hur ett företags information 

                                                 
35 FAR förlag – Revision, Vad är det? (1992) 
36 FAR förlag – Revision, Vad är det? (1992) 
37 FAR förlag – Revision, Vad är det? (1992) 
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skall granskas är det viktigt att revisorn har god kunskap och förståelse för företaget. 
Vid planeringen av revisionsuppdraget är det viktigt att väsentligheterna bedöms för 
att undvika fel granskningsområden. Revisorn måste redan här bestämma vilka delar 
som är väsentliga i årsredovisningen för att kunna uppnå en bra kvalitetssäkring. Det 
är bedömningen av riskerna och väsentligheten som avgör hur omfattande ett 
revisionsuppdrag blir. Den information som revisorn har som underlag vid 
planeringen hämtas först och främst från företagsledningen och andra beslutsfattare i 
företaget. Andra källor kan vara tidigare års revisionsdokumentation, branschspecia-
lister med fler.38  

3.3.2 Granskning 
Enligt 9 kap. 7 § ABL ”skall styrelsen och VD ge revisorn tillfälle att genomföra 
granskningen i den omfattning revisorn anser är nödvändig. De skall lämna de 
upplysningar och den hjälp som revisorn begär.”39 
 
Vid granskningen kontrolleras de räkenskapspåståenden som företagsledningen 
lämnar. Räkenskapspåståenden kan indelas i existens, det vill säga att en tillgång eller 
skuld existerar vid ett visst datum. Rättigheter och förpliktelser, det vill säga att 
tillgångar och skulder hänför sig till företaget vid ett visst datum. Inträffande, att en 
transaktion eller händelse har ägt rum kopplat till företaget och perioden. 
Fullständighet, att alla transaktioner och konton är med i årsredovisningen och 
bokförts rätt. Värdering, att alla tillgångar, skulder, intäkter och kostnader har tagits 
upp till rätt belopp i årsredovisningen. Mätning, att en transaktion är bokförd till rätt 
belopp och hänförd till rätt period. Presentation och upplysning, att årsredovisningens 
belopp bokförts på rätt sätt och att tilläggsupplysningar har lämnats.40 
 
För att revisorn skall kunna göra uttalanden om sin granskning skall revisorn enligt 
RS 500 skaffa sig tillräckligt med revisionsbevis. Dessa revisionsbevis kan bestå av 
bland annat dokument, bokföringsmaterial samt annan information från källor. 
Revisionsbevis kan vara olika starka beroende på var de kommer ifrån, till exempel 
väger utomstående källor allmänt tyngre än interna källor, då dessa anses ha större 
tillförlitlighet .41 

3.3.3 Rapportering  

Målet med revisorns granskning är att revisorn skall kunna göra uttalanden om ett 
företags bokföring, årsredovisning och även om styrelsens och VD: s förvaltning. 
Resultatet av granskningen lämnas till olika beslutsfattare i företaget i form av 
muntliga och skriftliga rapporter. Dessa rapporter kan innehålla till exempel 
synpunkter och iakttagelser på den interna kontrollen eller brister inom 
kommunikations- och informationssystem. De påpekanden som revisorn tar upp skall 
åtgärdas innan revisionsberättelsen fastställs. De väsentliga felen och bristerna som 
en revisor hittar vid granskningen skall rapporteras till VD och i vissa fall styrelsen. 
Om företaget kan rätta till dessa fel behöver de inte nämnas i revisionsberättelsen. 

                                                 
38 FAR förlag, Revision – en praktisk beskrivning (2006)   
39 FAR Samlingsvolymen Del 1 (2008) 
40 FAR förlag, Revision – en praktisk beskrivning (2006)   
41 FAR SRS förlag – Samlingsvolymen Del 2 (2008) 
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Om däremot felen är av betydande karaktär som till exempel att lagar eller god 
redovisningssed inte följs skall dessa nämnas i revisionsberättelsen.42  
 
Vid rapportering kan revisorn ge påpekande eller så kallade erinringar till styrelse 
eller VD. Dessa är skriftliga och överlämnas som protokoll till styrelsen. Erinringar 
kan även utgöra bevismateriel för taxeringsrevisorer eller inför domstol.43 

3.3.4 Revisionsberättelsen 
Revisionsberättelsen är den enda offentliga årliga rapporten från revisorn.44 Revisorn 
tillstyrker eller avstyrker i revisionsberättelsen om årsredovisningen har följt ÅRL, att 
balans- och resultaträkningen fastställs, om vinsten disponeras enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen, om styrelseledamöterna och VD beviljas ansvarsfrihet. 
Revisionsberättelsen skall innehålla uttalanden med så hög säkerhet som möjligt, men 
det finns inga garantier för absolut säkerhet. När en revisionsberättelse innehåller 
anmärkningar skall dessa vara i kursiv stil för att underlätta för läsaren. Eftersom 
revisionsberättelsen är en mycket viktig rapport skall denna lämnas in tillsammans 
med årsredovisningen till Bolagsverket.45 
 
Aktiebolag skall enligt 9 kap. 28 § ABL lämna in revisionsberättelsen till bolagets 
styrelse senast tre veckor innan årsstämman.46 Revisionsberättelsen skall enligt ABL 
innehålla uppgifter om företagets organisationsnummer, räkenskapsårsperiod, vilka 
normsystem som använts av företaget, uppgifter som upprättandet enligt lag, 
avvikelser, misstanke och skyldigheter till försummelse, ansvarsfrihet, övriga 
upplysningar samt uttalanden om revisionsberättelsen.47 RS 709 innehåller regler om 
revisionsberättelsens utformning i aktiebolag och andra företag.48 Om revisorn är 
oenig med styrelsen och VD i någon fråga eller om det finns någon begränsning i 
revisionsarbetet skall revisorn uttala sig med reservation. Om det finns väsentliga 
begräsningar av revisionsarbetet till exempel brist på revisionsbevis skall revisorn 
ange att denne inte kan uttala sig. Om en anmärkning angående väsentliga brister 
existerar eller om bristerna har lett till allvarliga effekter måste revisorn ta upp dessa i 
revisionsberättelsen.49 

3.3.5 Dokumentation 
Enligt 24 § Revisorslagen föreligger dokumentationsskyldighet för revisorer. 
Revisionsdokumentationen skall innehålla sådan information som är väsentlig för att 
revisorns revisionsåtgärder skall kunna bedömas i efterhand. Dokumentationen skall 
innehålla information om hur granskningen har utförts, vad den har omfattat, vilka 
iakttagelser som har gjorts, omfattningen av tiden av granskningsåtgärderna samt de 
resultat och slutsatser som dragits av revisionsbevisen. All information som utgjort 

                                                 
42 FAR förlag, Revision – en praktisk beskrivning (2006)   
43FAR förlag, Revision – en praktisk beskrivning (2006)   
44FAR förlag, Revision – en praktisk beskrivning (2006)   
45FAR förlag, Revision – en praktisk beskrivning (2006)   
46FAR förlag – Samlingsvolymen Del 1 (2008) 
47FAR förlag – Samlingsvolymen Del 1 (2008) 
48FAR SRS förlag – Samlingsvolymen Del 2 (2008) 
49FAR förlag, Revision – en praktisk beskrivning (2006) 
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beslutsunderlag för revisorn är väsentlig och skall dokumenteras. Dokumentationen 
skall ge ett bra underlag inför nästa revisionsberättelse eller för nästa revisor.50   

3.4 Revisorns ansvar 
”Opartiskhet, självständighet och tystnadsplikt är grunden för revisorns 
yrkesmässiga uppträdande. Förtroendet för revisorn får i dessa avseenden inte 
rubbas.” (FAR 2004)  

3.4.1 Opartisk och självständig = Oberoende 
Enligt 20 § Revisorslagen: 

”En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och 
självständighet samt vara objektiv i sitt ställningstagande. Revisionsverksamheten 
skall organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och objektivitet 
säkerställs.” 51 
 
Detta krav innebär att revisorn vid ett revisionsuppdrag skall ta hänsyn till alla 
omständigheter som är av betydelse för uppdraget. Revisorn måste försäkra sig om att 
han kan utföra uppdraget utan att påverkas av förhållande som inte är relevanta i det 
uppdrag han utför. Det innebär även att revisorn måste stå fri gentemot 
revisionsklienten och andra intressenter så att hans handlingsutrymme inte beskärs.52 
Att vara oberoende innebär att revisorn skall utföra sina uppdrag med objektivitet. En 
revisor är oberoende när denne utför sitt uppdrag och gör en bedömning av fakta utan 
att påverkas av andras åsikter eller viljor, samt om det görs en självständig och 
objektiv ställning av innehållet. Om revisorn är likgiltig vid sitt uppdrag ökar det 
dennes möjlighet att vara en oberoende granskare.53 Ordet oberoende används inte i 
lagen på grund av att lagstiftaren ansåg att absolut oberoende råder ej. Vid 
lagstiftningen ansågs det att orden opartiskhet och självständighet beskriver syftet 
med lagen. Med faktisk opartiskhet och självständighet menas det sinnesstillstånd 
som tillåter en individ att ha en åsikt som inte äventyras av influenser som påverkar 
det yrkesmässiga omdömet samt agera med integritet, opartiskhet samt med 
professionellt omdöme. Synlig opartiskhet och självständighet innebär revisorns 
förmåga att vara frånvarande från sådana omständigheter som föranleder omvärlden 
att ifrågasätta revisorns förmåga till objektivitet.54  
 
Eftersom revisionsverksamheten skall organiseras på ett sätt att revisorns opartiskhet, 
självständighet och objektivitet säkerhetsställs är det av stor vikt att revisionsbyråer-
nas verksamhet organiseras på samma sätt. Revisionsbyrån måste kvalitetssäkra att 
åtgärder mot eventuella hot mot oberoende fångas upp.55 

                                                 
50 FAR förlag, Revision – en praktisk beskrivning (2006)   
51 FAR Samlingsvolymen Del 2 (2008) 
52 Diamant (2004) 
53 Diamant (2004) 
54 Moberg (2006) 
55 Moberg (2006) 
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3.4.1.1 Analysmodellen  
Enligt 21 § revisorslagen skall revisorn utföra sina uppdrag med opartiskhet och 
självständighet och vara objektiv i sitt ställningstagande. Detta kallas att revisorn 
agerar oberoende. Det står även att om det finns något som kan rubba förtroendet för 
revisorns opartiskhet och självständighet vid ett uppdrag, skall revisorn tacka nej till 
detta.56 Revisorslagen bygger på analysmodellen, som kommer från EG – 
kommissionens rekommendationer angående revisorernas oberoende i EU. Då en 
revisor får ett uppdrag skall han undersöka om det finns några omständigheter som 
kan drabba hans förtroende. Med hjälp av analysmodellen kan revisorn se om denne 
skall avstå från revisionsuppdraget på grund av att det kan finnas omständigheter som 
rubbar hans förtroende, självständighet eller opartiskhet.57   
 
En analysmodell skall prövas vid varje nytt uppdrag och användas då det eventuellt 
uppkommit några omständigheter under uppdragets gång för att se om hot mot 
förtroendet föreligger. En analysmodell skall givetvis användas av den huvudansvari-
ga revisorn, men även av alla i revisionsteamet. 

Figur 1 Flödesschema för analysmodellen 

(FAR 2004)  

                                                 
56 FAR Samlingsvolymen Del 2 (2008) 
57 FAR förlag – FAR:s revisionsbok (2004) 
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3.4.1.2 Jävsreglerna 

För att intressenterna skall kunna förlita sig på att revisorn genomför en objektiv 
granskning skall revisorn undersöka om det finns några omständigheter som hindrar 
detta. I 9 kap. 17 § ABL anges de så kallade jävsreglerna. Dessa bestämmelser anger 
situationer där revisorns beroendeställning kan ifrågasättas och därmed får revisorn 
inte anta uppdraget. Revisorn får inte: 

1. äga aktier i bolaget eller annat bolag i samma koncern 
2. vara ledamot av styrelsen eller VD i bolaget eller dess dotterföretag eller 

biträda vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll 
däröver 

3. vara anställd hos eller på annat sätt ha en underordnad eller beroende ställning 
till bolaget eller någon som avses i 2 

4. vara verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid 
grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bolaget kontroll däröver 

5. vara gift eller sambo med eller vara syskon eller släkting i rätt upp- och 
nedstigande led till en person som avses i 2 

6. vara besvågrad med en person som avses i 2 i rätt upp- och nedstigande led 
eller så att denne är gift med den andres syskon 

7. stå i låneskuld till bolaget eller ett annat bolag i samma koncern eller ha en 
förpliktelse som ett sådant bolag har ställt säkerhet för58  

3.4.1.3 Hot 

I analysmodellen finns fem hot uttryckligen formulerade, då det alltid finns en 
presumtionsregel som säger att revisorn är skyldig att avsäga sig ett uppdrag om 
förtroenderubbande omständigheter förekommer. 

Dessa hot är:  
 

� Egenintressehot 
� Självgranskningshot 
� Partställningshot 
� Vänskapshot 
� Skrämselhot59 
 

Ett egenintressehot är om revisorn själv eller någon annan i revisionsteamet har 
direkta eller indirekta ekonomiska intressen i klienten. Ett direkt intresse innebär att 
revisorn har affärsmässiga relationer med klienten utöver revisionsuppdraget. 
Exempel på detta kan vara att revisorn innehar eller handlar med klientföretagets 
värdepapper eller att revisorn har gått i borgen för klienten. Ett indirekt intresse kan 
vara att en närstående person till revisorn har en nära affärsrelation med klienten eller 
att revisorn själv har ekonomiska intressen i ett företag som äger betydande andelar i 
klientföretaget.60  
    
Ett självgranskningshot är om revisorn eller någon annan i revisionsteamet lämnat råd 
vid så kallad fristående rådgivning och revisorn sedan skall ta ställning till detta i 
                                                 
58 FAR Samlingsvolmen Del 1 (2008) 
59 Moberg (2006) 
60 Moberg (2006) 



 

16 
 
 
 

 
 
 

granskningsuppdraget. Hotet innebär alltså att revisorn skall granska ett råd som han 
själv eller någon annan i teamet gett. Detta gäller även upplysningar om lagar och 
rekommendationer och tillämpningen av dessa som revisorn ger sin klient.  
En annan form av självgranskningshot är om revisorn tidigare varit anställda hos 
klientföretaget eller om en närstående till revisorn är anställd hos klienten och 
medverkat i arbetet som revisorn sedan skall granska.61   
 
Ett partställningshot är om en revisor eller någon annan i revisionsteamet har uppträtt 
till stöd för eller emot en klient i en rättslig eller ekonomisk fråga. Formuleringen ”till 
stöd för” innebär i detta sammanhang att revisorn har haft uppdrag att tala i klientens 
sak. Ett exempel på detta är när revisorn företräder eller biträder klienten i en 
skatteprocess. Om däremot revisorn vidarebefordrar uppgifter för klientens räkning 
föreligger inget partställningshot.62 
     
Ett vänskapshot är om revisorn eller någon annan i revisionsteamet har en nära 
personlig relation till klienten. Exempel på detta är om det finns sociala kontakter 
mellan revisorn och revisionsklientens ledning, VD eller andra ledande 
befattningshavare.63  
 
Om det föreligger hot och påtryckningar från revisionsklienten eller från någon annan 
person, mot revisorn och dessa är ägnade att ge revisorn obehag, föreligger ett 
skrämselhot. Vid skrämselhot bör revisorn avsäga sig uppdraget.64   

3.4.1.4 Motåtgärder  
En revisor behöver inte avsäga sitt uppdrag om revisorn vidtagit motgärder för att 
kunna genomföra uppdraget utan att oberoendet ifrågasätts. Det finns både generella 
och individuella motåtgärder som en revisor kan använda sig av för att undvika att 
oberoendet ifrågasätts. De generella motåtgärderna är motåtgärder som rör samtliga 
revisionsuppdrag. Med detta menas att allt arbete på en revisionsbyrå organiseras på 
sådant sätt att revisorns oberoende inte kan ifrågasättas. Att arbeten organiseras 
ordentligt gör att granskningshoten kan neutraliseras snabbt. Att organisera byråns 
arbete kan bland annat innebära att dokumentationen sker rutinmässigt och att det 
återkommer utbildningar i oberoende frågor samt att både den interna och 
branschorganisationens kvalitetskontroll används.65 
 
Individuella motåtgärder används då de generella motåtgärderna inte är tillräckliga i 
det enskilda fallet. Ju starkare hoten är mot revisorns oberoende desto högre blir 
kraven på de individuella motåtgärderna. Ibland kan det räcka med interna 
motåtgärder som till exempel användning av analysmodellen, konsultation med annan 
kollega inom revisionsgruppen eller intern kvalitetssäkring. I vissa fall räcker dock 
inte interna motåtgärder utan de måste balanseras med externa motåtgärder, som till 
exempel att revisorn konsulterar med sin branschorganisation eller använder sig av en 

                                                 
61 Moberg (2006) 
62 Moberg (2006) 
63 Moberg (2006) 
64 Moberg (2006) 
65 Moberg (2006) 
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extern kvalitetskontroll.66  

Vilka motåtgärder som skall användas i det enskilda fallet beror på vilka hot som är 
förknippade med uppdraget. Generellt gäller att externa motåtgärder är lite kraftigare 
än interna. Dock finns det hot som inte kan neutraliseras med hjälp av ovanstående 
motåtgärder, och i dessa fall måste revisorn avsäga sig uppdraget.67  

3.4.2 Tystnadsplikt 
Enligt 9 kap. 41 § ABL: 

”Revisorn får inte till en enskild aktieägare eller till någon utomstående obehörigen 
lämna upplysningar om sådana bolagets angelägenheter som revisorn får kännedom 
om när han eller hon fullgör sitt uppdrag, om det kan vara skada för bolaget” 68 
 
I revisionsberättelsen skall revisorn bland annat uttala sig om styrelseledamöters och 
VD:s ansvarsfrihet samt göra anmärkning om huruvida försummelse har skett. I detta 
fall gäller inte tystnadsplikten.69 
 
Enligt 26 § Revisorslagen: 

”En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon 
annan, använda uppgifter som revisorn fått i sin yrkesutövning. Revisorn får inte 
heller obehörigen röja sådana uppgifter. Revisorn skall se till att biträde till honom 
eller henne iakttar dessa föreskrifter” 70 
 
Tystnadsplikten innebär att ingen information som uppkommit under klientarbetet får 
föras vidare, detta gäller både för revisorn och för medarbetare. Informationen får inte 
föras vidare till bolagets intressenter, som till exempel långivare och anställda.71 Det 
är viktigt att beakta dessa aspekter för att bibehålla förtroendet. Det enda som 
utomstående får reda på är i princip det som står i revisionsberättelsen.72  
 
Tystnadsplikten är en mycket väsentlig del för revisorn i sitt arbete utan den skulle 
det bli svårt för revisorn att få förtroende. För att revisionen skall få så hög kvalitet 
som möjligt är det viktigt att revisorn får tillgång till all information som behövs. 
Skulle det föreligga någon som helst misstanke om att informationen förs vidare finns 
det risk för att revisorns förtroende ifrågasätts och att kvaliteten på revisionen 
försämras. Tystnadsplikten innebär även att revisorn på egen vinning inte får använda 
den information som revisorn fått om företaget.73 Skulle revisorn åsidosätta 
tystnadsplikten kan denne bli skadeståndsskyldig och riskera disciplinär påföljd. 
Däremot gäller inte tystnadsplikten då revisorn ska föra fram berättigad kritik i 
revisionsberättelsen.74 Tystnadsplikten gäller även efter att uppdraget har upphört.75  

                                                 
66 Moberg (2006) 
67 Moberg (2006) 
68 Far Samlingsvolymen Del 1 (2008) 
69 Moberg (2006) 
70 FAR Samlingsvolymen Del 2 (2008) 
71 FAR förlag – Revision, Vad är det? (1992) 
72 FAR förlag – FARs revisionsbok  (2004) 
73 FAR– Revision, en praktisk beskrivning (2006) 
74 FAR förlag – Revision, Vad är det? (1992) 
75 Lundén (2005) 
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3.4.3 Upplysningsplikt 
Revisorn har även en plikt att upplysa företag och dess intressenter om bolagets 
angelägenheter. I de fall då upplysningsplikt inte föreligger gäller tystnadsplikt.76  
 
Enligt 9 kap. 46 § ABL: 

”Revisorn är skyldig att lämna en medrevisor, en ny revisor, en lekmannarevisor, en 
särskild granskare och, om bolaget är försatt i konkurs, konkursförvaltaren de 
upplysningar som behövs om bolagets angelägenheter. Revisorn är dessutom skyldig 
att på begäran lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till undersökningsle-
daren under förundersökning brottsmål.” 77 
 
En revisor är sen år 1985 skyldig att på begäran lämna upplysningar om bolagets 
angelägenheter vid undersökning av brottsmål. Tystnadsplikten får i detta fall brytas 
gentemot den som leder förundersökningen.  Enligt 3 kap. 5 § taxeringslagen är en 
revisor skyldig att lämna upplysningar och handlingar till den som verkställer 
taxeringsrevisionen. Enligt 9 kap. 40 § ABL har en revisor rätt att närvara på 
bolagsstämman och skyldighet att närvara om ärendet berör revisorn. Om 
bolagsstämman kräver vissa upplysningar av revisorn får dessa lämnas om det inte 
leder till väsentlig skada för bolaget. Revisorn är inte skyldig att lämna några 
upplysningar till en enskild aktieägare, skulle bolagsstämman vilja ha upplysningar 
från revisorn skall bolagsstämman begära detta som en enhet, inte enskild aktieägare. 
Gentemot bolagets VD har revisorn upplysningsplikt gällande frågor kring den 
löpande förvaltningen.78 

3.4.3.1 Misstanke om brott 

Sen 1 januari år 1999 är revisorer tvungna att vidta åtgärder vid misstanke om brott. 
Eftersom revisorn skall beakta alla parters intresse för bolaget även utomståendes 
såsom kreditgivare är revisorn skyldig att agera vid misstanke om brott. Skyldigheten 
att agera avser bara om brottmisstanke föreligger gällande en styrelseledamot eller 
VD och om brottsmisstanken avser handlingar eller försummelse som begåtts inom 
bolaget. De brott som anmälningsskyldigheten gäller är bedrägeri, grovt bedrägeri, 
penninghäleri, svindleri, förskingring, grov förskingring, olovligt förfogande, 
trolöshet mot huvudman, oredlighet mot borgenär, grov oredlighet mot borgenär, 
mannamån mot borgenär, bokföringsbrott, bestickning, mutbrott, skattebrott, grovt 
skattebrott, vårdslös skatteuppgift och försvårande av skattekontroll.79  
 
Revisorn skall underrätta styrelsen om brottsmisstanke snarast efter upptäckten. 
Styrelsen kan om möjlighet finns rätta till de skadliga effekterna av brottet inom fyra 
veckor och på så sätt undanröja revisorns skyldighet att lämna in en anmälan till 
åklagare och ekobrottsmyndigheten. Om styrelsen inte rättar till de fel som revisorn 
har påpekat måste revisorn göra en anmälan till åklagare samt avgå ifrån sitt uppdrag. 
Vid avgång på grund av brottmisstanke skall revisorn anmäla detta till Bolagsverket. 
Revisorn behöver inte göra en anmälan till åklagaren om den ekonomiska skadan av 

                                                 
76 Moberg (2006) 
77 FAR Samlingsvolymen Del 1 (2008) 
78 Moberg (2006) 
79 Moberg (2006) 
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det misstänkta brottet har ersatts och övriga skadliga verkningar av gärningen har 
reparerats, eller om det misstänkta brottet redan har anmälts eller om det misstänkta 
brottet är obetydligt. Föreligger ingen anmälningsplikt kan revisorn vara kvar vid 
uppdraget.80 En specialregel som finns angående misstanke om brott är misstanke om 
penningtvätt, om en revisor vid sin granskning uppmärksammar misstanke om 
penningtvätt skall revisorn anmäla detta till Finanspolisen. Revisorn är sedan skyldig 
att ha tystnadsplikt om misstanken under 24 h från det att granskningen inletts, detta 
för att Finanspolisen skall kunna göra tillslag.81  
 
Skulle en oriktig anmälan ske från revisorns sida som skadar bolaget kan revisorn bli 
skadeståndsansvarig. En revisor kan även bli skadeståndsansvarig om denne inte 
fullgör sin underrättelseskyldighet däremot kan revisorns inte bli skadeståndsskyldig 
om denne inte anmäler misstanke om brott till åklagare. Om revisorn inte fullgör sina 
åtaganden i samband med misstanke om brott kan denne drabbas av disciplinära 
straffåtgärder enligt revisorslagen.82  
 
Ekobrottsmyndigheten samverkar med revisorernas branschorganisation FAR SRS 
om revisorernas anmälningsskyldighet enligt reglerna i aktiebolagslagen vid 
misstankar om brott. Revisorerna har stor betydelse för ekobrottsbekämpningen, både 
avseende anmälan om misstänkt brottslighet och från ett allmänt brottsförebyggande 
perspektiv.83    

3.5 Statlig tillsyn 
RN skall ingripa mot revisorer som handlar oärligt eller som av andra skäl inte är 
lämpliga att utöva revisionsverksamhet eller som utför ett bristfälligt arbete eller 
äventyrar sitt oberoende. RN ska genom den revisorstillsyn samt den övriga 
verksamhet som nämnden bedriver upprätthålla förtroendet för revisorers verksamhet 
och för auktorisationssystemet.84 
 
Enligt 28 § Revisorslagen ”är revisorer och revisionsbolag skyldiga att låta 
Revisionsnämnden vid sin tillsyn granska akter, bokföring och övriga handlingar som 
hör till verksamheten och att lämna nämnden de uppgifter som behövs för 
tillsynen.”85 

3.5.1 Tillsyn 
RN:s tillsynsverksamhet består av fyra delar: 

• systematisk och uppsökande tillsyn (SUT)  

• löpande kvalitetskontroll 

• disciplinärenden 

                                                 
80 Moberg (2006) 
81 FAR– Revision, en praktisk beskrivning (2006) 
82 Moberg (2006) 
83 http://www.ekobrottsmyndigheten.se/templates/Page____364.aspx 
84 http://www.revisorsnamnden.se/rn/tillsyn.html  
85 FAR Samlingsvolymen  Del 2 (2008) 
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• förhandsbesked86 

Vid systematisk och uppsökande tillsyn undersöker RN kvaliteten i vissa utvalda 
revisorers och registrerade revisionsbolags arbete. Finner RN ett ärende som har 
allvarligare brister öppnas ett disciplinärende för att pröva om en disciplinär åtgärd 
ska vidtas. Vid SUT kvalitetsgranskas främst revisionen från de stora 
revisionsbyråernas marknadsnoterade aktiebolag regelbundet. Vid dessa projekt 
hämtar RN in information från revisionsbyråerna och bedömer om deras policies och 
system samt hur revisionsprocessen är utformad och kvalitetssäkras inom respektive 
revisionsbyrå.87 

Vid den löpande kvalitetskontrollen kan alla revisorer granskas. FAR SRS utför 
löpande kvalitetskontroll av sina medlemmar. Den kontrollen kvalitetssäkras av RN 
genom att stickprov tas på ett antal genomförda kontroller varje år. Enligt ett 
samarbetsavtal mellan RN och FAR SRS underrättas RN om de revisorer för vilka så 
allvarliga brister framkommit vid organisationens kontroll att de underkänts. FAR 
SRS underrättar RN även om de medlemmar som vägrat att genomgå kvalitetskon-
troll. RN genomför också egna kvalitetskontroller av de revisorer som inte är 
medlemmar av FAR SRS. För denna verksamhet anlitar RN vissa av FAR SRS 
kvalitetskontrollanter. Om det vid en genomförd kvalitetskontroll framkommer 
allvarligare brister i en revisors verksamhet öppnar RN ett disciplinärende för 
prövning av frågan om eventuell disciplinär åtgärd.88  

Disciplinärenden kan påbörjas av anmälningar från till exempel andra myndigheter, 
revisionsklienter och privatpersoner. Vidare kan RN öppna disciplinärenden på eget 
initiativ. Disciplinära åtgärder kan vidtas om RN: s utredning visar på brister i den 
granskade revisorns eller det granskade revisionsbolagets verksamhet. RN 
säkerställer också att alla revisorer genomgår regelbunden kvalitetskontroll.89 

Vid förhandsbesked kan RN på förhand pröva vissa frågor om oberoende. 
Förhandsbesked kan dels behandla frågor om en revisor eller ett registrerat 
revisionsbolag kan inneha ett visst revisionsuppdrag, dels frågor om en revisor kan 
utöva viss sidoverksamhet. Förhandsbesked meddelas på ansökan av en revisor eller, 
i vissa fall, av ett registrerat revisionsbolag.90  

3.5.2 Anmälan mot en revisor 
Om en anmälan görs mot en revisor skall denna skickas in till RN. Anmälan bör vara 
skriftlig och innehålla uppgifter om vilken revisor anmälan gäller, en beskrivning av 
ärendet eller händelseförloppet och uppgifter om på vilket sätt anmälaren anser att 
revisorn har åsidosatt sina skyldigheter. RN kan normalt inte pröva anmälningar som 
är äldre än fem år, därför har även tidpunkten en viktig betydelse i anmälan. En 
anmälan mot en revisor kan lämnas av en privatperson, ett företag eller en annan 

                                                 
86 http://www.revisorsnamnden.se/rn/tillsyn.html 
87 http://www.revisorsnamnden.se/rn/tillsyn.html 
88http://www.revisorsnamnden.se/rn/tillsyn/las_mer_om_systematisk_och_uppsokande_tillsyn_och_kv    
alitetskontroll.html 
89 http://www.revisorsnamnden.se/rn/tillsyn.html 
90 http://www.revisorsnamnden.se/rn/tillsyn.html 
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myndighet. RN själva kan även öppna disciplinärenden mot revisorer på grund av till 
exempel uppgifter i massmedia. RN kan också öppna disciplinärenden på grund av 
uppgifter som har framkommit i samband med RN: s SUT granskning och 
kvalitetskontroll. RN gör sedan en bedömning av om anmälarens uppgifter bör 
utredas närmare och öppnar då ett disciplinärende mot revisorn.91  

3.5.3 RN: s utredning 
Enligt 32 § Revisorslagen ”Om en revisor uppsåtligen gör orätt i sin revisionsverk-
samhet eller på annat sätt förfar oredligt eller om en revisor inte betalar avgift skall 
godkännandet eller auktorisationen upphävas. Om det finns förmildrande 
omständigheter, får i stället varning meddelas.”92 
 
När RN har fått in en anmälan och öppnat ett disciplinärende skickas handlingarna i 
ärendet till revisorn för yttrande. När revisorn har yttrat sig tar RN ställning till om 
ärendet är färdigutrett eller om det behövs någon ytterligare utredning. RN kan också 
ge anmälaren tillfälle att lämna kompletterande uppgifter och synpunkter. När ärendet 
är färdigutrett meddelar RN beslut. Om det inte kan visas att revisorn har åsidosatt 
sina skyldigheter avskriver RN ärendet. Om RN finner att det är utrett att revisorn har 
åsidosatt sina skyldigheter meddelar RN revisorn en disciplinär åtgärd; som kan vara 
erinran, varning eller upphävande av revisorns godkännande eller auktorisation. En 
erinran innebär ett påpekande om att revisorn inte har följt god revisorssed eller god 
revisionssed. Varning används för åsidosättanden som är så allvarliga att de, om de 
upprepas, kan antas leda till att revisorns godkännande eller auktorisation upphävs.93 

En revisor som meddelas en disciplinär åtgärd kan överklaga RN: s beslut till allmän 
förvaltningsdomstol (länsrätt, kammarrätt och Regeringsrätten). Om RN beslutar att 
avskriva ett disciplinärende kan det beslutet inte överklagas. Det beror på att den som 
har anmält en revisor inte anses vara part i ärendet, eller i övrigt ha något sådant 
intresse i saken att han eller hon har rätt att överklaga RN: s beslut.94 

3.6 Försäkring och skadestånd  

3.6.1 Ansvarsförsäkring 
Enligt 27 § Revisorslagen skall alla revisorer och revisionsbolag teckna en 
ansvarsförsäkring för den ersättningsskyldighet som de kan ådra sig i sin 
revisionsverksamhet. En ansvarsförsäkring täcker de skador där en revisor uppträtt 
vårdslöst i sitt arbete, denna försäkring kan kallas för en typ av drulleförsäkring.95 
Regler och villkor om lägsta försäkringsbelopp per skada och försäkringsår för 
revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet finns i RN: s föreskrifter 
(RNFS 2001:2). Försäkringsbeloppets storlek beror på hur många revisorer som är 
verksamma i det aktuella revisionsföretaget.96 

                                                 
91 http://www.revisorsnamnden.se/rn/tillsyn/mer_om_disciplinarenden.html 
92 FAR Samlingsvolymen Del 2 (2008) 
93 http://www.revisorsnamnden.se/rn/tillsyn/mer_om_disciplinarenden.html 
94 http://www.revisorsnamnden.se/rn/tillsyn/mer_om_disciplinarenden.html 
95 Lundén (2005) 
96 http://www.revisorsnamnden.se/rn/for_revisorer/las_mer_om_ansvarsforsakring.html 
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3.6.2 Skadeståndsansvar  
I 29 kap 2§ ABL finns culparegeln som lyder ”en revisor, lekmannarevisor eller 
särskild granskare är ersättningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 § ”, det vill 
säga revisorn är skadeståndansvarig ”om han eller hon fullgör sitt uppdrag 
uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget skall ersätta skadan”97 
 
Enligt ABL kan revisorns skadeståndsansvar delas in i två grupper, det interna 
skadeståndsansvaret och det externa skadeståndsansvaret. Med det interna 
skadeståndsansvaret menas ansvaret till bolaget, det vill säga det bolaget som skadats 
och skall ha ersättning. Med externt skadeståndsansvar menas det ansvaret revisorn 
har i förhållande till aktieägaren eller annan intressent. Enligt ABL:s regler är 
skadeståndsansvaret ett individuellt ansvar, vilket innebär att revisorn endast kan bli 
ansvarig för det han eller hon själv orsakat inte det som t.ex en medrevisor orsakat.98  
 
För att kunna kräva skadestånd krävs det att fyra rekvisit är uppfyllda, fullgörande av 
uppdrag, culpa, adekvat kausalitet och skada. Fullgörande av uppdrag innebär att 
revisorn har utfört en handling. Att culpa är uppfyllt innebär att revisorn har orsakat 
skadan av uppsåt eller av oaktsamhet. Att ett skadestånd uppfyller adekvat kausalitet 
menas att det finns ett orsakssamband mellan den inträffade skadan och handlingen. 
Det är inte ett orsakssamband om skadan skulle ha uppkommit för bolaget oberoende 
av om revisorn hade upptäckt olägenheten. Det sista rekvisitet, skada, är uppfyllt om 
det föreligger en påvisad ekonomisk skada, som innebär en mätbar 
förmögenhetsförlust för bolaget.99 
 

                                                 
97 FAR Samlingsvolymen Del 1 (2008) 
98 Moberg (2006) 
99 Moberg (2006) 
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4 Empiri 
I empirin sammanställs de intervjuer som gjorts för att kunna genomföra 
undersökningen. Intervjuerna har skett med revisorer på tre av de största 
revisionsbyråerna i Skövde samt med RN. 

4.1 Respondent A 

4.1.1 Presentation  
Respondent A är godkänd revisor och auktoriserad redovisningskonsult. Medlem i 
FAR SRS och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF. Respondent A är 
verksam inom ett Internationellt revisionsbolag som arbetar med revisions-, skatt-, 
och transaktionsfrågor samt rådgivning och redovisning. Revisionsbolaget har totalt 
135 000 anställda och finns i 140 länder runt om i världen. I Sverige finns 1945  
anställda på 66 kontor runt om i landet, däribland Skövde. Revisionsbolaget är ett 
globalt nätverk av revisionsbyråer som jobbar efter samma principer, där varje land 
äger sina egna byråer. Sverige har 170 delägare. I Skaraborg finns revisionsbolaget i 
Lidköping och Skövde och har 29 anställda, bland dessa finns bland annat tolv 
kvalificerade revisorer och en skattekonsult. 

4.1.2 Reflektioner kring ansvar och oberoende 
Respondent A anser att revisorsyrket är mycket stimulerande, krävande och roligt 
yrke. På frågan om vikten av att vara oberoende svarar respondent A att hela 
revisorns arbete bygger på förtroende. Revisionen skall tillgodose alla aktieägare och 
intressenter och det är mycket viktigt att visa förtroende för omvärlden och denna 
skall kunna lita på förtroendet. Respondent A ger citatet ”Jag lever på att sätta mitt 
namn på pappret” som en nyckel till yrkesrollen som revisor. Respondent A 
framhäver att revisorn som person måste vara mycket självständig och måste utgå 
från eget huvud vid situationer då oberoende kan ifrågasättas av revisorn själv. 
Respondent A poängterar dock att det är viktigt att revisorn hela tiden har en 
varningsklocka som ringer för att vara vaksam på eventuella hinder som kan rubba 
oberoendet. Tystnadsplikten är otroligt viktig för en revisor, förtroendet bygger på att 
intressenterna kan lita på revisorns agerande. 
 
Enligt respondent A är det viktigt att fokusera på väsentligheterna vid ett 
revisionsuppdrag och ger förklaringen att revisionen är som ett nät med masker som 
dras över bokslutet för att granska de stora väsentligheterna. Det sätts en viss 
beloppssumma, summor över detta belopp granskas, medan underliggande belopp 
flyter igenom. De små felen som flyter igenom tas inte upp i revisionsberättelsen på 
grund av att de anses mindre väsentliga.  
  
Respondent A anser att högre krav på dokumentation och ansvar tar bort en del av 
glädjen i arbetet, han säger sig märka att kraven har blivit hårdare inom revisorsyrket 
sedan skandalen med Enron. Han skulle hellre vilja lägga tiden på att utveckla 
klientrelationen och revisionsuppdraget. Respondent A anser att det är bra att revisor 
är en lagskyddad titel, där revisorn har rätt till lagstadgad information. Detta 
underlättar arbetet och ger auktoritet. 
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4.1.3 Hur hanteras kraven professionellt? 
Respondent A framhäver att kundupplevd kvalitet är nyckeln för ett gott förtroende 
som revisor. För att uppleva kraven på kvalitet arbetar revisionsbolaget internt med 
löpande interna utbildningar, anställning av kompetent personal och med tydliga 
instruktioner att arbeta efter. Revisionsbolaget gör många interna kontroller, som till 
exempel kvalitetsstyrningskontroll för att garantera att kvaliteten är hög. 
Revisionsbolaget ger sina anställda flera utbildningar om året, då flera case ges och 
analyseras för att ha koll på sina anställda och deras reflektioner kring beroende. 
Internt inom företaget läggs det mycket fokus, tid och pengar på att vara oberoende. 
Revisionsbolaget har en särskild avdelning i Stockholm som hanterar svåra/kniviga 
frågor om oberoende, dit kan anställda vända sig med olika problem. En svår 
situation enligt Respondent A kan vara då ett fastighetsbolag vill hyra ut en lägenhet 
till någon i revisionsbolaget. 
 
Med hänsyn till jävsreglerna har analysmodellen en viktig funktion för revisorns 
arbete framhäver respondent A. Hela revisionsteamet går igenom analysmodellen och 
dokumenterar för att garantera att det inte föreligger någon jävsituation. Respondent 
A poängterar att det är viktigt som revisor att hela tiden kontrollera löpande om det 
föreligger några hot mot oberoendet. Det är viktigt att göra en extra koll innan 
revisionsberättelsen skrivs på. Respondent A anser att självgranskningshotet vid 
biträde från andra medarbetare inom byrån är det största hotet mot oberoende och 
detta hanteras via byråns interna policies och dokumentationskrav. Respondent A 
anser att analysmodellen är bra om den tillämpas på rätt sätt men anser att vid svåra 
situationer bör bedömning kompletteras med en oberoende revisors bedömning. Om 
en situation skulle uppstå där en och samma revisor har hand om revisionen för två 
konkurrerande företag anser respondent A att det är revisorns uppgift att meddela 
detta till de båda företagen för att undvika missförstånd kring oberoende mellan 
parterna. 
 
Då revisionsbyrån får en ny klient eller ett nytt uppdrag måste revisorerna med hjälp 
av sitt system kontrollera om någon annan inom revisionsbolaget granskar samma 
företag. Respondent A ger exemplet: då de får ett uppdrag från ett företag i Skövde, 
som ägs av ett bolag i London, måste de kontrollera om revisionsbolaget i England 
granskar bolaget. Om det sedan visar sig att det engelska bolaget ägs av ett 
finansbolag i USA, så måste det kontrolleras om någon medarbetare på 
revisionsbolaget i USA granskar det amerikanska bolaget innan revisionsbyrån i 
Skövde kan accepterar uppdraget. En anställd på byrån får inte arbeta med samma 
bolag som en annan anställd i ett annat land på grund av risken för missförtroende. 

4.1.4 Svårigheterna med kraven och yrket 
Respondent A framhäver att det är tuffa krav på oberoende, både teoretiskt och 
praktiskt. Jämfört med läkare och lärare måste en revisor genomgå en ny prövning var 
femte år samt att efter upphörande av yrkesroll krävs en ny registrering. Respondent 
A framhäver att ingen yrkesroll har så höga krav, men att det är väsentligt eftersom 
yrket bygger på förtroende. Respondent A framhäver att vara revisor innebär vissa 
begränsningar för den privata personen, då yrkesrollen innebär att revisorn hanterar 
känslig information får inget vinstintresse föreligga vare sig hos yrkesrollen eller hos 
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den privata personen. Han ger exemplet att aktier och fonder som granskas av 
revisorn inte får ägas av sambo, omyndiga barn eller annan släkting.  
 
Respondent A anser att ansvaret kring misstanke om brott är belastande, då han som 
revisor anser att det är svårt att anmäla vid misstanke eftersom om det visar sig att 
misstanken är felaktig kan detta skada företaget. En misstanke om brott är inte det 
samma som ett brott och han poängterar att personen är oskyldig tills att denne är 
dömd. Respondent A påpekar att den största svårigheten med misstanke om brott är 
att det är revisorn som skall göra den allra första bedömningen om brott föreligger. 
Han poängterar att det är viktigt att komma ihåg att revisorer inte är några jurister. 
Respondent A tillägger att misstanke om brott är ovanligt i Skaraborg. 
 
Respondent A anser att andra svårigheter med yrket är den tilltagande tidspress som 
finns samt rekrytering på grund av den osäkerhet som finns om kring den framtida 
rollen. Respondent A anser att vid utkrävande av ansvar hoppar man ofta över 
styrelse och VD och går direkt på revisorn på grund av deras ansvarsförsäkring vilket 
kan upplevas som frustrerande och krävande. Respondent A anser att ansvarsförsäk-
ringen inte påverkar det som han skriver i revisionsberättelsen och känner ingen oro 
över att bli stämd. 
 
Respondent A anser att 85 % av revisionsuppdragen ofta är enkla, medan 15 % är 
svåra. De svåra revisionsuppdragen är de uppdrag som han tar med ”hem” och 
funderar på. Det är vid de svåra uppdragen som revisorn kan ligga sömnlös och 
fundera på hur uppdraget skall lösas. Svårigheter med revisionsuppdrag är de uppdrag 
som är misstänksamma från början. Respondent A berättar att Länsstyrelsen ger ut de 
revisionsuppdrag som ingen vill ha till revisorer. Han ger exemplet att det kan vara 
svårt att vara revisor för till exempel Hells Angels AB, då uppdraget kan vara 
misstänksamt redan från början. 

4.1.5 Framtiden 
Respondent A anser att han har möjlighet att påverka utvecklingen av kraven genom 
branschorganisationen FAR SRS. Respondent A tror att ansvaret kommer att ligga 
kvar på samma nivå i framtiden. Respondent A tror att den ekonomiska brottsligheten 
kommer att öka om revisionsplikten försvinner. 

4.2 Respondent B 

4.2.1 Presentation 
Respondent B är auktoriserad revisor och medlem i FAR SRS. Respondentens 
revisionsbolag är idag verksamma inom olika områden, bland annat revision, 
riskhantering, redovisning, skatterådgivning, corporate finance och annan 
revisionsnära rådgivning. Idag har de drygt 3000 medarbetare på 125 orter runt om i 
landet. Globalt finns byrån i 153 länder med totalt 155 000 medarbetare. Byrån är 
stationerat i centrala Skövde, men finns även lokalt i Falköping, Maristad och Tibro. I 
Skövde har byrån funnits, men dock i lite annorlunda form sedan 1970-talet. Idag är 
de 40st anställda i Skövde och lokalt är de 75-80st anställda.   
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4.2.2 Reflektioner kring ansvar och oberoende  
Respondent B beskriver sitt arbete som omväxlande, vilket gör arbetet roligt. 
Respondenten menar att yrket inte bara handlar om revision, utan även om andra 
saker runt omkring revisionen som till exempel konsultrådgivning. Däremot kan 
arbetet vara väldigt pressande på grund av tidsbrist och de olika komplicerade 
frågeställningar som kan dyka upp och skapa problem. Men respondent B anser att 
fördelarna väger tyngre.  
 
Då respondentens byrå får en klient eller ett nytt uppdrag kontrolleras det att det råder 
totalt oberoende mellan revisorn, revisionsteamet och klienten. Respondent B 
poängterar att detta görs för att klienten skall kunna vara 100 % säker på att revisorn 
är oberoende av både interna och externa faktorer. Det skall inte finnas några som 
helst funderingar från intressenternas sida om revisorns oberoende. Detta uppnås bäst, 
enligt respondent B, genom att följa de lagar och regelverk som finns för revisorer.  
 
Respondent B påpekar att tystnadsplikten är betydligt lättare att följa, då det enda som 
gäller är att hålla tyst. Enklare än så blir det inte. Tystnadsplikten skall hållas både 
internt och externt. Under kafferasten pratas det inte om klienter och allt som sägs 
samt uppgifter om klienter hålls inom revisionsteamet. Respondent B poängterar att 
tystnadsplikten och upplysningsplikten är ett måste för att få rollen att fungera. Det 
går inte verka som revisor utan tystnadsplikt. 
 
Respondent B berättar att han har upplysningsplikt mot förundersökningsledare, 
medrevisor, ny revisor för uppdraget samt mot bolagsstämman om inte bolaget på 
något sätt tar skada. Upplysningsplikten gäller mot alla i bolagsstämman, inte mot 
enskild aktieägare. Om en aktieägare har en fråga måste bolagsstämman rösta om 
denna fråga skall tas upp till revisorn. Det är viktigt att hålla isär tystnadsplikten och 
upplysningsplikten, påpekar respondent B. Grunden är att tystnadsplikten inte får 
brytas, fast i vissa fall har revisorn upplysningsplikt.  

4.2.3 Hur hanteras kraven professionellt?  
Respondent B berättar att för att kunna vara oberoende på en professionell nivå är det 
viktigt att analysmodellen följs vid ett uppdrag. I början av ett revisionsuppdrag görs 
en kontroll av oberoende med analysmodellen, under hela arbetets gång följs den upp 
och det sista som görs innan revisionsberättelsen är att än en gång kontrollera att 
oberoende har följts genom hela uppdraget. Att analysmodellen används mycket 
flitigt är dels för att den ingår som en del i revisionsuppdraget och dels för att den 
ligger som ett paraply över hela revisionen. Respondent B ser inga nackdelar med 
analysmodellen. Det vanligaste hotet mot oberoende är självgranskningshotet och för 
att motverka detta hot är det viktigt att ha mycket klart avgränsade roller mellan 
redovisnings- och revisorspersonal. 
 
Det är också viktigt att revisorns förtroende bibehålls. Revisorns förtroende bygger på 
tre hörnstenar, det vill säga oberoende, tystnadsplikt samt kompetens. Att som revisor 
agera med oberoende och ha tystnadsplikt samt den kompetens som krävs i ett 
revisionsuppdrag gör att revisorns förtroende växer. 
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För att kontrollera att dokumentationen under uppdraget har gått rätt till sker det 
interna kvalitetskontroller inom byrån. Då är det interna revisorer som granskar 
arbetet och sedan rapporterar till RN. RN kvalitetssäkrar sedan den kontrollen som 
byråns granskare har genomfört. Detta görs med jämna mellanrum internt på byrån. 
Respondent B tror att ökade kontroller från RN inte skulle få någon större innebörd, 
då regelverken är glasklara och görs något fel av en revisor upptäcks detta och 
revisorn får ett disciplinbeslut mot sig.  
 
Vid utförande av revision anser respondent B att han inte tänker på den 
ansvarsförsäkring som revisorer har, utan han fokuserar på att utföra revisionen med 
god sed. Han känner ingen oro över att blir stämd.  

4.2.4 Svårigheter med yrket och kraven  
Sen respondenten B började på byrån för 11 år sedan, har rollen utvecklats och i viss 
mån blivit mer komplex. Han menar att det är marknaden som sätter kraven och 
därför finns det ett behov av ökat ansvar. Ett ansvar som inte fanns då respondent B 
började var att revisor skall anmäla misstanke om brott. Denna anmälningsplikt kan 
innebära svåra frågeställningar, att dels behöva anmäla och dels veta när man skall 
anmäla. Detta kan innebära svåra överväganden och då tar respondenten hjälp av 
antingen medarbetare på revisionsbyrån i Skövde eller av revisionsbolagets 
juristavdelning för att diskutera problemet. Respondent B påpekar att det är viktigt att 
komma ihåg: ”vi är inga jurister – vi är revisorer”, därför är det viktigt att skapa sig 
ett nätverk av specialister som kan stötta revisorn i yrkesutövningen. Han anser att det 
ansvar som en revisor har inte blir för stort då revisorn med rätt nätverk kan lösa de 
frågeställningar som ställts. 

4.2.5 Framtiden 
Respondent B tror att om lagändringen om slopad revisionsplikt för mindre bolag går 
igenom kommer jävsreglerna förändras och analysmodellen kommer få en viktigare 
roll vid bedömningen av revisorns oberoende. Troligtvis kommer revisorn kunna 
bredda sina tjänster till områden som inte är möjliga idag. I större bolag, där 
revisionsplikten inte slopas kommer det antagligen inte ske någon större förändring, 
mer än att förvaltningsrevisionen eventuellt tas bort. Respondenten B tror dock att 
den ekonomiska brottsligheten kommer att öka om revisionsplikten försvinner. 
Respondent B anser att det inte är hans roll att påverka utvecklingen av de krav som 
ställs på revisorn, utan att det är marknaden som sätter kraven som levs efter. 

4.3 Respondent C 

4.3.1   Presentation 
Respondent C är godkänd revisor och medlem i FAR SRS. Respondentens 
revisionsföretag ingår i ett globalt nätverk som består av nationella företag med 137 
000 medarbetare som är verksamma i 144 länder i världen. Inom revisionsföretaget i 
Sverige finns 1500 medarbetare (327 auktoriserade revisorer, 133 godkända revisorer 
och 309 konsulter) utspridda på 60 kontor. Revisionsbolaget har funnits i Sverige i 85 
år och består av 94 delägare. Revisionsbolaget arbetar med tjänster inom revision, 
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skatt och rådgivning. Deras kunder består av nationella och internationella 
storföretag, mindre, medelstora, ägarledda företag, offentlig verksamhet, ideella och 
icke vinstdrivande organisationer. I Skaraborg finns revisionsbyråer i Mariestad, 
Lidköping och Skövde med 15 anställda. 

4.3.2 Reflektioner kring ansvar och oberoende 
Respondent C tycker bra om revisoryrket och anser sig göra en stor nytta för 
företagen och samhället. Han tror att nyttan är större än vad många har klart för sig. 
Respondent C anser att tystnadsplikten är mycket viktig, i annat fall skulle det vara 
svårt att agera som revisor, eftersom kundernas förtroende för revisorn skulle minska. 
Revisorn skulle då få veta mindre om kunden vilket gör revisorns arbete mycket 
svårare. Respondent C gillar inte upplysningsplikten kring skatter och avgifter, 
egentligen inte anmälningsplikten vid misstanke om brott heller. Han anser att det bör 
vara myndigheter som sköter dessa frågor. 
 
Respondent C poängterar att oberoende är en väsentlig del för yrkesrollen och att 
bedömning av väsentlighet och risk är det allra viktigaste i revisorns arbete. 
Respondenten framhäver att han anser att det är viktigt att han är känslomässigt 
oberoende (faktisk oberoende) i ett revisionsuppdrag annars kan han inte agera som 
revisor. Han tar inga uppdrag där vänner är inblandade eller släktingar även om det 
skulle fungera legalt. Vid sådana situationer är det viktigt att det alltid finns 
magkänsla med i bilden. 
 
Respondent C tror att det vanligaste hotet mot oberoende är att revisorerna hjälper 
kunden lite för mycket, med till exempel bokföringen eller med något viktigt råd 
(skattefrågor). Om det sedan blir fel av någon orsak kan det vara svårt att kritisera 
handlingen i revisionsberättelsen eftersom revisorn själv har varit med och orsakat 
felet. Som en motåtgärd för detta är det viktigt att se till att den som är påskrivande 
revisor inte är inblandad i sådana direkta konsultationer med kunden utan att denne 
revisorn är oberoende i sin revision. 

Revisorn har rätt att uttala sig i revisionsberättelsen enligt ABL 9 kap 34§, om 
bolaget har fullgjort sina skyldigheter att göra korrekta skattebetalningar med mera. 
Har inte detta skett skall revisorn anmärka på detta och insända revisionsberättelsen 
till skattemyndigheten. Respondent C berättar att han är tveksam till om detta 
verkligen sker i den utsträckning som det borde. Han ger exempel på att för sent 
inbetald skatt skall anmälas, vilket är mycket tveksamt om revisorn väljer att göra det 
om det är oväsentliga belopp och sker vid enstaka tillfällen. Respondent C 
personligen anser att det är mer angeläget för revisorn att anmäla om fel belopp 
betalas i tid, än rätt belopp för sent då skattemyndigheten redan har kännedom om 
den försena betalningen, men kan inte se om fel belopp har betalats. Respondent C 
berättar själv att han inte anmäler bolag till skattemyndigheten om försummelsen inte 
är väsentlig eller sker vid enstaka tillfällen och den rättas till vid påpekande. 
 
Revisorn har dessutom en anmälningsplikt till åklagare för grövre brottslighet såsom 
bedrägeri, svindleri, penningtvätt med mera. Respondent C har dock inte haft en enda 
misstanke om sådana grova brott på 30 år och tror inte att anmälan är vanligt. Han 
tror att det är vanligare att misstanke om sådana grova brott förekommer bland 
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mindre revisionsbyråer, då dessa kan få fler oseriösa klienter på grund av att de inte 
har ett stort internationellt system som hjälper dem att välja ”bra klienter”. 

4.3.3 Hur hanteras kraven professionellt? 
Respondent C berättar att revisionsbyrån använder sig av ett internationellt system, 
där bas-information och uppgifter om det eventuella revisionsuppdraget läggs in för 
att se om eventuella hinder av oberoende föreligger. Respondent C tar upp som 
exempel att det är hårda krav om någon annan anställd inom revisionsföretagets 
internationella nätverk är insatt i samma företag, då en jävsituation kan uppstå. 
Kontroll görs även på om det finns någon eventuellt oren revisionsberättelse tidigare 
hos företaget, finns detta kan avböjning ske av revisionsuppdraget. Revisionsföretaget 
kan även göra kreditkontroll på företag för att garantera att den eventuella 
revisionsklienten är ett seriöst företag. Respondent C påpekar att detta görs för att 
garantera att kvalitén och förtroendet är högt. 
 
För att bestämma om oberoende råder använder sig revisionsföretaget även av ett 
system som innehåller analysmodellen samt en rad frågor som skall besvaras. Dessa 
frågeställningar klassificeras och riskindelas i en skala av ett till fem, där det 
framkommer hur riskfyllt uppdraget är. Respondent C anser att systemet är mycket 
effektivt vid bortsållning av misstänksamma uppdrag och klienter. Även alla tjänster 
som revisionsklienten efterfrågar registreras så att alla parter är överens om 
revisionsuppdraget. Respondent C ser inga nackdelar med analysmodellen eftersom 
denna finnas till för att de skall kunna dokumentera varför oberoende råder vid 
eventuella tveksamheter. 
 
Respondent C anser att ansvaret har ökat sedan krisen med Enron. Efter Enron-
skandalen har det skett en beteendeförändring inom revisoryrket, marknaden har 
blivit mer amerikaniserad, där revisorn granskas och ”stäms” mer. För att garantera 
klienters och intressenters förtroende har revisionsföretaget ökat dokumentation och 
avtalsbindande papper. Dessa dokument kan vara i form av uttalanden från 
företagsledningen, där det framkommer att företagsledning och VD lämnat ut alla 
uppgifter som revisorn behöver, detta för att det ska underlätta för revisorn vid 
eventuell stämning. Revisionsföretaget använder sig mycket av färdiga dokument för 
olika tillfällen för att båda parter skall vara överens om avtalet. Respondent C 
framhäver att de förtryckta dokumenten underlättar arbetet och båda parter vet vad 
som gäller.     
 
Stora ägare och de med högre poster inom revisionsbolaget måste registrera sina och 
sin familjs ekonomiska placeringar i ett system för att se om det är grön flagg eller 
inte, det vill säga att personen inte hamnar i jävsituation med klienten. Om placeraren 
befinner sig på väldigt långt avstånd från jävsituationen och inte kan påverka 
revisionsuppdraget kan placeringen ske, men kräver motivering. Det är ingen skillnad 
på privat- och yrkesroll vid placeringar av ekonomiska medel eftersom det är revisorn 
som får information om företaget först och därmed kan utnyttja denna information, 
och till exempel sälja aktier i ett företag som han vet går sämre. 
 
Respondent C framhäver att det är väldigt viktigt att all information och material från 
företagen hanteras med en stor tillit för att bibehålla klientens förtroende. Han 
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poängterar att det är viktigt att byrån har säkerhetsåtgärder mot inbrott och brand etc. 
för att verkligen vara säkra på att den känsliga informationen inte kommer i fel 
händer. Revisionsbyrån i Skövde har till exempel sitt kontor några våningar upp, de 
förvarar alla viktiga papper i ett brandsäkert rum och de måste alltid låsa kontoret då 
siste man lämnar. Detsamma gäller efter jobbet, då revisorn inte skall lämna datorn 
kvar i bilen över natten och så vidare. 
 
Anställda inom revisionsföretaget skriver under ett intyg om tystnadsplikt vid 
anställning på byrån. Även årliga intyg skrivs för att garantera att kraven uppfylls. 
Om problem skulle dyka upp vänder sig revisorerna till kollegor för rådgivning utan 
att tystnadsplikten bryts, dock är det viktigt att det bara diskuteras inom 
revisionsteamet. 
 
Stora byråer, som respondentens byrå, gör interna kontroller av sina anställda och 
finner snabbt om det finns någon kollega som inte uppfyller kvalitetskraven med 
dokumentationen och revisionernas genomförande. Finner internkontrollanterna 
något fel får revisorn en varning och kontrollerna blir extra hårda mot honom ett tid 
framåt. Efter det kontrollerar RN att revisionsbyrån har kontrollerat sina egna 
anställda. Internkontroller sker med fem års mellanrum och är väldigt viktiga menar 
respondent C för att verifiera att revisionsbyrån sköter sitt åtagande att ”granska sig 
själva”. 
 
Revisionsföretaget har löpande etikkurser, som är ett stödsystem för att följa 
regelverken. Dessa är webbaserade som sedan följs upp för bästa resultat. 
Revisionsföretaget har även implementerat ett eget regelverk i etikfrågor. Allt för att 
det inte skall finnas någon som helst tvivel på vad oberoendet innebär.  
 
Respondent C känner en trygghet av att ha en ansvarsförsäkring även om 
självriskerna är mycket höga. Riskerna för att bli ersättningsskyldig är nog större om 
revisorn inte påpekar något i revisionsberättelsen som han borde ha gjort. Respondent 
C medger att det ständigt finns en oro över att bli stämd. Han poängterar att revisorer 
dock måste försöka arbeta på ett sådant sätt att riskerna minimeras. 

4.3.4 Svårigheter med yrket och kraven 
Respondent C anser att det finns många svårigheter med yrket på grund av alla regler 
som ständigt ökar som de måste vara uppdaterade på samt den kultur som kommer 
allt mer kring stämningar mot revisorer. 
 
Respondent C anser att i vissa situationer är ansvaret för stort bland annat då de har 
krav på sig att bedöma om ett bolag kommer att överleva, det vill säga om going 
concern regelverket gäller i värdering av tillgångar och skulder. Respondent C 
framhäver att det är omöjligt för dem att bedöma i många fall om ett bolag kommer 
att överleva. Ett annat exempel är ett IT bolag som lägger ned stora pengar på att 
utveckla ett dataprogram till försäljning men som vid bokslutets upprättande inte är 
klara, har ännu inga kunder till programmet men är på väg till banken att låna mer 
pengar. Banken vill ha en revisionsberättelse som är ”ren” innan de beviljar mer lån. 
Då skall revisorn bedöma om nedlagda kostnader i programutvecklingen är 
balansgilla, det kan vara svårt innan de har facit om det gick att sälja dataprogrammet, 
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i annat fall är de aktiverade programutvecklingskostnaderna helt värdelösa. 

4.3.5 Framtiden  
Respondent C berättar att om revisionsplikten slopas kan samma byrå ha hand om allt 
arbete, till exempel att en gör revision och den andre hjälper till med årsbokslut. Två 
revisionsbyråer behövs inte längre, utan klienten kan använda sig utav samma byrå. 
Revisorn skall vara mer tillgänglig om ändringen går igenom. Respondent C tror att 
om reglerna ökar finns risken att felen även ökar, då det blir ett ännu större regelverk 
att hålla ordning på.  
 
Respondent C anser att möjligheterna för att påverka utvecklingen av revisorns krav 
är låga, det finns revisorsorganisationer som FAR SRS som driver dessa frågor åt de 
enskilda revisorerna. Men det är myndigheter som avgör hur revisorskraven skall se 
ut och de följer i regel internationella utvecklingen i EU m.m. 

Respondent C tror att revisorns ansvar kommer att ändras i framtiden, då 
revisionsplikten kommer att försvinna i de flesta bolagen. Anmälningsplikten 
försvinner för dem som väljer att ha frivillig revision. Kraven på revisorn i de större 
bolagen med revisionsplikt kommer även att vara stor i framtiden. Respondent C tror 
att den ekonomiska brottsligheten kommer att öka om revisionsplikten försvinner, 
eftersom brottslingar finns där ändå men det blir ännu lättare att begå brotten utan 
revisorerna. 

4.4 Respondent D vid Revisorsnämnden   
Enligt respondent D: 
 
I Sverige finns det idag ca 4000  kvalificerade revisorer, hälften av dessa är godkända 
och hälften auktoriserade. Efter en ny lagstiftning har godkända och auktoriserade fått 
samma behörighet. Dock är det skillnad på godkända revisorer, det finns de med 
revisorsexamen och de som är godkända enligt FAR.  

4.4.1 Vid tillsyn av revisorer 
Om allvarligare brister i revisorsverksamhet upptäcks i en systematisk och 
uppsökande tillsyn, (SUT)-utredning förs ärendet vidare till ett disciplinärende för 
prövning av eventuell disciplinåtgärd. Disciplinärenden inkommer till RN främst 
genom anmälningar eller underrättelser från myndigheter, klienter, andra intressenter 
eller på RN: s eget initiativ med anledning av bland annat uppgifter från media. 
Respondent D berättar att det inte är vanligt att revisorer hamnar i ett disciplinärende, 
år 2008 var det 18 st öppnade disciplinärenden av 503 st granskade revisorer. Hamnar 
en revisor i ett disciplinärende kan detta leda till någon av följande fyra åtgärder. Det 
vanligaste är att en anmälan visar sig vara av för låg kvalitet för att tas upp som ett 
disciplinärende, då skrivs ärendet av. Det näst vanligaste är att en anmäld revisor får 
en erinran. Det innebär att brottet är allvarligt, men inte tillräckligt allvarligt för att 
revisorn ska få en varning. Erinran är till för att revisorn skall tänka till och inte göra 
om samma misstag en gång till. Nästa steg är en varning. Det innebär att RN: s 
tillsynsnämnd överlägger om revisorn skall bli av med sin titel eller om den får 
behållas. Den allvarligaste disciplinära åtgärden är upphävande av titel. Respondenten 
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D hävdar att det är vanligare att först få en varning och sedan upphävning. Dock finns 
det revisorer som fått sin titel upphävd utan varning först. I vissa fall, efter att en 
revisor hamnat i ett disciplinärt ärende och blivit av med sin auktorisa-
tion/godkännande finns det möjlighet för dem att ansöka om ny titel igen. 
Respondenten D hänvisar till att revisorerna inte har något yrkesförbud, utan alla får 
ansöka om att få sin titel. Däremot påpekar respondenten D att de revisorer som fått 
titeln upphävd antagligen kommer att få jobba i lång uppförsbacke innan de får sin 
titel igen.  
          
Respondent D berättar att det är viktigt att RN hittar och utesluter de revisorer som 
med uppsåt gjort något orätt i sin verksamhet eller utfört ett grovt bristfälligt arbete 
eller av annat skäl inte är lämpliga att utöva revisionsverksamhet ur systemet. 
Respondenten D påpekar att det är särskilt viktigt att utesluta revisorer som 
medverkar till eller underlättar för ekonomisk brottslighet. Vidare är det av stor 
betydelse att RN ingriper mot revisorer som äventyrar sitt oberoende. Förutom 
anmälningar är det viktigt att RN även arbetar med den systematiska och uppsökande 
tillsynen. RN skall också säkerställa att alla revisorer genomgår regelbunden 
kvalitetskontroll. 
 
Vidare berättar respondent D att det inte är någon skillnad på medlemmar i FAR SRS 
och icke medlemmar angående de löpande kontrollerna. FAR SRS gör kvalitetskon-
troller på deras medlemmar och RN gör samma typ av kvalitetskontroll på icke 
medlemmar. 

Vad gäller förhandsbesked berättar respondenten D att revisorer kan lämna in en 
förfrågan till RN om att få hjälp med att kontrollera oberoende, det kan till exempel 
vara vid ett visst revisionsuppdrag eller om de får utöva viss sidoverksamhet. 
Respondenten D påpekar här att namnet säger sig självt, att det är ett besked på 
förhand som revisorer vill ha angående frågor om deras oberoende. RN granskar då 
om revisorerna kan anta sig uppdraget utan att skada deras oberoende. Ett 
förhandsbesked hjälper revisorerna att inte göra misstaget att verka partiska i ett 
uppdrag som sedan kan leda till ett disciplinärende. 
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5 Analys 
I detta kapitel kommer resultatet från den empiriska undersökningen att analyseras 
och jämföras mellan respondenterna och de teoretiska delarna i arbetet. För att få en 
förståelse för det ansvar revisorn har är det viktigt att koppla ihop den teoretiska 
delen i form av lagar och regler med resultatet av empirin för att lyfta fram vad 
ansvaret innebär i praktiken.  
 
Revisorernas verklighet bygger på lagar, normer och regler. Inom revisorsyrket finns 
det egentligen inget som inte går att hitta i lagtexter oavsett om det är lagar eller 
normer för revisorns uppträdande eller åtgärder vid missförtroende. Lagar och normer 
tar upp allt ifrån praktik och jäv till dokumentation samt hur revisorn skall agera i 
vissa situationer. Vägen från teorin med lagar och normer till praktiken med revisorns 
handlingar är inte alltid svart på vitt, trots alla lagar och regler. Det finns flera 
situationer där lagar och normer inte berättar exakt hur revisorn skall agera i en viss 
situation utan revisorn själv skall tolka de lagar och regler som finns, det är vid dessa 
gråzoner som revisorn skall utgå ifrån sitt sunda förnuft och använda sitt eget huvud 
och magkänsla. Det är revisorns ansvar att se till att det finns en liten klocka som 
ringer vid situationer där revisorns förtroende kan ifrågasättas. 
 
Våra revisorsrespondenter tycker att revisorsyrket är stimulerande, roligt, omväxlande 
samtidigt som de berättar att det är ett krävande, pressande yrke på grund av tidsbrist 
och komplicerade frågeställningar. Alla tre respondenterna anser ändå att fördelarna 
väger tyngre och att de gör stor nytta för företagen och samhället. 

5.1 Vikten av oberoende och förtroende 
Alla tre respondenterna vid revisionsbyråerna poängterade att vikten av att vara och 
att agera oberoende är grunden för hela yrket samt att förtroendet är nyckeln i yrket. 
Respondent A poängterade förtroendet i yrket som ”Jag lever på att sätta mitt namn på 
pappret”. Revisorerna ser inga större svårigheter med att agera oberoende, utan 
svårigheten ligger i att behålla och vidareutveckla förtroendet. Samtliga revisorer 
anser att det är omöjligt att agera som revisor utan förtroende.  
 
Enligt 20 § Revisorslagen: ”skall en revisor i revisionsverksamheten utföra sina 
uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sitt ställningsta-
gande. Revisionsverksamheten skall organiseras så att revisorns opartiskhet, 
självständighet och objektivitet säkerställs.” 100 För att kontrollera att oberoende 
föreligger använder sig våra revisorsrespondenter av dokumentation. Samtliga tre 
respondenter använder sig av analysmodellen för att undersöka om oberoendet kan 
ifrågasättas. Samtliga undersöker om det föreligger oberoende inför ett 
revisionsuppdrag, under ett revisionsbolag samt innan revisionsberättelsen 
undertecknas. Undersökningen sker av alla i revisionsuppdraget och dokumenteras 
sedan som en garanti. Analysmodellen ger revisorerna konkreta riktlinjer som visar 
situationer där oberoende kan ifrågasättas. Alla tre revisorerna ser analysmodellen 
som ett bra redskap. Respondent B och C ser inga nackdelar med den alls, medan 
respondent A känner att vid svåra situationer bör analysmodellen kompletteras med 
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en oberoende revisors bedömning. Jävsreglerna står väl uttryckta i 9 kap. 17 § ABL 
och är rent teoretiskt sätt lätta att följa. I praktiken innebär dessa regler en del 
begränsningar för revisorn, där även revisorns familj blir inblandad och inte får göra 
vissa placeringar eller inneha vissa aktier i ett granskat bolag med den anledningen att 
revisorn anses ha ett vinstintresse som utnyttjas. Konsekvenserna av att inte följa 
någon av dessa sju regler är att förtroendet hos revisorn försvinner. Alla tre 
respondenterna anser att jävsreglerna är viktiga att följa och att detta görs i samband 
med att analysmodellen används vid varje uppdrag. Enligt jävsreglerna får inte en 
revisor bland annat vara verksam som beslutfattare eller anställd i det granskade 
företaget, detta är något som skulle kunna ge revisorn ett intresse för att manipulera 
revisionsberättelsen till företagets fördel. 
 
Revisorns förtroende bygger inte endast på att agera oberoende, utan tillsammans 
med tystnadsplikten och kompetensen utgör de det förtroende som krävs för 
yrkesrollen. Den kompetens revisorn har bygger på utbildning samt erfarenhet. 
Utbildningen till revisor är lång, dels tre till fyra års högskolestudier samt praktik i tre 
till fem år för att sedan få avlägga ett revisorsprov för att få sin examen. Respondent 
A jämför revisorns titel med läkare och lärare som har sin titel så länge de är 
yrkesverksamma. Medan revisorer måste genomgå en ny prövning vart femte år för 
att förnya sin titel. Det kan anses egendomligt att människor som har hand om siffror 
ska prövas vart femte år för att kontrollera att de håller den standard som en revisor 
skall ha. Medan en läkare som har hand om människoliv får vara yrkesverksam tills 
han väljer att avgå. Detta visar att kravet på revisorns agerande är högt och att 
undersökning av eventuella förtroende hinder är väsentligt. Att revisorer måste 
ansöka om en ny titel var femte år ger RN en inblick över revisorns agerande och har 
därmed möjlighet att stoppa opassande uppförande från revisorns sida. 
 
Kravet på att oberoende skall föreligga stannar inte bara hos den enskilda revisorn, 
utan även revisionsverksamheten skall organiseras på ett sådant sätt att oberoende 
säkerställs. Enligt Moberg (2006) måste revisionsbyråer kvalitetssäkra att åtgärder 
mot eventuella hot mot oberoende fångas upp. Våra respondenters revisionsbyråer 
arbetar aktivt med interna utbildningar, ständiga kontroller och dokumentationer för 
att just säkerställa att oberoende föreligger. Respondent A:s revisionsbyrå anser att 
anställning av kompetent personal är en grund för att uppfylla krav. Respondent A och 
B har möjlighet att vända sig till revisionsbolagets specialistavdelningar som består 
av jurister för att få hjälp med svåra frågor. Respondenternas byråer lägger mycket tid 
och pengar på oberoende. Att hela revisionsbyrån lägger stor vikt vid agerandet av 
oberoende uppfattade vi som att respondenterna kände trygghet av att ha i 
bakgrunden. Vikten av att hela revisionsbyrån satsar på oberoende motiverar och 
säkrar revisorns beteende i arbetet. Alla revisionsbyråer som agerar på marknaden 
satsar givetvis på att bygga stort förtroende hos sina klienter och intressenter, men 
revisorn som enskild yrkesutövare känner nog tryggheten av att hela revisionsbyrån 
går in helhjärtat och därmed blir det lättare för den enskilda revisorn, vilket 
antagligen leder till att agerandet blir som en rutin för revisorn. Våra revisorsrespon-
denter kommer från stora nationella revisionsbolag och det är mycket möjligt att de 
lägger ännu större vikt vid kraven på oberoende eftersom de arbetar mycket med 
kända företag och har därmed mer media på sig, även om det inte är vanligt på den 
lokala bygden. 
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Alla revisorsrespondenterna anser att det vanligaste hotet som föreligger mot 
oberoende är självgranskningshotet, det hot som innebär att en revisor har lämnat 
fristående råd till en klient utanför uppdraget. Det kritiska med detta menar 
respondent C är att om det visar sig vid granskningen att ett felaktigt råd har getts av 
revisorn själv. Om detta sedan måste påpekas i revisionsberättelsen innebär det att det 
är revisorn själv som skall granska sitt egna felaktiga råd. För att undvika sådana 
situationer är det viktigt att skilja på fristående rådgivning och revisionsuppdraget. 
För att undvika självgranskningshotet anser revisorsrespondenterna att det är viktigt 
att skilja på rollerna som redovisnings- och revisionspersonal samt att med hjälp av 
interna policies och dokumentation förebygga hotet.  

5.2 Vikten av tystnadsplikt och upplysningsplikt 
Samtliga revisorer i den empiriska undersökningen tycker inte att det är något större 
problem med tystnadsplikten. Det är snarare tvärtom, att revisorerna tycker att 
tystnadsplikten är ett av de lättare kraven att följa. Alla respondenter anser att vikten 
av revisorns förtroende bygger på tystnadsplikten och utan den kan förtroendet inte 
bibehållas. Hur tystnadplikten skall hanteras i praktiken ger respondenterna svaret att 
man håller helt tyst om allt, utom i de situationer då upplysningsplikt gäller. 
Respondent B poängterade tydligt att det är viktigt att hålla isär tystnadsplikten och 
upplysningsplikten. Grunden är att tystnadsplikten inte får brytas, fast i vissa fall har 
revisorn upplysningsplikt. Tystnadsplikten och upplysningsplikten går hand i hand, 
där den ena tar efter den andra.  
 
Upplysningsplikten är däremot svårare att följa än tystnadsplikten. Vid 
upplysningsplikt gäller olika regler beroende på vilken typ av upplysning som skall 
ges. Vid misstanke om brott skall påpekande ske till VD och styrelse. Beroende på 
vilken storlek det misstänkta brottet har kan revisorn bli skyldig att anmäla brottet till 
åklagare. Respondenterna anser att detta är en av de största svårigheten med yrket, då 
en anmälan kan skada företaget som misstänks om misstanken skulle visa sig vara 
felaktig. Samtliga revisorer poängterade att “vi är inga jurister, -vi är revisorer”, att 
göra bedömningen om brott föreligger samt att anmäla brottet kände samtliga 
revisorsrespondenter obehag för. Respondent B anser dock att anmälningplikten inte 
behöver vara för belastande, då revisorn med rätt nätverk kan lösa de flesta problem. 
Han poängterade att det är viktigt att skapa sig ett nätverk av specialister som kan 
stötta revisorn i yrkesutövningen. Alla tre revisorsrespondenter tror att anmälan vid 
misstanke om brott är ovanlig i Skaraborg. Respondent C tror dock att små 
revisionsbyråer har problem i form av misstänksamma revisionsuppdrag och därmed 
ökad misstanke vid brott. 

 
Att en revisor står som en självständig part blir tydligt då upplysningsplikt gäller mot 
bolagsstämman, här har revisorn endast upplysningsplikt mot hela bolagsstämman om 
ärendet berör revisorn. En enskild aktieägare kan inte begära att få svar på en enskild 
fråga, utan hela bolagsstämman skall vara överens om att just den frågan skall ställas.  
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5.3 Dokumentation 
Vikten av dokumentation inom yrket är oerhört stor, utan den skulle revisorn inte 
kunna bevisa olika beslutsunderlag. Dokumentationen visar vilka beslut som tagits, 
vad och hur revisorn agerat samt hur denne har resonerat. Dokumentationen minskar 
även risken för stämning, då dokumentationen utgör bevismaterial. Alla eventuella 
hot och åtgärder måste dokumenteras och på så sätt kan alla granskningskontroller av 
ett revisionsuppdrag underlättas, både om det sker kontroller internt eller externt. 
Samtliga respondenter ser ett ökat krav på dokumentationen sedan Enron-skandalen. 
Respondent A anser att för mycket av revisorns tid läggs på dokumentationen, han 
skulle vilja att mer tid läggs på klienten och revisionsuppdraget i stället. Respondent 
B anser dock att det är viktigt att komma ihåg att det är marknaden som efterfrågar 
den ökade dokumentationen. Dokumentation är en viktig del i kontrollerandet av 
jävsituation, då allt skrivs ned för att vara säker på att ingen jävsituation uppkommer. 
Dokumentationen ligger även till grund för de kontroller som sker internt på de tre 
revisionsbyråerna samt för de kontroller som RN och FAR SRS utför. Dokumentatio-
nen utgör det enda beviset på att kraven och ansvaret har uppfyllts, eftersom revisorn 
skall agera som en självständig part är det viktigt att dokumentationen utförs. Utan 
dokumentering skulle antagligen revisorn kunna ifrågasättas ännu mer och kvaliteten 
på revisionen skulle kunna mista sin kvalitetssäkring. 

5.4 Stämning 
Huruvida stämningar mot revisorer kommer att öka är svårt att säga. Respondenterna 
vid revisionsbyråerna säger sig själva märka ett ökat krav på dokumentation och 
ansvar efter skandalen med Enron. Marknaden och revisorsrollen har fått en 
beteendeförändring med ökad dokumentation och ifrågasättningar angående revision 
och revisorn. Eftersom revisorer kan bli ersättningsskyldiga ska de ha en 
ansvarsförsäkring, vilket leder till att det finns pengar i form av skadestånd att hämta 
hos revisorn. Respondent A berättar att vid utkrävande av ansvar hoppar man ofta 
över styrelse och VD och går på revisorn eftersom denne har ansvarsförsäkring.  
Respondenten C känner en trygghet av att ha en ansvarförsäkring, även om 
självriskerna är väldigt höga. Han medger att han känner oro över att bli stämd, men 
anser att detta kan förhindras genom att utföra yrkesrollen på rätt sätt. Respondent A 
och B känner ingen oro över att bli stämda och de anser att de inte tänker på sin 
ansvarsförsäkring under arbetet. Att en ansvarsförsäkring skulle påverka 
utformningen av revisionen hos en revisor är uteslutet och skulle den påverka skulle 
kvaliteten på revisionen inte vara speciellt hög. Ansvarsförsäkringen skulle kunna 
jämföras med en bilförsäkring, det är inget revisorn eller bilisten tänker på när 
personen utför revisionen eller kör bilen, men skulle det hända något fel i revisionen 
eller en olycka med bilen är det skönt att veta att det finns möjlighet att ersätta 
eventuell skada. Samtidigt kan en revisor inte undvika risken att bli stämd, eftersom 
revisorn skall vara den enskilda, oberoende parten som kvalitetssäkrar företags 
ekonomiska information. Däremot kan revisorn förebygga risken att bli 
skadeståndsansvarig genom att följa de lagar, regler och normer som finns och 
dokumentera alla viktiga delar inom revisionen och utövandet av yrkesrollen för att 
minimera att riskerna ifrågasätts. 
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5.5 Tillsyn 
Revisorer och deras revisionsbyråer har ögon på sig från flera håll, dels RN som 
bevakar deras kvalitet på arbete, uppförande och dels övriga intressenter och 
branschorganisationer som följer revisionen. Utan den statliga tillsynen skulle 
oseriösa revisorer antagligen kunna agera vilt på marknaden, dels för att det är RN 
som utfärdar revisorsexamen och revisorstitlarna och dels för att det är de som sköter 
tillsynen av revisorer. Skulle tillsynen ligga hos flera olika aktörer skulle antagligen 
inte kvaliteten hos revisorerna vara jämn. RN:s tillsyn av revisorer bygger på att de 
stora revisionsbolagen får möjlighet att granska sig själva, sedan granskar RN 
granskningen. De stora revisionsbolagen får här möjlighet att med hjälp av sina 
interna system utnyttja den kapacitet de har så att förtroende bibehålls, vilket är till 
fördel för stora de bolagen jämfört med de små. Eftersom RN granskar de system och 
policies stora revisionsbyråer har får de en typ av bekräftelse av att deras system 
fungerar på ett tillförlitligt sätt. 
 
Vid den löpande kontrollen granskas revisorer av FAR SRS, där medlemmar granskas 
direkt och icke medlemmar granskas indirekt av FAR SRS. Detta samarbete mellan 
RN och FAR SRS är ett nära samarbete, där FAR SRS rapporterar till RN vid brister 
och frågor och så vidare Att vara medlem i FAR SRS måste nästan bli som en 
självklarhet, eftersom revisorn måste samarbeta med FAR SRS oavsett om de är 
medlemmar eller inte. FAR SRS får i detta sammanhang möjlighet att påverka 
innehållet och utförandet av tillsynen. Kvaliteten på revisionen får antagligen ett 
jämnt krav eftersom revisorer granskas efter samma regler. I ett disciplinärende kan 
revisorn förlora sin titel, att en revisor kan förlora sin titel tyder på att RN:s kontroll 
ger en viss typ av garanti på att de revisorer med titlar uppfyller de krav som finns 
och oseriösa revisorer utpekas. Att klienter och andra myndigheter har möjlighet att 
göra en anmälan mot revisorn uppmärksammar RN att det finns eventuella sned steg 
från revisorns sida. Vid förhandsbesked får en revisor hjälp av RN att undersöka om 
hot mot oberoende föreligger vid en viss situation, detta kan ses som en garanti för att 
underlätta svåra beslut i samband med ett viktigt revisionsuppdrag. 

5.6 Ansvarets omfattning 
Samtliga revisorsrespondenter anser att kraven på ansvar och dokumentation har ökat 
de senaste åren. Ansvaret kring vissa delar kan upplevas som självklara och enkla att 
utföra till exempel tystnadsplikten, medan knivigare situationer som anmälningsplik-
ten kan anses som belastande. Revisorerna skall verka som granskare av revisionen, 
de skall verka som rapporterare till VD, styrelse och övriga intressenter både genom 
revisionsberättelsen, erinran samt genom övrig dokumentation. De skall även verka 
som rapporterare till skattemyndigheter och förundersökare vid situationer där 
klienten ifrågasätts. De skall även verka som kontrollanter vid misstanke om brott, 
där de skall vara först med att upptäcka eventuella ekonomiska brott och därmed 
fullgöra sin plikt att anmäla till åklagare. 
 
Respondenten A känner trygghet av att revisor är en lagskyddad titel, vilket måste 
göra yrket lättare att genomföra i och med att respekten för yrket kan anses större. 
Med det ansvar en revisor har och den tidspress som finns är det viktigt att revisorn 
både får tillgång till och lämnar den information som behövs, en titel som har 
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auktoritet kan ses som mer tillförlitlig och därmed säkrare vid hantering av 
information. 
 
Revisorns ansvar är stort genom att det är flera ansvarsområden att hålla koll på samt 
flera plikter där revisorn förväntas agera. Revisorsyrket är ett yrke som kräver många 
lagar och normer för att uppnå kvalitet på revisionen och rollen. Respondent C anser 
att det är ett stort ansvar med tanke på alla regler som ständigt ökar och uppdateras. 
Kraven som marknaden sätter ändras löpande och därmed ändras regelverken, dels 
sker förändring av lagar och dels tillkommer det fler, både på nationell och 
internationell nivå. Detta sätter revisorn i en situation där han förväntas att ständigt 
uppdatera sig på de nya reglerna. Med hjälp av en bra revisionsbyrå med rätt system 
och kollegor kan nog en revisor lättare anpassa sig till de ständiga förändringarna.  
 
Respondent C anser att upplysningsplikten kring skatter och misstanke om brott bör 
lämnas över till myndigheter. Vid dessa situationer måste revisorn agera som en 
kontrollant, vilket kan vara svårt för en revisor då andra arbetsuppgifter som rör just 
revisionen tar mycket tid och går före. Respondent C tycker även att ansvaret kan bli 
för stort i situationer då revisorn skall bedömma om ett bolag kommer att överleva, 
vilket sätter revisorn i en omöjlig situation eftersom denne inte kan se in i framtiden. 
Ett annat exempel på svåra situationer är då revisorn förväntas ge utlåtande om ett 
företags utveckling till någon finansiär eller liknande. Att en revisor skall kunna sia 
om framtiden även här är en omöjlighet, med tanke på att marknaden ständigt 
förändras.   

5.7 Framtid 
Vilka effekter slopandet av revisionsplikten får är svårt att säga. Det är meningen att 
revisorn skall vara mer tillgänglig för klienten i de mindre revisionsbolagen. Samtliga 
revisorrespondenterna tror dock att slopandet av revisionsplikten kommer leda till en 
ökning av den ekonomiska brottsligheten med anledning av att det blir enklare för 
brottslingar att agera utan revisorns kontroll.  
 
Både respondent A och C anser att de har möjlighet att påverka utvecklingen av 
ansvarskraven genom FAR SRS, de anser dock att möjligheterna att påverka kraven 
som enskild revisor som små. Medan respondent B anser att det inte är hans uppgift 
att påverka kraven, utan det är marknaden som skall sätta kraven. FAR SRS är den 
organisation som kan föra sina medlemmars talan samtidigt är det olika myndigheter i 
ett internationellt och nationellt samband som avgör hur revisorskraven skall 
utformas.
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6 Slutsats 
I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser vi har kommit fram till i 
undersökningen. Vi kommer med hjälp av slutsatserna att besvara problemfrågeställ-
ningen. I slutet presenteras våra egna reflektioner samt förslag till vidare forskning.  

Vilket ansvar har en revisor gentemot sin klient och övriga 
intressenter? 
Klienten skall kunna lita på att revisorn agerar professionellt samt granskar företaget 
med en skeptisk inställning. Detta för att ge klientens intressenter en tilllförlitlig 
kvalitetssäkring av revisionen. Gentemot alla parter har revisorn ett ansvar att vara en 
självständig, stark och förtroendefull person, samt att bibehålla omgivningens 
förtroende. En revisor har ett ansvar att agera oberoende, dels skall revisorn göra en 
oberoende granskning av revisionen och dels skall revisorn stå som en oberoende part 
mellan klient och övriga intressenter. Revisorn har skyldighet att agera med 
tystnadsplikt respektive upplysningsplikt, där alla parter skall kunna lita på att 
revisorn fullgör sina plikter och informerar om eventuella händelser respektive håller 
tyst om vissa situationer beroende på vem som frågar. Tystnadsplikten gentemot 
klienten innebär bland annat att revisorn inte för vidare känslig information om 
klienten samt förvarar all information och fakta med säkerhet samtidigt som revisorn 
har upplysningsplikt vid eventuella förfrågningar från myndigheter angående 
klienten. Den upplysningsplikt revisorn har ter sig som ett ansvar genom att revisorn 
måste upplysa bland annat klient och myndigheter vid misstanke om brott. 
Revisorerna skall göra den allra första bedömningen om misstanke om brott 
föreligger och anmäla detta till åklagare.  
 
Revisorns ansvar gentemot RN är att bibehålla standarden på revisonsrollen och agera 
med ett acceptabelt beteende samt att alltid dokumentera. RN:s tillsyn skall visa 
huruvida revisorn sköter sitt ansvar och det är därför mycket viktigt att det finns 
underlag för olika beslut i revisorns dokumenation. Gentemot branschorganisationen 
FAR SRS och revisorns byrå krävs det av revisorn att denne agerar med sunt förnuft 
för att inte skada det förtroende organisationen och byrån byggt upp.   

Hur hanteras revisorns ansvar i praktiken? 
Revisorns yrkesansvar hanteras genom kontrollerad dokumentation, där olika 
formulär och avtalsbindande papper används som underlag och bevis vid olika beslut. 
Oavsett om det gäller revisionsbevis eller undersökning av jäv via analysmodellen 
krävs dokumentering. Våra revisorsrespondenter är verksamma vid stora nationella 
revisionsbolag som arbetar mycket efter interna system, där utbildning, etikregler och 
jävssökning hjälper till att garantera att kraven uppfylls. De har tillgång till 
specialister i form av jurister vid eventuella svåra frågeställningar och krav. De flesta 
revisorerna är medlemmar i branschorganisationen FAR SRS som ständigt arbetar 
med hantering av olika frågor i revisorns yrke, dit revisorn kan vända sig vid behov 
av hjälp. Vikten av att revisorn personligen är en självständig, tuff person är stor, 
revisorn själv måste kunna utgå från sitt eget förnuft och magkänsla för att kunna 
känna igen situationer där ifrågasättande av revisorn kan ske. Revisorn skall få och 
bibehålla kravet på förtroende, detta hanteras genom att utföra en revision med rätt 
kompetens, att agera med tystnadsplikt och oberoende. Genom dokumentationen via 
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analysmodellen kan till exempel revisorn visa att han tagit ansvaret att agera 
oberoende. För att kunna hantera kraven på tystnadsplikt och upplysningsplikt krävs 
det att revisorn har en god relationen  med klienten, så att förtorendet mellan dessa är 
starkt och att båda parter vet var de har varandra.  

Egna reflektioner och förslag till vidare forskning 
Studiens syfte att lyfta fram det ansvar som en revisor har gentemot företag och andra 
intressenter samt att få en inblick i hur ansvaret hanteras har under arbetets gång 
uppnåtts. Studien har gett en inblick över vilket ansvar revisorerna har samt hur detta 
hanteras hos dem själva. Studien har även visat hur revisorsrollen är uppbyggd med 
lagar och normer, hantering och tillsyn. Det har varit mycket intressant att få ta del av 
ny kunskap och förståelse kring yrkesrollen revisor. Vi som författare tycker att 
yrkesrollen medför ett stort ansvar, då revisorns ansvar är omfattande i form av att 
agera oberoende, ha tystnads-, upplysningsplikt samt anmälningsplikt. Vi tycker dock 
att ansvaret och dess hantering finns väl dokumenterat i form av lagar och normer. Vi 
tror även att vikten av interna utbildningar och nätverk inom revisorns byrå spelar en 
väsentlig roll för tyngden av ansvarets omfattning.  
 
Vi föreslår till vidare studier att undersöka vilken effekt slopandet av revisionsplikten 
i små bolag har på revisorns ansvar. Det är av intresse att undersöka om ansvaret 
kommer att öka och om den ekonomiska brottsligheten kommer att förändras. Det 
kan också vara av intresse att undersöka skillnader i hantering av ansvar mellan små 
och stora revisionsbolag samt undersöka skillnader av revisorns ansvar i olika 
associationsformer. Det kan även vara intressant att undersöka RN: s bedömningar 
vid tillsyn av revisorer. 
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I 

Bilaga 1 

Intervjufrågor till revisorer 
Syftet med denna intervju är att få en bild av hur revisorer känner och agerar kring 
yrkets ansvar i form av rättigheter och skyldigheter samt hur kraven på att vara 
självständig och opartisk hanteras. 
 
Bakgrundsfrågor: 

Namn: 

Godkänd eller auktoriserad: Varför denna befattning?  

Utbildning: 

Yrkeserfarenhet: 

Är ni medlem i någon organisation, som till exempel FAR? 

 

1) Kan du beskriva företaget lite kort? 

2) Kan du beskriva ditt arbete som revisor? 

 
Vi kommer i vår uppsats att undersöka revisorns ansvar i form av rättigheter 
och skyldigheter och hur kraven på självständighet och opartiskhet hanteras. 
Därav dessa frågor: 
 

3) Vad innebär det att vara opartisk och självständig? Samt att ha tystnadsplikt 

och upplysningsplikt? 

4) Hur uppfyller Du dessa krav? 

5) Ser Du analysmodellen som ett bra verktyg vid bedömning av oberoende? 

6) Vad tycker Du om dessa krav? 

7) Vilka är svårigheterna med kraven? 

8) Vad händer om kraven inte uppfylls? 

9) Revisorn agerar som en tredje part mellan företag och dess intressenter, tror 

Du att det är vanligt att revisor bryter mot kraven?  

10) Vad tror Du att det skulle få för konsekvenser för ert företag om kraven 

åsidosätts? 

11) Vad anser Du om Revisorsnämndens sätt att granska revisorers oberoende? 

12) Vilka effekter tror Du att det skulle få om Revisorsnämnden ökar tillsynen av 

revisorer? 



 

II 
 
 
 

 
 
 

13) Tycker Du att det behövs fler granskningar och kontroller från Revisorsnämn-

den sida för att upptäcka eventuell opålitlighet bland revisorer och revisions-

bolag? 

14) Anser Du att revisorns ansvar är för stort? Vi menar då ansvaret för att kraven 

uppfylls och skyldigheten att agera vid misstanke om brott och så vidare Att 

revisorn har ”flera jobb i ett” att agera som granskare, kontrollant, inspektör 

och rapporterare på samma gång. 

15) Hur känner Du kring agerandet vid misstanke om brott? 

16) Anser Du att agerandet ger en rättvis bild för intressenterna? 

17) Tror Du att ansvaret inom er yrkesroll kommer att ändras i framtiden? 

18) Något mer Du vill tillägga? 



 

III 
 
 
 

 
 
 

Bilaga 2 

Intervjufrågor till RN 

1) Hur många kvalificerade revisorer finns i Sverige? Hur många av dessa är 

auktoriserade resp. godkända? 
2) Vad är skillnaden mellan godkänd och auktoriserad? Förutom utbildning och 

praktik. 
3) Vad händer om en revisor missbrukar förtroendet?  
4) Vad händer då RN granskat en dömd revisor? 
5) Vad avgör om en anmälan skall utredas? 
6) Vad händer om de inte utreds? 
7) Finns det några situationer där revisor kan få tillbaka sin titel? 
8) Hur vanligt är det med anmälning mot revisor? Vilka är de vanigaste 

anmälningarna, och vart/från vem kommer de ifrån? 
9) Hur vanligt är det att en revisor hamnar i ett disciplinärende? Vad menas med 

discilinär åtgärd? 
10) Hur fungerar systematisk och uppsökande tillsyn? 
11) Varför väljer ni i vissa fall att göra förhandsbesked? 
12) Hur nära är ert sammarbete med FAR SRS, med tanke på att de också utför 

kvalitetskontroller? 
13) Är det någon skillnad på kontroller av icke medlemmar av FAR SRS, eller 

annan organisation? 
14) Hur undersöks kvaliteten av RN? 

 
 


